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 مقدمه

 ترقدرتمندترشدن و حتی بزرگ، ترشدن در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته  توسعه

توسعه را باید برحسب  :گویدمیبروکفلید در تعریف توسعه ( 2441 ،شدن است )فرهنگ لغات آکسفورد

 .بیکاری و نابرابری تعریف کنیم  ،پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر

-گیری متفاوت کل نظام اقتصادیبه طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت

های شامل دگرگونی ،مد را دربردارداجتماعی را به همراه دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآ

های عمومی مردم است. توسعه اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه -اجتماعی ،های نهادیاساسی در ساخت

توسعه  لذا می توان چنین گفت، .گیردبرمی حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در ،در بسیاری از موارد

ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر  ،ارتباطات بهتر ،شدن بیشترصنعتی ،ابرابرین ،بیکاری ،را به معنای کاهش فقر

 .کندعدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می

جانبه است )نه فقط توسعه اقتصادی( که معطوف به بهبود امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه

ه عنوان الزم و ملزوم( است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه )ب

توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی )دفاعی(. مناسب نیست بدون 

 .ها را در دستورکار آینده قرار دادتوجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش

 جهت آبادانی، در روستایی گاه های سکونت توسعه ساختاری توسعه ملی، عناصر مهمترین از ییک

 فعالیت ابعاد کالبدی، به ویژهروستایی، توجه  مناطق پذیری آسیب کاهشاز مردم، کاهش مهاجرت،  حمایت

 سالم، مسکنقالب توسعه همگن،  در اجتماعی، اقتصادی، و محیطی انسان در مناطق روستایی است که های

 روستایی توسعهگیرند.  قرار می توجه مورد زمین یرکاربزیربنایی و  خدمات عمومی، خدمات امن، محیط

 شتابان رشد و شهرها رویه بی گسترش .است توسعه حال در کشورهای در جدی های دلنگرانی از یکی

 موجود فاصلة تنها نه دیگرسو، از کشاورزی، های فعالیت ناپایداری و سو یک از شهری، اصطالح به جمعیت

 دیگری نفع به را یکی( انسانی و طبیعی) گوناگون منابع بلکه دهد، می گسترش را روستاها و شهرها بین

 از متمرکز و آمرانه نگرش و تصدیگری متعارف رویکرد زند، می دامن فرایند این به آنچه .کند می مصادره

 سوی و سمت تعیین در آنان مشارکت و ذینفع مردم اساسی نقش به توجه بدون که است پایین، به باال

 و عمران نشدة تعیی پیش از اهداف به دلخواه طور به است نتوانسته تاکنون ای، توسعه های برنامه و نیازها

 .یابد دست( نیز شهری البته و) روستایی توسعه

 :آید می نظر به الزامی اساسی مقولة چند به الزم توجه بدینسان،

 و تحول به نسبت آنان بنیادین تصور در و دگرگونی کارشناسان و سازان تصمیم نگرش در بازنگری 

 روستایی؛ توسعة اجتماع

 روستانشینان؛ مشارکت با ترغیب همراه روستایی خودگردانی ترویج و آموزش 

 شهری؛ -روستایی  اثرگذار و پیچیده روابط به اکید توجه 

 .های منطق یکپارچة توسعة بر مبتنی قالب رویکردهای در شهری  روستایی پیوندهای تقویت 

، طرح توسعه اقتصادیطرح های توسعه روستایی در انواع مختلف طرح های از جمله طرح توسعه 

 همچون مسائلی زمینة در توسعة روستایی پیشین راهبردهای ناکامی پی روستایی و ... در کالبدیاجتماعی،
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 چالشهای و مسائل با روستایی توسعة هنوز زیست، پایداری محیط و غذایی، امنیت بهداشت، اشتغال، فقر،

توجه  مورد روستایی توسعة دیگر بار اخیر، سالهای در که روست همین از و گریبان است؛ به دست متعدد

 و راهکارهاارائة  با تا آنند بر نیز حکومتی مجریان و برنامه ریزان نظریه پردازان، و است گرفته قرار

 از روستایی پایدار توسعة به بکاهند. توجه نواحی این گریبان گیر مسائل و معضالت از جدید، راهبردهای

 تمامی به معطوف توسعه نوع این .آورده اند روی بدان کشورها بیشتر اخیر، سالهای در که است راهبردهایی

 شرایطبا توجه به  که است مطرح سؤال این حال، .است سیاسی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، ابعاد

 ؟ دارد وجود پایداری رهیافت این توسعة پیرامون مشکالتی و چالشها چه ایران، روستایی جوامع

 ، روستاهای مرکزی،ارتباط بین روستاها با همدیگر و روستاها با شهر عموما تابعی از اندازه شهر مرکزی

ت موجود در مراکز عمده روستایی است. وجود صنایع هم پیوند میزان و نوع صنعتی شدن آن و میزان خدما

با کارکردهای اقتصادی روستایی می تواند باعث تقویت وضعیت اقتصادی روستاها به لحاظ انباشت سرمایه، 

هرچند محدود، شود. این تقویت وضعیت اقتصادی، با تقویت یک بخش و تضعیف و یا حتی حذف برخی 

 باعث تغییرات در ساختار اقتصادی روستا شود.  بخش های دیگر، می تواند

منطقه ای و ملی و دستیابی به توسعه یکپارچه و پایدار  -بازتعریف نقش نقاط روستایی در فضای محلی

مستلزم شناخت نحوه تاثیر عصر صنعت بر روستاهای هر منطقه با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 

ای و مکانی در است. از طرف دیگر توجه به تفاوتها و نابرابریهای ناحیهفرهنگی، ارتباطی، کالبدی و فضایی 

توسعه روستایی الزم است. با در نظر گرفتن اصول فوق، ضمن نگهداری جمعیت معقول می توان از منابع 

را برای داشتن تیک روستا با نقاط روستایی دیگر روستایی به صورت صحیح استفاده کرد و ارتباط سیستما

نیازمند بازتعریف  هافید و موثر در فضای ملی بازتعریف کرد. این امر عالوه بر بازتعریف نقش روستانقش م

و  شهرهاهمچنین کوچک و متوسط است؛  روستاهایو به خصوص  روستاهای حوزه نفوذ آنهانقش 

که ارتباط تنگاتنگی با محیط روستایی پیرامون خود دارند و هرگونه تغییر و تحول عمده  روستاهای مرکزی

 روستایی را تحت تاثیر شدید خود قرار دهد.  های در آنها می تواند ساختارهای موجود در محیط
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 منظومه موقعیت  -1-1

و  بستراز  ستا رتعبا منظا هر رساختا یددگر کرذ تفصیل به حاضر تمطالعااول  بخشدر  که رهمانطو

 رتصو به ،عمل در کهآن  ههندد تشکیل یربناییز ایجزا یا یندبنیا عناصر ،ها بخش یپذیر نظم هنحو

 دکررکا مقابل. در دشو می گرفته نظردر  اءجزا یا عناصر ،ها بخش ینا تک تکاز  ترافر ،چهریکپا کلیتی

 تحقق نمکاا ریساختا ییژگیهاو به توجه با که ددگر می شاملرا  بطیو روا ها فعالیت مجموعه م،هرنظا

 منظا هراز  ،یگرد سخن بهدارد.  دجوو منظا هر دکررکاو  رساختا بین منطقی تباطیار ن،بدینسا. یابند می

 .شتدا رنتظارا ا معین بطروا اریبرقرو  مشخص یفعالیتها انتو میآن  ریساختا یها قابلیت سساا بر تنها

 سپسو  ختهداپر سیاسیو  طبیعی ظلحا به منطقه موقعیت معرفی به ابتددر ا فصل یندر ا ترتیب بدین

، یکالبد ،شناختی  مبو -محیطی یهارساختا تفکیک به ،منطقه حاکم بر منظا رساختاوضعیت منابع و 

 .  گرفت هداخو ارقر مطالعه ردمو سیاسیی و دقتصاا  ،جتماعیا  ،فرهنگی -یخیرتا

روستا خالی از سکنه( و یک نقطه شهری )شهر حلب(،  13روستا ) 42شامل  حاضر حطر مطالعاتی ودهمحد

را  ،زنجان نستادر ا قعوا ،ایجرود نشهرستا حلب بخش دهستان ایجرود پایینسیاسی  تتقسیما ودحد

 با )مطابق نفر 1148 ودحددر  جمعیتی با مربع کیلومتر 818,82تقریبی  سعتدارای و که ددگر می شامل

 غرب شهرستان ایجرود استاندر  ودهمحد ین. اباشد می (1343 لسا مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما

عبور رودخانه خروشان قزل اوزن و سرشاخه های آن و همینطور رودخانه خوئین از  واقع شده است. زنجان

امل و فاکتورهای اصلی در امر توسعه می باشد، گردیده است. بخش موجب فراوانی منابع آب که یکی از عو

 این امر موجب شده است که منطقه مورد مطالعه؛ منابع طبیعی و کشاورزی خود را حفظ کند.

 بیجار و محور فرعی تامین می گردد. -دسترسی پذیری این محدوده از طریق محور زنجان

استان  جنوب غربیدر  این شهر .جمعیت می باشدنفر  431حلب شهر حلب بوده که دارای بخش  مرکز

، از شرق به  بخش افشار شهرستان خدابنده، از جنوب به شهرستان ایجروداز شمال به  واقع شده که زنجان

دارای آب و هوای  حلبمحدود می گردد. شهر  استان کردستانو از غرب به  بخش مرکزی شهرستان ایجرود

 ستان زنجان از سمت غرب محسوب می شود.دروازه ورودی ا کوهستانی بوده و

 شم ضعر  31° 18' 14"تا  31° 44' 23"فیایی اجغر تمختصااز  چوبیرچادر  محدوده مورد مطالعه

 تا UTM  4443338ای     شبکه ت)مختصادارد.  ارقر شرقی لطو 34° 12' 31"تا  33° 38' 23" و  الی

 منجاا فیاتوپوگر فضایی تحلیل سساا بر.(34زون  ایبر شرقی 388141 تا 313333و  شمالی 4423884

آزاد  ییاهادر سطحاز  یمتر 2244 تا 1444 مابین تفاعیار ودهمحددر  محدوده مورد مطالعه GISدر  هشد

 . ستا گرفته ارقر

 پایکوهی یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  منطقه یها هسکونتگا هشددیا اردمو به توجه با

و  هشد قعوا یمتر 1144 یباال ازتردر  عمدتاً کوهستانی یستاها. روهستند تقسیم قابل شتید یستاهاو رو

و دام  ورزیکشا یها فعالیت ایبر  مرتعی ضیارا حتیو  کشت قابل ضیارا یتودمحد با طبیعی ظلحا به

 اپیدرا  وریمپرو دا اریباغد توسعه نمکاا که هستند یطیاشردر  پایکوهی یستاها.  روهستند جهامو وریپر

با  شتید یستاها. روهستند یتودمحددر  نهمچنا کخاآب و  منابع به سترسید نظراز  ماا ندا دهکر

و  ارهمو ضیاز ارا رداریبرخو همچنینو  قزل اوزن بریزآ حوضه مینیزیرو ز سطحیآب  منابع به سترسید



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

3 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

 دجوو همچنین. ندا دهکر اپیدرا  ورزیکشا دقتصاا توسعه نمکاا ،برفتیآ یندهازساروی  بر حاصلخیز

 صنعتی نیمهو  صنعتی یها فعالیت برخی یقرتز همچنین فاهیر تخدماورود  مناسب نسبتاً یها سترسید

 ستزده ا قمر ستاهارو ینا رکنارا در 
 حلب منظومه یعیطب تیموقع:  1-1نقشه 

 
 

ایجرود  نشهرستااز  حلببخش  بر منطبق سیاسی -اداری موقعیت ظلحا  به روستاهای مورد مطالعه

 هجایگاو ایجرود  نشهرستا سیاسی تتقسیما خرینآزیر  جدول .ستا هشد قعوا زنجان نستادر ا که ستا

، بخش ستا هشد مشخص هم رمذکو ولجددر  چنانکه. ستداده ا نمایشدر آن را روستاهای بخش حلب 

روستا به مرکزیت  42دارای کیلومترمربع  818,18حلب شامل یک دهستان به نام ایجرودپایین به مساحت 

 منظومه حلب 1343 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما جمعیتی رماآ طبق. شهر حلب می باشد

نفر در شهر  431 ادتعد یناز ا که باشد میو یک شهر   دیباآ 42قالب در  نفر 1148 دلمعا جمعیتیدارای 
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نفر  3142موع کل جمعیت منظومه حلب، از مج .نددار سکونتنفر در دهستان ایجرودپایین  3142حلب و 

  درصد( در شهر سکونت دارند. 13,33نفر ) 431درصد( در روستاها و  84,43)
 1343 لسادر  رکشو سیاسی تتقسیما خرینآ با مطابقبخش حلب  شهرستان ایجرود،سیاسی  تتقسیما :  1-1 ولجد

 بخش شهرستان استان
شهر / 

 دهستان
 زن مرد جمعیت خانوار آبادی

 حلب  ایجرود زنجان

 2444 3134 1148 1431 بخش حلب

 2343 2143 3142 1313 دهستان ایجرودپایین

 

 33 42 33 21 آرمتلو

 42 42 84 23 قراقیه

 34 33 143 31 پاشاچای

 24 33 33 13 چولچه

 233 234 431 134 صایین

 34 84 134 32 کهریزسیاه منصور

 21 42 18 14 قشالقحاج 

 33 18 123 38 قره بوته

 44 38 143 33 چولچه قشالق

 134 133 343 114 سفیدکمر

 قنبرلک

 قندی بالغ

4 4 4 4 

24 41 34 41 

 23 23 34 13 ابوجانلو

 23 23 48 11 دایدارسفلی

 21 21 32 18 دایدارعلیا

 12 12 24 4 قره دوراخلوسفلی

 42 41 88 24 گنبد

 231 224 414 143 ینگی کندجامع السرا

 38 43 83 23 بهمن

 3 4 11 4 قادرلو

 13 13 134 44 قوشچی

 213 233 322 118 چسب

 84 83 131 31 قوریه

 133 114 334 141 قلقاتی

 

 341 343 141 181 نکتو

   

 144 111 341 144 ارکویین

 3 4 4 1 بلوبین

 113 113 228 141 خویین

 23 31 13 21 گرنه

 131 134 341 41 نجم الشیخان

 443 344 431 234 حلب
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 نقشه موقعیت سیاسی منظومه حلب
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 کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی شناسایی مسائل -1-2

 ندیفرا جیاقدام و نتا کرد،یتحول در حوزه رو ،یمنطقه ا داریتوسعه پا دیجد یمتاثر از سازمان استراتژ

 شود: داریپد دیبا یم ریتوسعه به شکل ز

 اقتصادی

 تنوع فعالیت های اقتصادی در روستاهای بخش بودن پایین

 و تبدیلی صنایع و کشاورزی حوزه در تولید ارزش زنجیره تکمیل و تولید حوزه تنوع پائین سطح

 تکمیلی

 در بویژه( فروش و فرآوری تولید، فرایند ها،نهاده تامین) تولیدی محصوالت ارزش زنجیره نبود

 روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی، محصوالت

 پائین بودن توسعه کشت گلخانه ای در سطح بخش.

 ر بخش دامداری و زراعت و دامداری روستاها.فعالیت دالالن د

 عدم توسعه ابزیان با توجه به قابلیت باالی این بخش بخش.

 پائین بودن سطح مکانیزاسیون فعالیت های کشاورزی

 عدم وجود استراتژی صنعتی بلند مدت در سطح بخش.

 بخش. مواد معدنی تحقیقات وسرمایه گذاری مناسبی جهت شناسایی ظرفیتهایعدم انجام 

 ییایمیکمبود کود ش

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پائین

 استانی میانگین از کمتر سواد پائین سطح

 فرهنگی های کانون و مراکز کمبود

 مردمی و مشارکتی مدیریت تقویت و ها استراتژی و اهداف تعیین در روستائیان مشارکت ضعف

 زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل کمبود

 روستایی مدیریت فرایند در کرده تحصیل جوانان های ظرفیت از استفاده بودن پائین

 ها دهیاری پایدار درامدهای سطح بودن پائین

 روند رو به سالمندی جمعیت 

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 عدم دسترسی برخی از روستاها به آب شرب با کیفیت

 و سطحی آب منابع اتالف و ها شیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری های شیوه بودن غالب

 زیرسطحی

 کشاورزی خاصلخیز اراضی در ها سکونتگاه کالبدی رشد

 انجام ساخت و ساز در حریم رودخانه ها به ویژه رودخانه قزل اوزن

 بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود

 بخش روستاهای از برخی در شرب آب منابع کیفیت بودن پائین
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 کشاورزی بخش خاک منابع فرسایش

 فضایی -کالبدی

 سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی های پیوند بودن پائین

( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساخت تامین تصمیم عرصه در زیرساختی های شبکه توسعه کمبود

  برخوردار کم و محروم روستاهای در

 مسیر حاجی قشالق به دوزکند عدم آسفالت برخی از راه های روستایی مانند 

 وجود تیرهای چراغ برق در سطح معابر روستا

 شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن پائین

 خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی های سکونتگاه ضعف

 مطلوب فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه با ها سکونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم

 منظومه

 سیل با مقابله جهت روستا کالبد سازی مقاوم عدم

 منظومه و مجموعه حوزه، مراکز سطح در اقتصادی های زیرساخت ضعف

 معدنی و صنعتی توسعه استراتژی فقدان

 نامناسب ارتباطی راههای با روستایی سکونتگاههای تعدد

 عدم بازنگری طرح های هادی روستایی.

 گردشگری

 فقدان وجود زیرساخت های گردشگری در روستای هدف گردشگری

 سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها،همایش برگزاری کمبود

 های شبکه ملی، های رسانه در شهرستان گردشگری های جاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود

 تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت مجازی،

 گردشگری های جاذبه از بهینه استفاده عدم

 پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی های زیرساخت ضعف

 بخش سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 بخش گردشگری بخش در گذاری سرمایه به تمایل پائین سطح

 محدودیت ها و تنگناها -1

 اقتصادی

 کشتارگاه و سردخانه و سیلو امکانات وجود کمبود

 مکانیزاسیون ضعف

 شده اجرا تأسیسات از برداری بهره برای خصوصی بخش برای جاذبه فقدان

 کشاورزی محصوالت فرآوری جهت مناسب تبدیلی صنایع وجود عدم

 و روز علوم با مردم آشنایی برای آموزشی های کارگاه و ای حرفه و فنی زشموآ یها یرساختز دجوو معد

 کارآفرینی
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 دامی محصوالت واسطه بدون فروش بازار نبود

 ها واسطه به تولیدی محصوالت فروش

 اجتماعی

 نناز نمیا در ادیباسو خنر دنبو پایین

 بخش سطح در مهارفرستی نرخ بودن باال

 روستایی نقاط پیرامون مراتع از استفاده کیف و کم اثر بر عشایری جمعیت با چالش

 جمعیت سالمندی نرخ افزایش به رو روند

 زنان به مربوط اجتماعی های تشکل وجود عدم

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 اراضی نبودن یکپارچه و بخش اراضی درصد 11 از بیش در زیاد شیب

 شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و آهکی شور، خاکهای و آلی مواد فقر

 سطحی آبهای مناسب مدیریت عدم و خیزی سیل

 سطحی آبهای از ها دشت و مستعد اراضی بودن دور

 شدید خیلی و شدید فرسایش کالس با اراضی هکتار 844 وجود

 طبیعی روانابهای پتانسیل از استفاده عدم و برداری بهره راندمان بودن پایین

 اطالعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع مطالعات عدم

 مکانیزه آبیاری اجرای برای آن بودن مانع و اوزن قزل اطراف های EC بودن باال

 فضایی-کالبدی

 روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی های جاده لحاظ به نامناسب بشدت دسترسی و جغرافیایی انزوای

 شهرستان روستاهای پراکندگی

 منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی بلحاظ خصوصی بخش گذاری سرمایه در محدودیت

 روستایی های راه کیفیت سطح بودن پائین

 پیرامون روستاهای به رسانی خدمات جهت ها حوزه مرکز امکانات ضعف

 نظام و یکسو از منطقه شهری نظام کلیت با ارتباط در شهرستان شهری نظام واگرا گرایشهای وجود

 دیگر سوی از منطقه روستایی مراکز نظام با شهری

 اقتصادی و جمعیتی های آستانه تأمین عدم بعلت خدماتی و اقتصادی فعالیتهای برخی گسترش عدم

 گردشگری

 گذار سرمایه جذب راستای در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای کمبود

 دستی صنایع محصوالت عرضه مخصوص های فروشگاه نبود

 آثار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزی برنامه فقدان و گردشگری جامع طرح نبود

 سنتی هنرهای و دستی صنایع محصوالت فروشگاههای یا ها بازارچه وجود نبود

 شناسی مردم پژوهشهای و نگاری مردم مطالعات در ضعف
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 خارجی و داخلی نمایشگاههای در شرکت و نمایشگاهها و ها جشنواره نبود

 یشناخت بوم یطینظام مح یو عملکرد یساختار یهایژگیو -1-3-1

 حلبمنظومه  یبوم شناخت یطینظام مح یو عملکرد یساختار یهایژگیو در این قسمت به بررسی

 پرداخته می شود

  و اشکال ناهمواری ساختار زمین -1-3-1

ی حدهاو وا ندهازسا شگستر ضعیتو ابتددر ا محدوده مورد مطالعه شناسی مینز رساختا سیربر ایبر

 می ارقر توجه ردمو ها کنشگسلاپرو  تکتونیکی عضااو سپسو  دشو می مطالعه فضایی رتصو بهی ژلیتولو

 حساسیتی دارای ها موقعیت نیزو  فرسایش به سحسا یندهازسا ها شناسایی سیربر یناز ا فهد. دگیر

 با شناسی مینز یندهازساروی  بر محدوده توسعه الًاو ؛طریق یناز ا تا ستا منطقهدر  گسلی تمرکز

 سحسا یها پهنه فضایی سنگین  حتماالًی اها ییزر برنامهدر  ثانیاً دشو یتاهد فرسایشی کمتر حساسیت

 .دشو عایتر گسلی

تا  314:34زنجان در میان  1:234444زمین شناسی حلب در محدوده چهارگوش  1:144444نقشه 

قع گردیده است. از دیدگاه تقسیمات طول های خاوری وا 384:34تا  384:44عرض های شمالی و  314:44

کشوری، بخش اعظم منطقه مورد مطالعه در محدوده شهرستان ایجرود قرار است و تنها  بخشی کوچک در 

 محدوده شهرستان قیدار.

جاده اصلی ارتباطی زنجان به بیجار از شمال خاوری وارد منطقه مورد بررسی می شود و از باختر آن 

روی هم به جز بخش جنوب باختری منطقه که دارای راه های ارتباطی شوسه و منطقه بیرون می رود بر 

مال رو است، در بقیه نواحی برگه راه های دسترسی مناسب وجود دارد. رودخانه قزل اوزن در قسمت جنوب  

باختری جریان دارد، ضمن آن که کانال های انشعابی از آن تقریباً بخش های مرکزی و باختری نقشه را 

ش می دهد. وجود شاخه های آبدار رودخانه قزل اوزن باعث رونق کشاورزی و تمرکز آبادیها در منطقه پوش

شده است. منابع درآمد مردم این منطقه به ترتیب اهمیت، کشاورزی و به ویژه کشت گندم و جو، باغداری و 

قسیم بندی اقلیمی دارای دامپروری است. از دیدگاه آب و هوایی، منطقه مورد بررسی شده و در چهارچوب ت

آب و هوای کوهستانی، سرد و خشک است، از این رو، بخش سترگ این منطقه به دلیل وجود شرایط خشک 

از  یشناس ختیر دگاهیتوان از د یمنطقه را مدارای تابستان های گرم و زمستان های بسیار سرد است. 

 بخش مجزا جدا نمود: 3به  یبه جنوب باختر یشمال خاور

کوههای سلطانیه )رشته کوه بزقوش(، که در برگیرنده بخش کوچک در شمال خاوری نقشه، ریختاری 

دشت زرین آباد که در واقع بخشی از دشت  -2جنوب خاوری است. -مالیم دارد و روند آنها شمال باختری

، بر روی هم دو تپه است و در برگیرنده جلگه ای به نسبت خشک است و دارای شرایطی اسپتی است -کاوند

 -کرسف، با روند کلی شمال باختری-بلندهای سعیدآباد -3دارای شیبی مالیم به سوی جنوب باختری است. 

جنوب خاوری بطور عمده سازنده های دوران سنوزوئیک )نوزیستی( را در بر می گیرد. بلندای میانگین آن 

 متر در جنوب در حال تغییر است. 1344متر در شمال تا  2444
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 2333ترین ارتفاع منطقه، در بخش خاوری نقشه و در جنوب خاوری روستای هلیل آباد با فرازای بلند

متر  1344متر و از پست ترین نقاط آن در جنوب باختری نقشه در مجاورت رودخانه ی قزل اوزن با فرازای 

ریختاری منطقه می  از سطح دریاهای آزاد و در خاور روستای گنبد را می توان نام برد. از عمده واحدهای

توان از واریزه های موجود در پای دیواره ها و ارتفاعات بلند، انباشته های مخروط افکنه ای قدیم و جدید در 

محل اتصال دره ها به دشت ها و آبرفت های در حال تشکیل در بستر رودها، به ویژه رودخانه های قزل اوزن 

 و اوزون دره، را نام برد.
 منظومه حلب های زمین شناسیسازند : 2-1 نقشه
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 ساختار زمین شناسی و لیتولوژی هر یک از روستاهای هدف در جدول ذیل مشخص شده است

 ی منظومه حلبساختار زمین شناسی و لیتولوژی روستاها:  2-2جدول 
 روستاهای واقع در ساختار ویژگی ساختار زمین شناسی

Qft1 
کوهپایه ای ذخایر تراسی و مخروط افکنه های 

 قدیمی مرتفع
 ارکوئین -جهان آباد -سفیدکمر -نکتو 

Plms گلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ 

کهریزسیاه  -مزرعه یازل داش -صائین -چولچه قشالق

ینگی  -قندی بالغ -حاج قشالق -پاشاچای -منصور

 دایدارعلیا -قویجوق سفلی -کندجامع السرا

Murm 
های ماسه مارن و مارن ژیپس دار، با میان الیه 

 سنگ

آق  -قراقیه -آرمتلو -چولچه -چسب -قلقاتی -جانقاجار

 قوشچی -قنبرلک -قره بوته -قیه

OMql قادرلو -گرنه -خویین سنگ آهک ریفی توده ای تا ضخیم الیه 

Mur 
مارن، مارن ژیپس دار، ماسه سنگ و کنگلومرا 

 )سازند قرمز باالیی(
 بهمن -تاج الدین -قوجالو -تریاکی

Ek 
تیره توف دار با میان الیه هایی از توف  شیل

 )عضو زیرین توف(
 گنبد -بلوبین

Qft2 
ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای 

 جدید کم ارتفاع
 قره گونی -پالچه قشالقی

Ktzl 
سنگ آهک اربیتولین دار ضخیم الیه تا توده ای 

 )سازند تیزکوه(
 نجم الشیخان -قوریه -ساری قیا

Qal قره دوراخلوسفلی -ابوجانلو -دایدارسفلی جریانی، نهشته های سیالبی کانال 

 

 ها شیبو  فیاتوپوگر

 سمقیا فیاتوپوگر یها نقشهدر  عیتفاار ازتر یهااز داده  فیکاتوپوگر یها یژگیو تحلیل ایبر

 به GIS فضایی  تحلیلی  هااز روش  دهستفاا با فیاتوپوگر یهاازتر رمنظو ینی اابر. شد دهستفاا 1:23444

 نقشهدر  که شد  تبدیل  Digital Elevation Model (DEMی) قومر عتفاار لمدای  شبکه یهاداده 

 وقلمردر  مطالعاتی ودهمحد که شد مشخص سساا ینا بر. ستا هشدداده  نمایشموقعیت طبیعی منطقه 

 شمال غربیدر  قسمت ترین پست. ستا هشد قعی آزاد وایاهادر سطحی از متر 2244 تا 1444 تفاعیار

 حالیدر  باشد میشامل روستاهای حاج قشالق، پالچه قشالقی، تریاکی، قراقیه، آرمتلو و ابوجانلو   محدوده

 می باشد که روستای نجم الشیخان در این منطقه قرار دارد. شمال منطقهدر  قسمت  ترین مرتفع که

 تا 4 بین  ،صددر 4  تا 2  بین ،صددر 2از  کمتر س،کال 4در  ( Slope) شیب مترراپا تحلیل همچنین 

  تا 34  بین صددر 34 تا 24 بین ،صددر 24 تا 13 بین ،صددر 13 تا 14 بین ،صددر 14 تا 1 بین ،صددر 1

 منطقه عتیزرا حیانوو  سکونتگاهی ضیارا کثرا کهداد  ننشاو   هشد منجاا صددر 144تا  34و   صددر 34

قسمت شرقی در  عموماً هم صددر 13از  باالتر شیب با تطبقا. ندا هشد قعوا صددر  2 شیب باضی در ارا
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که درنقشه میزان شیب .  ستا هشد قعوامنظومه )روستاهای قلقاتی، خویین و بلوبین، ساری قیا و قوشچی( 

 . منطقه به واقع مشاهده می شود
 و روستاهای قرار گرفته در طبقات شیب در منظومه حلب .  میزان شیب4جدول

 روستاهای واقع شده میزان شیب

قره  -آق قیه -پاشاچای -کهریزسیاه منصور -آرمتلو -مزرعه یازل داش -چولچه -صایین -چسب -جانقاجار -چولچه قشالق 2-4

 -ینگی کندجامع السرا -نجم الشیخان -قندی بالغ -حاج قشالق -ارکوئین -پالچه قشالقی -گرنه -قنبرلک -جهان آباد -بوته

 قره دوراخلوسفلی -بهمن -تاج الدین -ابوجانلو -دایدارسفلی -دایدارعلیا -گنبد -قره گونی -یقویجوق سفل

 قادرلو -قوجالو -قوریه -سفیدکمر -تریاکی -قراقیه -نکتو 14-1

13-14 - 

 قوشچی -ساری قیا -بلوبین -خویین -قلقاتی 24-13
 

 . میزان شیب منظومه حلب6نقشه 
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جنوب  یاو  ارهمو یها شیب یها جهتروی  بر منطقه یها هسکونتگا بطوریکه اکثر شیب جهت نقشهدر 

 . ندا هشد قعوا غربی و غرب
 . جهت شیب3جدول 

 روستاهای واقع شده میزان شیب

ینگی  -قوریه -ارکوئین -قندی بالغ -گرنه -جهان آباد -قره بوته -آق قیه -آرمتلو -مزرعه یازل داش -صایین ارهمو

 قره دوراخلوسفلی -بهمن -ابوجانلو -دایدارسفلی -دایدارعلیا -گنبد -چسب -سراکندجامع ال

 تریاکی لشما

 قره گونی شمال شرقی

 خویین قشر

 چولچه وب شرقیجن

 بلوبین -قلقاتی -قادرلو -قنبرلک بجنو

 ساری قیا -نکتو -تاج الدین -چولچه قشالق -سفیدکمر -حاج قشالق -پالچه قشالقی -پاشاچای -قراقیه ب غربیجنو

 نجم الشیخان -قویجوق سفلی -جانقاجار -قوجالو -کهریزسیاه منصور بغر

 - ل غربیشما

 

 . جهت شیب منظومه حلب7نقشه 
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 ویژگی های آب و هوایی با تاکید بر آسایش اقلیمی -1-3-2

 یا نداتو می شناسی قلیما علم ژیلوومتد با مطابق (ای )منطقه ومز سمقیا ییاهوآب و  ضعیتو سیربر

. ددگر تفسیرای  شبکه فضایی یهاداده  بر منطبق نداتو می یاو  باشد یستگاهیا ریمای آهاداده  بر منطبق

ی مترهاراپا ریماآ میانگیناز  هاییدارنموو  اولجد شامل نتایج جیوخر باشد نظر ردمو نخستروش  گرا

 جیوخر دبگیر ارقر رکا یمبناروش دوم   گرو ا دبو هداخو تمد طوالنیدر  رشباو  ماد مثل قلیمیا مهم

 قلیمیا مهم یمترهاراپای  رماآ یهاداده  تبلندمد میانگیناز  فضایی یها تحلیلو  ها نقشه به طمربو نتایج

 رش،با قلیمیا یمترهاراپا نیز مشخص رطو بهو  دشو می دهستفادو روش اهر  از مطالعه ین. در ادبو هداخو

 هیستگاا ترین یکدنز یهاداده  مبنا -هیستگاروش ا  منجاا ایبر. دگیر می ارقر سیربر ردمو دباو  طوبتر ،ماد

 باشد. می 1341-1333 ریمادوره آ طی ماهنشان هیستگاا به طمربو که دبو هداخو نظر ردمو سینوپتیک

 خذازنجان ه کل هواشناسی استان از ادار نیزو  رکشو شناسیاهو نمازسا سایت طریق از مهنگا به رماآ)

 .   ست(ا هیددگر

 یا نداتو می شناسی قلیما علم ژیلوومتد با مطابق (ای )منطقه ومز سمقیا ییاهوآب و  ضعیتو سیربر

. ددگر تفسیرای  شبکه فضایی یهاداده  بر منطبق نداتو می یاو  باشد یستگاهیا ریمای آهاداده  بر منطبق

ی مترهاراپا ریماآ میانگیناز  هاییدارنموو  اولجد شامل نتایج جیوخر باشد نظر ردمو نخستروش  گرا

 جیوخر دبگیر ارقر رکا یمبناروش دوم  گرو ا دبو هداخو تمد طوالنیدر  رشباو  ماد مثل قلیمیا مهم

 قلیمیا مهم یمترهاراپای  رماآ یهاداده  تبلندمد میانگیناز  فضایی یها تحلیلو  ها نقشه به طمربو نتایج

 رش،با قلیمیا یمترهاراپا نیز مشخص رطو بهو  دشو می دهستفادو روش اهر  از مطالعه ین. در ادبو هداخو

 هیستگاا ترین یکدنز یهاداده  مبنا -هیستگاروش ا  منجاا ایبر. دگیر می ارقر سیربر ردمو دباو  طوبتر ،ماد

 رماآ) باشد. می 1341-1348 ریمادوره آ طیزنجان  هیستگاا به طمربو که دبو هداخو نظر ردمو سینوپتیک

 هیددگر خذاه کل هواشناسی استان زنجان از ادار نیزو  رکشو شناسیاهو نمازسا سایت طریق از مهنگا به

 .ست(ا
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 . موقعیت ایستگاه های هواشناسی منظومه حلب12نقشه 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح
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 منطقه سطحدر  گرمایی ضعیتو -

 منطقه مایید ضعیتو 1341-1348 یها لسا طیدر  زنجان  سینوپتیک هیستگاا ریماآ یهاداده  سساا بر

 متوسطو  بیشینه دما متوسط ،کمینه دما متوسط ههندد ننشا صفحه بعد  یها ولجد. دشو می تفسیر

 هما تریندسر که دشو می همشاهد تطالعاابه  توجه با. باشد می سیربر ردمو لسا 44 طیدر  ساالنه یماد

 هما گرمترینو  سسلسیو جهدر -2,8و  -1,4، -1,3 یماد حداقل با ترتیب بهبهمن، بهمن و آذر  ل،سا یها

 .  باشند می سسلسیو جهدر 24,4و  31,3، 32,3 حداکثر یماد با ترتیب به مرداد، تیر و شهریور ل،سا یها

 مطالعه ردمو منطقهدر  ساله  44یماد کمینه متوسط میانگین که هدد می ننشا اولجد ینا نتایج

 میانگینو  C18,1˚ ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله 44 یبیشینه دما متوسط میانگینو   C 4,2˚ودحد

 تطالعاو ا رماآ ینا سیربر با همچنین. باشد می C11,2˚ دلمعا ساله  44مانیدوره ز لطودر  ساالنه یماد

 هشد رهشاآن ا بهرژیم حرارتی  دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی تی ارحر یمرژ دارنمو انتو می

 34,42 با نتابستا فصلدر  منطقه فصلیت ارحر یعزتو بیشترین که دشو می مالحظه دارنمو ین. در استا

 ریمادوره آ طیدر  مایید اتتغییر سیربر. دپیوند می عقوو به صددر 34,43بهار با از آن در  پسو  صددر

، (1341-1332) ریمادوره آ ،خیرا لسا 23در  هیژو به ساالنه یماد متوسط که هدد می ننشا ساله44

 جهدر 11,3 انمیز به ساله 23 یندر ا ساالنه یماد متوسط که ریطو به ستا شتهدا یشافزا بهرو  یندرو

 الذ. ستا دهبو سسلسیو جهدر 14,1 دلمعا (1332-1348) ساله 24در  که ستا هشد ثبت سسلسیو

 ،ستا طتبادر ار هم جهانی گرمایش عمومی بحث با حتماالًا که خیرا ریمادوره آ قلیمیا یهاداده  خالتد

 .باشد یبیشتر توجه ردموآن قلیمی ا ضعیتو بینانه قعوا تعیین ایبر منطقه تیآ یها ییزر برنامهدر  باید

آن  بیشترین که ستا %34 نسبی طوبتر ساالنه میانگین ،سینوپتیک هیستگاا ریماآ یهاداده  به

 همچنین باشد. می %42 با مرداد و شهریور های هماآن در  کمترینو  %18 با دی و بهمن های هما به طمربو

 دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی طوبتر یمرژ دارنمو انتو می تطالعاو ا رماآ ینا سیربر با

در  تقریباً فصلی نسبی طوبتر یعزتو  که دشو می مالحظه دارنمو ین. در استا هشد رهشاآن ا به مربوطه

 اتتغییر سیربر  همچنین. ستا ننوسادر  صددر 18تا  42 متوسط مابینو  دهبو نیکسا لفصو همه لطو

دوره  خیرا لسا 23در  طوبتر ساالنه میانگین هدکهد می ننشا ساله 44 ریمادوره آ طیدر  نسبی طوبتر

 متوسط رطو به دورهدو  هرو در  هددنمی  ننشارا  تیوتفا قبلی ساله 24دوره  با (1332-1341) ریماآ

 .ستا هشد ثبت 33%
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 سینوپتیک زنجان ایستگاه ماهانه حرارتی .  رژیم3نمودار

 
 ماخذ: مشاور طرح

 

 

  زنجان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی نمودار حداقل و حداکثر .4نمودار
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میانگین حداقل دما 2.56.710.214.315.111.46.72.4-2.8-6.4-6.7-2.4

میانگین حداکثر دما 15.320.827.231.532.329.422.814.57.43.53.58.6

میانگین دما 8.913.818.722.923.720.414.88.42.3-1.5-1.63.1
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  زنجان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی رژیم .5نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 ـ تجزیه و تحلیل نوسانات دما

مقایسه کلی میان مقادیر شاخص های دمایی در ایستگاه زنجان که هر دو نمایانگر خصوصیات اقلیمی 

در ناحیه زنجان و در محدوده منظومه انگوران هستند، نشان می دهد که سقوط شدید دما در فصل زمستان 

ر حداقل مطلق در ایستگاه زنجان به مراتب شدیدتر از سایر مناطق است به طوری که دامنه به شکل مقادی

درجه سانتی  14,4+ درجه در تابستان حدود 32,3در زمستان تا  -28,1تغییرات دمایی در ایستگاه زنجان از 

 گراد در طی سال است که نوسان دمایی باالیی می باشد.

و نقاط دشتی به مراتب شدیدتر از دامنه های کوهستانی و ارتفاعات باال  نوسانات دما در ارتفاعات پائین

است. این امر، یعنی ثبات نسبی شرایط دمایی در ارتفاعات که بیش ترین سطوح موردمطالعه را هم تشکیل 

می دهند، در پایداری شرایط آبدهی رودخانه های منطقه اثرات گسترده ای دارد.همچنین بررسی و مطالعه 

صلی دما در ایستگاه موردمطالعه نشان می دهد که ایستگاه زنجان از خرداد تا شهریور از لحاظ دمائی ی ا

 دارای شرایط متعادل  می باشد.

با آغاز فصل پائیز و گسترش و نفوذ توده های هوای سرد از نیمکره شمالی، افت دمای هوا با شتاب 

ادامه یافته و سپس به کندی شروع به افزایش می کند  شروع می گردد و این سیر کاهشی تا پایان اسفندماه

 و تدریجاً از شدت سرما کاسته شده و به آرامی گرم می شود.
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در ایستگاه زنجان، بهمن ماه سردترین و مرداد ماه گرمترین ماه سال می باشند و افزایش و کاهش دما 

قطبی دارد که منطقه را تحت بستگی کامل به فعالیت و گسترش سیستم های پرفشار مناطق سیبری و 

 تأثیر خود قرار می دهند.

هر زمان که سیستم های مذکور با فعالیت بیشتری به نواحی پائین تر گسترش یابند دمای هوا به کمتر 

درجه سانتی گراد نزول می کند که یخبندان سختی را به همراه دارد. بنابراین در ماه خرداد تا  -23از 

مائی مساعد می باشد، برای هر گونه فعالیتی بخصوص کشاورزی و دامداری مناسب شهریور ماه که شرایط د

بوده و در دیگر ماهها برای عالقمندان به تفریحات گردشگری جذابیت کافی وجود دارد. براساس اطالعات 

ل مربوط به میانگین دمای هوا در فصول مختلف سال، میانگین دمای هوا در ایستگاه زنجان در سردترین فص

درجه سانتیگراد و مقدار این پارامتر در  13,8یعنی زمستان صفر درجه سانتیگراد و میانگین دمای فصل بهار

درجه سانتیگراد می باشد و مقدار این  8,3درجه سانتیگراد و میانگین دما در فصل پاییز  22,3فصل تابستان 

فصل در منطقه و با توجه به مشابهت پارامتر در فصل های بهار و تابستان نشانگر معتدل بودن این دو 

اقلیمی در محدوده موردمطالعه برای امور مختلف، بسیار مناسب و مطلوب می باشد ولی در فصل زمستان 

 هوا در این منطقه برای اجرای بسیاری فعالیت ها محدودیت ایجاد می کند. 

 رشبا یها یژگیو -

 رشبا ننوسا

 هیستگاا 1341-1348 ریمادوره آ به طمربو رشبا ساله 44 رمااز آ منطقه رشبا یمرژ تعیین ایبر

 . ستا هشد دهستفاازنجان  سینوپتیک

 که باشد می میلیمتر 244,1 دلمعا منطقه ساالنه رشبا متوسط انمیز الًاو ،ماهانه رشبا متوسط رماآ

 رشبا یمرژ دارنمو. باشد می میلیمتر 34,2 با برابر اردیبهشت همادر  ل،سا رشبا بیشترین نمیا یندر ا

 به بهار فصلدر  ساالنه رشبا صددر 38شامل  منطقه فصلی رشبا هعمد که نیز نشان می دهد منطقه ماهانه

 .دپیوند می عقوو به زمستان فصلدر  ساالنه رشبا صددر 31  یبعد مرتبه. در دپیوند می عقوو

 رشبا کنشاپرو  عنو ان،میز

 یها نجریا  ترکیبآن   دیجاا صلیا عاملو  ستاباران و برف  عنواز  عمدتاً مطالعاتی ودهمحددر  رشبا

، تأثیر شرقیهای وجود کوهستان  ستا رخز ییادر مگر رپرفشا سامانه با غربیو  مدیترانه ای سیکلونی دسر

آن در میزان بارندگی و نوسان دمای  جنگل های شرقیبخارهای دریای خزر و بادهای سرد شمالی و وجود 

 که هدد می ننشا ساله 44 ریمادوره آ طیدر  رشبا اتتغییر سیربر .بسیار مؤثر است زنجانشهرستان 

 ستا شتهدا کاهش بهرو  یندرو( 1332-1341) ریمادوره آ خیرا لسا 23در  هیژو به ساالنه رشبا میانگین

در  در حالی کهست ا هشد ثبت میلیمتر 283,3 تقریباً لسا 23 یندر ا ساالنه رشبا میانگین که ریطو به

در  هم منطقه فصلی ندگیربا یعزتو یمرژ ینکها توجه جالب نکته. میلی متر بوده است 342,4سال قبل  24

 پیش بهار فصلآن در  بیشتر نباشتو ا پائیزو  نمستاز لفصودر  رشبا صددر کاهش بادوره دو  ینا طی

 یلگوهاا تغییراز  ناشی نداتو می عموضو ین. استا هنجامیدا بهاره ندگیربا یمرژ تشدید به یعنی فتهر

 با لحا هر به. باشد غربی یها نجریاو  لیونادمر اجموی الگوا تغییرو  تمسفرا فوقانی حسطو سینوپتیک
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ای  منطقه قلیما تغییر که دکر یگیر نتیجه انتو می شیربا تنوسانا با ههدو د ینا مایید تنوسانا  مقایسه

 لحتماا یشافزو ا بیشتری ها رشبا عقوو با اههمر گرمایی ظرفیت یشافزا با نهمزما مطالعاتی ودهمحددر 

 حوضه فضاییی یزر برنامهدر  صخصو به عموضو ین. ادبو هداخوخصوصا در فصل بهار  ی خیز سیل خطر

 . شتدا هداخو ورتضرآن  مرتعی یها عرصهاز  حفاظتو  کوهستانیی ها
 زنجانسینوپتیک هیستگاا فصلی رشبا یمرژ. 6نمودار

 
 سینوپتیک زنجان هیستگاا ماهانه ندگیربا یمرژ. 7نمودار

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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در دوره  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه. حداقل، میانگین و حداکثر بارش 8نمودار 

 1348-1336آماری 

  

 بتطوو ر رشبا ،گرما بطهرا تبیین

 مبتنی رکا. در روش دشو می دهستفاا افگروهایتر دارنمواز  شناسی قلیما تمطالعادر  رمنظو ینا ایبر

 که دشو می ترسیم هم با طتبادر ار ینحو به منطقه یک یماو د رشبا رماآ افگروهایتر دارنمو ترسیم بر

 با که ریطو به. ستا سیربر ردمو منطقه قلیمیا تنوساناو  اتتغییر ضریب هکنند نبیا دارنمو لمحصو

را  منطقه قلیمیا حساسیتو  قلیمیا شدید تنوسانا حتیرا به انتو می افگروهایتر دارنمواز  دهستفاا

 هیستگاا 1348 -1341 یها لسا به طمربو یماو د رشبا ساله 44 رمااز آ رمنظو ینا ایبرداد.  تشخیص

 مطالعه ردمو منطقه رشبا یلگوا که هدد می ننشا هایتروگراف دارنمو. ستا هشد دهستفاا زنجان سینوپتیک

جه در 31 ودحددر  ختالفیا ساالنه نیز منطقه تیارحر یلگوو ا میلیمتر 3,38 ودحددر  ختالفیا ساالنه

 صلیا عناصر زیاد نسبتاً تنوسانا ههندد ننشا نیز هشد ترسیم دارنمو پهن یلگو. استا شتهدا ادسانتیگر

 .باشد می لسا لطوآن در  باالی حساسیت ضریبو  قلیمیا
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 منطقه افگرو. هایتر3دارنمو

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح

 

 طوبتو ر خشکی ساالنهو  ماهانه نسبت تعیین

 ترسیم. در روش دشو می دهستفاا ترمیکومبرآ دارنمواز  شناسی قلیما تمطالعادر  رمنظو ینا ایبر

 لمحصو که دشو می ترسیم هم با طتبادر ار ینحو به منطقه یک یماو د رشبا رماآ ترمیکومبرآ دارنمو

دوره  اومتد انمیزو  ست(ا رشبااز  بیشتر ماد که هایی هخشک )مادوره  اومتد انمیز هکنند نبیا دارنمو

  یماو د رشبا ساله 44 رمااز آ رمنظو ینا ایبر. باشد می ست(ا مااز د بیشتر رشبا که هایی ه)ما بمرطو

 هدد می ننشا ذیل  دارنمو. ستا هشد دهستفاا زنجان سینوپتیک هیستگاا 1348-1341 یها لسا به طمربو

 .کند می اپید مهادا آخر آذرماهتا و  زغاآ همااول اردیبهشت از  هما 8 لطودر  لسا خشک نسبتاً رهدو که
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 منطقه ترمیکومبرآ .11دارنمو

 
 طرحماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور 

 

 ارتفاعی تطبقاو  ماد رش،با بین همبستگی بطروا سیربر

 رشبا فضایی اتتغییر ندرو تادارد  ورتضر ابتدا قلیمیا تمطالعای از دبررکا یگیر نتیجه یک انعنو به

 منطقهدر  تفاعیار تطبقا با اتتغییر ندرو ینا همبستگی بطروا سپسو  دشو تبیین منطقهدر  ماو د

و  WorldClim  قلیما جهانی شبکه یهاو از داده  مبنا -شبکهاز روش    رمنظو ینی اابر. شوند محاسبه

 همبستگی نموآز منجاا با مه. در اداددگر می دهستفاا 2444-1431 ساله 34 ریمادوره آ ایبر

(Correlation Coefficient) قومی ر تفاعیار متغیرو  ماد رش،با یها پیکسل تفکیک بهDEM  ضریب 

 داریمعنا  زهبادر  یگرد یسواز  ماو د رشبا یمتغیرهاو  سو یکاز  عتفاار متغیر بین R= -4،43همبستگی

(4،4=Sigبه ) ستا هشد منعکس نقشه های صفحه بعددر  که مدآ ستد  . 
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 . نقشه هم دما منظومه حلب13نقشه 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح
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 . نقشه هم باران منظومه حلب14نقشه 

 
 

 تعداد روزهای یخبندان

های اقتصادی، کشاورزی، عمرانی، گردشگری و غیره ممکن است ای از فعالیتپدیده یخبندان برای پاره

موردمطالعه بر حسب موقعیت و شرایط محدودیت ایجاد کند. فراوانی روزهای یخبندان در محدوده 

دارای روزهای  دشتی ای عادی است و مناطق مرتفع و کوهستانی برفگیر، نسبت به مناطقجغرافیائی پدیده

باشد. با توجه به اطالعات مربوط به تعداد روزهای یخبندان در یک دوره طوالنی یخبندان بیشتری می

روز  114,3های مذکور به ترتیب روزهای یخبندان در ایستگاه متوسط تعداد زنجان موردمطالعه در ایستگاه

های احتمال وقوع آن وجود دارد. میانگین ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در  ماه 3باشد که در سال می

تا ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند حداکثر، در ماههای فروردین و آبان متوسط و در ماههای اردیبهشت 

 .ستحداقل ا شهریور
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 آماری مورد مطالعهدر دوره زنجان مجموع روزهای یخبندان در ایستگاه وسط. مت11نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 مجموع ساعات آفتابی

 333 از زنجانمتوسط ماهانه ساعات حقیقی تابش آفتاب در ایستگاه  زیرهای جدول براساس داده

ساعت و  2423,1متغیر است و مقدار ساالنه آن برابر  دی ماهساعت در ماه  142,3تا  تیرماهساعت در ماه 

 باشد. ساعت در ماه می 243,41میانگین ماهانه آن 

 در دوره آماری موردمطالعه زنجان مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه. 12نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 بررسی وضعیت باد منطقه

-1341 یها لسا یسالها به طمربو ساله 23 رمااز آ منطقهدر  ییاهو تجریانا غالب ندرو تعیین ایبر

 سرعت میانگینو  نیاوافر ذیل ولجددر  ابتدا رمنظو ینا ایبر. شد دهستفاا زنجان سینوپتیک هیستگاا 1332

 دگلبا امیاگرد نیز ذیل دارنمودر  رطو همین. دشو می ئهارا ماهانه سمقیادر   رمذکو ریمادر دوره آ دبا

 غالب جهت که هدد می ننشا دارنمو ین. استا هشد ئهارا ساله 23 ریماو در دوره آ ماهانه سمقیادر  منطقه

 منطقه ینابنابر. ستاشرق  دبااز آن  بعدو  جنوب شرقی دبا تشد نظراز  همو  نیاوافر نظراز  هم منطقه دبا

فرورد

ين

ارديب

هشت
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخرداد

تعداد روزهاي يخبندان 8.80.70.00.00.00.01.08.921.826.426.420.5
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 نجریا متر بر ثانیه 23 سرعت میانگین با که ستا شرقیغالب  یهادبا تأثیر تحت هعمد رطو به مطالعه ردمو

 طوبتیو ر تیارحر پتانسیل با جنوب شرقی دبا کهداد  ننشا زنجان هیستگادر ا دباوزش  ریماآ سیربر. نددار

 دباو  نتابستا یها همادر  عمدتاً سینوپتیک سمقیادر  تمسفرا یباال ازتر شرقی یها جمو با ستااهمر باال

 یها همادر  عمدتاً سینوپتیک سمقیادر  غربی دباو کلیماتیک( ومیکر سمقیادر ) نکوهستا سمتاز ب جنو

 .   نددار نجریا نمستاز
 ساله 21 ریمادوره آ میانگین ایبر ماهانهسمقیادر  منطقه دگلبا دارنمو .13 دارنمو

 
 

 اهوآب و عنو تعیین

 تنرماروش د

روش  ین. در ادشو می دهستفاا( DeMartonتن )رماد دیپیشنها رکااز روش   ابتدا رمنظو ینا ایبر 

 ایبر تعمیم قابلیت که دشو می تعیینآن  یماو د رشبا رماآ سساا بر منطقه یک خشکی قع ضریبدر وا

 :دشو می دهستفاا یرز بطهاز را رمنظو ینا ایبردارد. نیز را  قلیما عنو تفسیر

𝐼 =
P

T + 14
 

 بر( I)خشکی ضریب.ستا ساالنه یماد متوسط (T)و  ساالنه رشبا (P) ،خشکی ضریب( Iدر آن ) که

 رشبا میانگین سساا بر .ددمیگر تعیین زیر ولجد یمبنا برای  و  رهحا تا خشکاز  قلیما  عنو 1 سساا

 مطالعه ردمو منطقه خشکی ضریب اد،سانتیگر جهدر 11,2 ساالنه یمادمیانگین و  میلیمتر 244,1 ساالنه

 (1348-1341ساله ) 44  ریمادر دوره آ خشک نیمه قلیما عنو هنمایند که مدآست دبه  13,83 دلمعا

 .  ستا
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 تنرماد روش سساا بر قلیما یبند . طبقه23جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I < 14 خشک

 I< 24 ≥14 نیمه خشک

 I< 24 ≥24 مدیترانه ای

 I< 28 ≥24 نمیه مرطوب

 I< 33 ≥28 مرطوب

 I≥ 33 بسیارمرطوب

 کوپنروش 

 یها شاخص یمبنا بر قلیما یبند طبقه ایبر شیرو قعدر وا( Köppenکوپن ) دیپیشنها رکادر روش  

 .شوند می ئهارا کوپن یبند تقسیم نکال لیهاو یها وهگر ابتدا رمنظو ینا ایست. برا رشباو  ماد میانگین

 بندی کوپنتقسیم  نکال لیهاو یها وه. گر28جدول 
 عالمت محدوده کمی دما ویژگی آب و هوایی نظر پوشش گیاهیویژگی از  آب  وهوا

 ای رهحا
ای  رهحا یجنگلها  شدر جهت ماو د رشبا

 ستا مناسب
 A درجه نیست 18هیچ ماهی سردتر از  زمستان ندارد

 B ستا ختیدر نگیاها زنیااز  کمتر رشبا کمبود بارش جهت رشد درختان مناسب نیست خشک

 معتدل
رشد جنگلهای خزداندار بارش و دما برای 

 کافی است
 زمستان مالیم

درجه قرار  18و  -3سردترین ماه بین 

 دارد
C 

 سرد
بارش و دما برای رشد مخروطیان کافی 

 است
 D درجه است -3سردترین ماه زیر  زمستان سرد

 E درجه نیست 14هیچ ماهی باالی  تابستان ندارد به علت سرمای زیاد درخت نمی روید قطبی

 

 تردخر یها وهگر به قلیمیا یگرد یها یژگیو به توجه با هشد دیا یها وهگراز  امکد هر ایبر سپس

 .شوند می تقسیم قلیمیا
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 بندی کوپنطبقه در  قلیمیا تردخر یهاوه . گر24جدول 
 ها وهگر

 ها یژگیو
 سوم دوم اول

A 

 ادگر سانتی جهدر 18از  بیشتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

F  رمت سانتی 1 قلاحد ماهی هر ندگیربا نگینمیا 

M  14-23از  گترربز یا ویمسا لیو متر سانتی 1از  کمتر لسا هما ترین خشکدر  ندگیربا R/ 

W  14-23از  کمتر همو  متر سانتی 1از  کمتر هم لسا هما ترین خشک ندگیربا R/ 

 (لسا هما خشکترین ندگیربا aو  متر میلی حسب بر ساالنه ندگیربا r - 144)  a= rبا  ستا برابر Awو  Am یهااهوآب و  بین زمر

B 

 ویژگی
 تقریباً رانبا با مناطقو در T2+28  از  تابستانین رابا با مناطقو  در  T2از  مستانیز رانبا با مناطقدر  (R) ندگیربا انمیز

 کمتر  2T+14 از  فصلی همه

 h h ادسانتیگر جهدر 18از  بیشتر ساالنه یماد میانگین 

 k ادگر سانتی جهدر 18از 1 بیشتر لسا هما کمترین یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر  181از کمتر ساالنه یماد میانگین 

 k' ادسانتیگر جهدر181از  کمتر لسا هما گرمترینو  ساالنه یماد یها میانگین 

 

C 

 ویژگی
 گرمترین یماد میانگینو  ادگر سانتی جهدر -31از  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر18از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین

 ادسانتیگر جهدر 14از 1  بیشتر لسا هما

S  
 کمترو  نمستاز هما ترین بمرطو ندگیربا انمیزاز   کوچکتر مگر فصلدر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نتابستا

 سانتیمتر 3از 

W  نتابستا هما ترین بمرطو نرابا انمیزاز   کوچکتر نمستاز هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نمستاز 

F  متر سانتی 3 قلاحد لسااز  ماهی هر ندگیربا میانگین 

 a داسانتیگر جهدر 221از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 b 
 جهدر 14از 1 بیشتر لسااز  هما 4 قلاحد یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 c ادسانتیگر جهدر 14از 1 بیشتر هما 3 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 

D 

 ویژگی
 جهدر -31از  کمتر هما تریندسر یمادمیانگین  لیو  ادسانتیگر جهدر141از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین یژگیو

 ادسانتیگر

S  
 3از  کمترو  نمستاز هما ترین بمرطو رانبا انمیزاز  کوچکتر مگر فصلدر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نتابستا

 متر سانتی

W  نتابستا هما ترین بمرطو رانبا انمیزاز کوچکتر  نمستاز همادر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نمستاز 

F  متر سانتی 3 قلاحد لسااز  ماهی هر ندگیربا میانگین 

 a داگر سانتی جهدر 221از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 b 
 141از  بیشتر لسااز  هما رچها قلاحد یماد میانگین لیو ادگر سانتی جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادگر نتیسا

 c ادسانتیگر جهدر 14از 1 بیشتر هما 3 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 d d ادسانتیگر جهدر 38از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین 

 

E 

 ادگر سانتی جهدر 14از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

T  ادسانتیگر جه) درصفر( 41از  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر 141از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

F  F  ادسانتیگر جه) درصفر( 41از  کمتر لسا یها هما متما یماد میانگین 

 

 . شوند می ئهارا ذیل ولجددر  نیز کوپن سیستمدر  هااهوآب و  اعنوا ریختصاا یها عالمتو  سامیا
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 کوپنسیستم در  هااهوآب و  اعنوا. 34 ولجد

 عالمت اختصاری نام

 Af رهحا بمرطوو  مگر

 Am موسمی

 Aw , As وانسا بمرطوو  خشک

 Cwa , Cfa ای رهحا جنب بمرطو

 Csb , Csa ای نهامدیتر

 Cfc , Cfb قیانوسیا

 Dfa , Dfb , Dwa , Dwb بمرطوای  رهقا

 Dfc ,Dwc , Dwd دسر یا قطبی جنب

 Et راتوند

 Ef انیخبند

 Bwk , Bwh بیابانی

 Bsk , Bsh بیابانی نیمه

 

 عنواز  منطقه نکال قلیما تیپ ،مایید یها میانگین سساا برو  کوپن یبند طبقه قلیما اعنوا سساا بر

C  )انمیز ینو ا ستا همادیدر  جهدر -1,1 دلمعا لسا هما تریندسر یماد میانگین  که اچر ستا )معتدل 

بارندگی در ماه  که اچر ستا a یرمجموعهو ز F عنواز  منطقه قلیما تردخر تیپ مادارد. ا ارقر+ 18و  -3 بین

سانتیمتر( بوده و میانگین دمای گرمترین ماه سال حدود  3میلمیتر )یبیشتر از  3,4های تابستان در حدود 

 درجه سانتیگراد( می باشد. 22درجه )بیشتراز  23,3

 ای رهحا جنب بمرطورا منطقه  قلیما انتو می کوپن سسیستمدر  اهوآب و  اعنوا ولجد طبق ینابنابر

 .دکر یبند طبقه

 نفایوروش ا

 ددگر می محاسبه یرز لفرمو( از I) طوبتیر ضریب سساا بر نیز ( Ivanovنف )ایوروش ا رکادر روش  

 باشد می منطقه ساالنه تبخیرو  رشبا ارمقد ترتیب به (E) و (P) در آن که

𝐼 =
P

E
 

 می مشخصرا  منطقه قلیمیا یبند طبقه ذیل ولجد اردستاندا یباضر با قنطبااز ا پس( I) ضریب

 قتعرو  تبخیر انمیز. باشد میلیمتر می 244,1 دلمعا رشبا انمیز زنجان هیستگاا یهاداده  سساا بر. کند

 ینا با. باشد می میلیمتر 142,8 دلمعا تقریباً مونتیث پنمن لمد سساا بر هم ساالنه رطو به پتانسیل

 .ستا استپی طبقه ههندد ننشا که  یدآ می ستد به 4،42 دلمعا طوبتیر ضریب تمحاسبا
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 ایوانف روش سساا بر قلیما یبند . طبقه31جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I ≥ 1,3 بسیار مرطوب جنگلی

 I< 1,3 ≥1,4 مرطوب جنگلی

 I< 1,4 ≥4,1 جنگلی ستپیا

 I< 4,1 ≥4,3 ستپیا

 I< 4,3 ≥4,13 بیابانی

 I< 4,13 ≥4,4 ئیاصحر

 

 . مقایسه تبخیروتعرق پتانسیل)روش تجربی تورنت وایت اصالح شده( و میانگین بارندگی ایستگاه 14دارنمو

 
 ماخذ: مشاور طرح

 ژهمبرروش آ

از  دهستفاا باو  رشباو  ماد یمترهاراپا سساا بر منطقه قلیما تعیین (Emberger) ژهمبرآ رکادر روش  

 :دپذیر می  رتصو یرز بطهرا

Q
2
=

2444𝑃
(𝑀2−𝑚2)

 

 متوسط ترتیب به mو  Mو  ساالنه رشبا متوسط P ژه،مبرآ ینما قلیما ضریب Q 2 در آن که

 می کلوین جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسطو  لسا هما گرمتریندر    ماد یکثرهااحد

 هنگا. آشد ثبت میلیمتر 244,1 دلمعا منطقه ساالنه رشبا ابتدا قفو لفرمواز  دهستفاا رمنظو به.باشد

در دوره  لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسطو  لسا هما گرمتریندر  ماد یکثرهااحد متوسط
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 بهو  ادسانتیگر جهدر -1,3 دی ماهو در  32,3  مرداد در ترتیب به زنجان هیستگاا ایبر ساله 44 ریماآ

 21,33   دلمعا ژهمبرآ ینما قلیما ضریب سپس. شدند محاسبه کلوین جهدر 211,43و  343,43  تیرعبا

 ودهمحد ایبر خشک قلیمیا طبقه ههندد ننشا یری زها ولجددر  ژهمبرآ ینما قلیما طبق که مدآ ستد به

 . ستا مطالعاتی

 قلیما تعیین ایبر ورمشا منتخبروش  رشباو  ماد یمترهاراپا تر قیقد خالتد لیلد به ژهمبرآ روش

 . باشد می منطقه

 آمبرژه روش سساا بر قلیما یبند . طبقه32جدول 
 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 Q ≥ 134 بمرطو ربسیا

 Q< 134 ≥48 بمرطو

 Q< 48 ≥33 بمرطو نیمه

 Q< 33 ≥34 خشک نیمه

 Q< 34 ≥13 خشک

 Q< 13 خشک ربسیا

 

 ادسانتیگر جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسط یبند . طبقه33جدول 
 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 m ≥ 3 مگر

 m < 3 ≥3 لمعتد

 m < 3 ≥4 خنک

 m < 4 ≥3- دسر

 m < -3 دسر ربسیا
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 . نقشه طبقه بندی اقلیمی منظومه حلب15نقشه 

 
 

 بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری   -

باشد. انسان از بدو از عوامل مؤثر بر زندگی، سالمتی و آسایش انسان، شرایط جوی و اقلیمی مییکی 

پیدایش خود بطورمستقیم و غیرمستقیم متأثر از این شرایط بوده است و به نوبه خود هم بر اقلیم مؤثر واقع 

رگذاری انسان امروزی با شده است. این تأثیرگذاری برای انسان اولیه خیلی کمتر بوده است و لیکن تأثی

زیست به مراتب بیشتر شده و او برداری نامناسب از محیطرویه جمعیت و بهرهآوری، افزایش بیپیشرفت فن

زندگی خود و سایر موجودات کره زمین را مشکل و با مسائل پیچیده مواجه ساخته است. امروزه مطالعه 

آسایش و اعمال و رفتار انسان در قالب یکی از  تأثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر روی زندگی، سالمتی،

شناسی انسانی یا زیست هواشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار های علمی تحت نام زیست اقلیمشاخه

گیرد. علم زیست هواشناسی علمی است که تأثیرات فوق را در کلیه جانوران و گیاهان مورد مطالعه و می

 دهد.بررسی قرار می

تواند فاوت قابل مالحظه افراد با یکدیگر، احساس آنها از یک وضعیت جوی یا اقلیمی میبا توجه به ت

توان هیچ اقلیمی را کامالً نامناسب دانست و نه یک اقلیم را برای همه نوع متفاوت باشد. از این رو نه می

بعضی از افراد ساکن در فعالیت بدنی و یا برای سالمتی و رفاه همه افراد کامالً مطلوب محسوب داشت. مثالً 

ها ها گرم و نامطلوب و بعضییک محل، یک روز معین را ممکن است مالیم و مطلوب احساس کنند. بعضی

های فردی نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در خنک و نامطلوب احساس نمایند. جدا از ویژگی
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توان انسان نسبت به محیط اطرافش را نمی باشد. احساساحساس آنها از شرایط جوی کامالً تأثیرگذار می

تنها از طریق بررسی یکی از عناصر اقلیمی مانند: درجه حرارت، رطوبت نسبی یا جریان هوا بیان کرد، زیرا 

گذارد و با آسایش فیزیکی او ارتباط دارد. نسبت درجه حرارت و رطوبت ترکیب این عناصر بر انسان تأثیر می

ای س آسایش انسان تأثیر دارد. البته واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیدهنسبی هوا در ایجاد احسا

درجه  3/14تجربی است و در فرهنگها و مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است. بطور مثال در آلمان دمای 

ی درصد مطلوب است. در حالیکه در مناطق استوای 34درجه سانتی گراد( و رطوبت نسبی  8/24فارنهایت )

کننده شرایط درصد رطوبت مطلوب است. این ارقام، تعیین 84الی  34درجه فارنهایت و  83تا  34دمای 

هوایی است که انسان در آن شرایط از نظر فیزیکی راحت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را در جدولی 

ای یم کنیم، محدودهکه رطوبت نسبی بر محور افقی و درجه حرارت در محور عمودی آن مشخص شده ترس

هایی است که فرد در کننده وضعیتگویند. این منطقه مشخصمی« منطقه آسایش»آید که به آن بدست می

کند. البته به دلیل تفاوت میان دمای مطلوب هوا در مناطق مختلف، آن احساس آرامش و آسایش می

مطلوب هوا در یک منطقه مشخص  توان محدوده دقیقی برای منطقه آسایش تعیین کرد، زیرا دماینمی

برای افرادی با جنس و سن مختلف تفاوت دارد و به نوع میزان فعالیت و نوع میزان پوشش فرد نیز بستگی 

ها بر مبنای محاسبات انجام شده برروی درجه حرارت موثر، که اثر توامان حرارت و رطوبت این توصیهدارد. 

  "بسیار مطلوب"ترین شرایط، که در اینجا با عبارت د و مناسبدههای حرارتی انسان نشان میرا در تنش

درصد مشخص  34تا  34گراد و نوسان رطوبتی درجه سانتی 24تا  18گردد )در نوسان حرارتی معرفی می

 گردد:سازد( برای روزهای هر ماه به شرح زیر ارائه میمی

روز این ماه با در یمی در تمامی شبانهبهمن(: وضعیت آسایش اقل 11دی تا  January -11. ماه دی )1

 شود.سرد توصیف میخیلی  های حرارتی انسان نظر گرفتن تنش

 3/1اسفند(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  4بهمن تا  February -12ماه بهمن ) -2

 بامداد، 3/1عدازظهر تا ب 3/1بعدازظهر سرد و از  3/1ظهر تا  3/12سرد، از  خیلی ظهر 3/12بامداد هر روز تا 

 گردد.سرد توصیف می خیلی

 3/1بامداد تا  3/1روز این ماه از ساعت فروردین(: شبانه 11اسفند تا  March -14ماه اسفند ) -3

سرد به لحاظ خیلی بامداد، دارای وضعیت  3/1بعداز ظهر تا  3/1بعدازظهر هر روز دارای شرایط سرد و از 

 باشند.آسایش اقلیمی می

وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه از اردیبهشت(:  14فروردین  تا  April -12ماه فروردین  ) -4

بعدازظهر خنک مطلوب و  3/1ظهر تا  3/12ظهر هر روز خنک نسبتا مطلوب، از  3/12بامداد تا  3/1ساعت 

 .باشد¬بامداد، سرد قابل تحمل می 3/1بعدازظهر، تا  3/1از 

 تا بامداد 3/1 ساعت از ماه این روز¬شبانهخرداد(:  14اردیبهشت تا  May -11ماه اردیبهشت ) -3

بعدازظهر دارای وضعیت خنک مطلوب و  3/1ظهر تا  3/12، از مطلوب نسبتا خنک شرایط دارای ظهر، 3/12

 .باشندوب از نظر آسایش اقلیمی میبامداد، دارای شرایط خنک نسبتاً مطل 3/1بعدازظهر تا  3/1از 
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 ظهر، 3/12 تا بامداد 3/1 ساعت از ماه این روز¬شبانهتیر(:  4خرداد تا  June -11خرداد )ماه  -1

 3/1و از  گرم مطلوبوضعیت  دارای بعدازظهر 3/1 تا ظهر 3/12 از مطلوب، نسبتا خنک شرایط دارای

 باشند.بامداد، دارای شرایط خنک نسبتاً مطلوب از نظر آسایش اقلیمی می 3/1بعدازظهر تا 

ظهر، دارای  3/12بامداد تا  3/1روز این ماه از ساعت مرداد(: شبانه 4تیر تا  July -14ماه تیر ) -3

 3/1بعدازظهر تا  3/1و از  گرمبعدازظهر دارای وضعیت  3/1ظهر تا  3/12مطلوب، از نسبتا شرایط خنک 

 باشند.نسبتاً مطلوب از نظر آسایش اقلیمی میگرم بامداد، دارای شرایط 

 3/1شهریور(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  4مرداد تا  August -14ه مرداد )ما -8

و  گرم نسبتاً مطلوببعدازظهر،  3/1ظهر تا  3/12، از گرم مطلوب نسبتاً مطلوبظهر،  3/12بامداد هر روز تا 

 شود.بامداد، خنک نسبتاً مطلوب توصیف می 3/1بعدازظهر تا  3/1از 

روز این ماه از مهر(: وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه 8شهریور تا  September -14) ماه شهریور -4

 3/1بعدازظهر، خنک مطلوب و از  3/1ظهر تا  3/12ظهر، خنک نسبتاً مطلوب، از  3/12بامداد تا  3/1ساعت 

 باشد.بامداد، خنک نسبتاً مطلوب می 3/1بعداز ظهر تا 

بعدازظهر،  3/1بامداد تا  3/1روز این ماه از ساعت آبان(: شبانه 4مهر تا  October -4ماه مهر ) -14

 باشند.بامداد، دارای وضعیت سرد قابل تحمل می 3/1بعدازظهر تا  3/1دارای شرایط خنک نسبتاً مطلوب و از 

آذر(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی طول  4آبان تا  November -14ماه آبان ) -11

 شود.روز سرد قابل تحمل توصیف میشبانهساعت از  24

بامداد تا   3/1دی(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از  14آذر تا  December -14ماه آذر ) -12

بامداد  3/1بعدازظهر تا  3/1بعدازظهر، سرد قابل تحمل و از  3/1ظهر تا  3/12ظهر هر روز سرد، از  3/12

 .1گرددمیسرد توصیف خیلی 
 

 ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح یتهایو قابل هایژگیو -1-3-3

رودخانه قزل اوزن که اصلترین رودخانه منطقه می باشد از ضلع غرب وارد محدوده مورد مطالعه شده و 

روستاهای سامیان،و پس از تغذیه اراضی کشاورزی روستاهای قره دوراخلو، ابوجانلو، دایدار سفلی، گنبد، قره 

ا قشالقی، آق قیه، قره قیه و آدینه چمی که در  حاشیه این رودخانه شکل گرفته اند گونی، حاج قشالق، پالچ

 و از مزایای همجواری باآن سود می برند از ضلع شمالی محدوده خارج می شود.

رودخانه خوئین دومین رود اصلی منطقه نیز از ضلع شرقی وارد منطقه شده و پس از عبور از حاشیه 

یین به رودخانه قزل اوزن سرازیر می شود و این رودخانه آب کشاورزی روستاهای روستاهای خوئین و آرکو

 مذکور را تامین می کند.

چشمه فصلی ثبت  21دهنه چشمه  21دهنه چشمه دائمی و  11در محدوده مورد مطالعه  چشمه ها:

 گردیده که نیمی به مصرف کشاورزی و نیمی دیگر به مصرف شرب و بهداشتی می رسند.

 دجوو عمیق و نیمهعمیق  هچا حلقه 144در روستاهای منظومه حلب،  ای عمیق و نیمه عمیق:چاه ه

 . ستا تغییردر  متر 124 تا 84از  نهاآ عمق کهدارد 

                                                 
 .(می باشد144دکتر مسعود مهدوی )ص  مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران این اصطالحات بر گرفته از کتاب  1
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 13منظومه حلب به دلیل شرایط طبیعی حاکم بر منطقه، قنات کمی داشته و در مجموع دارای  قنات:

 کاربرد دارند.  قنات می باشد که عمدتا برای مصارف کشاورزی
 دهستان ایجرودپایین، منظومه حلبمنابع آب کشاورزی . 22نمودار 

 
 

 استفاده کننده از آب رودخانه ها یها یهای و تعداد آبادمنابع آب کشاورزی آبادی.  18جدول

تعداد آبادی های استفاده 

 کننده از

 تعداد

آب 

 بندان

تعداد 

رودخانه 

از  فصلی

طریق موتور 

پمپ دیزلی 

 یا الکتروپمپ

 تعداد

رودخانه 

دائمی از 

طریق موتور 

پمپ دیزلی 

 یا الکتروپمپ

 تعدادقنات تعدادچشمه

 تعدادچاه

 عمیق و)

نیمه )

 عمیق

 

 

 

تعداد 

کل 

 آبادی

سطح 

 جغرافیایی

 بخش حلب 43 144 13 11 21 3 8 41 12 4 3 4 1 13
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 حلب  منظومهنقشه آب های سطحی 

 
 

 و قنات ها چشمه هاتوزیع فضایی 
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 یاستفاده از اراض تیو پراکنش انواع خاکها و قابل اتیخصوص -1-3-4

،  II   ،IVT   ،IIST ،IIITمطابق با نقشه طبقه بندی خاکهای منطقه، اراضی منطقه  در کالسهای 

IIT  وVI/RW    .واقع شده اند 

 عبارتند از:ویژگی های هر یک از کالس ها 

 : اراضی قابل کشت از نظر آبیاری و بدون محدودیت Iاراضی کالس 

 : اراضی قابل کشت جهت زراعت آبی با محدودیت کم IIاراضی کالس 

 : اراضی نسبتاً قابل کشت از نظر آبیاری با محدودیت نسبتاً زیاد IIIاراضی کالس 

زراعت های آبی دارای محدودیت زیادی بوده : اراضی با قابلیت کشت محدود که برای  IVاراضی کالس 

 و فقط در شرایط خاص و جهت کشت نباتات به خصوص قابل استفاده است.

: قابلیت کشت این نوع اراضی در حال حاضر مشخص شده و برای هر نوع زراعت آبی Vاراضی کالس 

 محدودیت های زیادی داشته و احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.

این اراضی محدودیت های زیادی دارد و برای هر نوع زراعت آبی غیرقابل استفاده  :VIاراضی کالس 

 می باشد.

که هیچ گونه محدودیت قابل مالحظه ای ندارد بقیه کالسها برحسب نوع  Iبه استثنای اراضی کالس 

 محدودیتی که دارند به چند تحت کالس تقسیم می شوند که عالئم به شرح زیر است.

A دیت های شوری و قلیائی می باشد.: معرف محدو 

S  معرف محدودیت های خاک از قبیل قابلیت نفوذ، بافت خاک سطحی ، میزان سنگریزه در خاک :

 سطحی و زیرین و عمق موثر می باشد.

T .محدودیت های شیب، پستی و بلندی و فرسایش را مشخص می کند : 

W .محدودیت های مربوط به زهکشی، سیل گیری و سطح آب زیرزمینی را نشان می دهد : 
 .  وضعیت خاک منطقه11جدول 

 روستاهای واقع شده در کالس کالس

II 

آق  -پاشاچای -قراقیه -آرمتلو -مزرعه یازل داش -چولچه -صایین -چسب -قلقاتی -جانقاجار -چولچه قشالق -نکتو

قندی  -ساری قیا -ارکوئین -پالچه قشالقی -بلوبین -سفیدکمر -گرنه -تریاکی -جهان آباد -خویین -قره بوته  -قیه

حاج  -قنبرلک -کهریزسیاه منصور -بهمن -تاج الدین -دایدارعلیا -قادرلو -قره گونی -قوشچی -قوجالو -قوریه -بالغ

 قره دوراخلوسفلی -ابوجانلو -سفلیدایدار -گنبد -قویجوق سفلی -ینگی کندجامع السرا -نجم الشیخان -قشالق

IVT نجم الشیخان -قنبرلک -کهریز سیاه منصور 

IIST حاج قشالق 

IIIT ینگی کندجامع السرا 

IIT قویجوق سفلی 

VI/RW قره دوراخلوسفلی -ابوجانلو -دایدارسفلی -گنبد 
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 . ویژگیهای خاک منظومه حلب11نقشه 

 
 استفاده از آنهاپوشش گیاهی و قابلیت  -1-3-5

 شتید یها بخشدر  رگبز یستاهارو کنشاپر گردید همشاهد پوشش گیاهی نقشهدر  که رهمانطو

 قزل اوزن حوضه مینیزیرو ز سطحیآب  منابع به سترسید که ریطو به دهبو کماتر بیشتریندارای  منطقه

 ورزیکشا دقتصاا توسعه نمکاا ،برفتیآ یندهازساروی  بر حاصلخیزو  ارهمو ضیاز ارا رداریبرخو همچنینو 

 . ندا دهکر اپیدرا 

 بیآ منابعاز  یگیر هبهر یستادر را(تتفاعاار) کوهستانی مناطقدر  ستاهارو ارستقرا یگرد یسو از

 ینا رزبا یژگیو یکهرطو به باشد می توجیه قابل کوهستانی تعامر به سترسیو د ها(رسا )چشمه ودمحد

و مراتع، پوشش  مید یاراض ،یآب یزارع یاراض مهم عرصه سه نهاست.آ جمعیت رشما کم بودن ها هسکونتگا

 باشد. یمردم منطقه م یاصل شتیبه عنوان مع یاراض نیمنطقه را شکل داده است که استفاده از ا یاهیگ
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 نقشه پوشش گیاهی منظومه حلب
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 و قابل حفاظت( ارزش زیست محیطی )حفاظت شده عرصه های با -1-3-6

با توجه به استعالم اخذ شده از سازمان محیط زیست، در محدوده منظومه مورد مطالعه منطقه حفاظت 

 شده از نظر محیط زیست وجود ندارد.

 سوانح طبیعی -1-3-7

 در این قسمت به بررسی مهم ترین سوانح طبیعی رخ داده در منظومه حلب پرداخته می شود.

 داده در سطح منظومه. سوانح رخ 14جدول 

 مبلغ خسارات به میلیون ریال  محل وقوع دفعات وقوع نوع بالیای جوی تاریخ وقوع

 142424 سطح شهرستان 1 سیل 84/3/14

 1218 حلب 1 سیل 88/1/21

 413 سطح شهرستان 1 طوفان 88/12/23

 14442 سطح شهرستان 1 سیل 84/2/3

 4344 سطح شهرستان 1 سیل 84/2/8

 3344 سطح شهرستان 1 تگرگ و سیل 44/3/14

 42314 سطح شهرستان 1 سیل 1و41/3/141/4/31

 444431 سطح شهرستان 1 سیل 42اردیبهشت

 3433 سطح شهرستان 1 سیل 42/3/23

 481 سطح شهرستان 1 سیل 43/2/24

 134444 سطح شهرستان 2 سیل 24و44/1/23

 23132 شهر حلب 1 سیل 44/4/28

 13183 سطح شهرستان 1 و سیل سرمازدگی 44/12/28

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 آتش سوزی 41/4/3

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 آتش سوزی 41/3/13

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 آتش سوزی 41/1/13

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 سرمازدگی  41/3/14

  مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 طوفان 41/8/1

 مبلغ خسارت اعالم نشده   سطح شهرستان 1 آتش سوزی باغات 41/8/2

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان    سرمازدگی  41/11/8

 مبلغ خسارت اعالم نشده   سطح شهرستان    باد و طوفان 41مهر
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 لرزه خيزی ) زلزله، رانش، لغزش(

ها حایز اهمیت باشد، شناسایی گسلها در ارتباط با فاصله آن ها از گسل میاز آنجا که شتاب زلزله

باشد. همانگونه که در بندهای قبلی اشاره شده و مطابق با نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله، در محدوده می

 منظومه حلب، کانون زلزله وجود ندارد.

 .  پهنه بندی خطر زلزله1جدول
 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی

 کلیه روستاهای منظومه پهنه با خطر نسبتا پایین

 

 زلزله منظومه حلب پهنه بندی خظر . 8نقشه 
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 نقشه زمین لغزش منظومه حلب

 
 نقشه  پهنه بندی خطر زمین لغزش منظومه حلب
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 جریان باد و عوارض ان

 یامر از بعض نیاست. ا عتیطب یرفتارها نیاز مهم تر یکیو  ریناپذ ییطوفان و گردوغبار جز جدا دهیپد

 یکشاورز یها نیزم یتوانند برا یکه م یباد یباشد )به عنوان نمونه حمل ماسه ها دیتواند مف یجهات م

را مورد  یانسان یکه سکونتگاه ها یمخرب باشد )در زمان اریتواند بس یباشد( و در مقابل آن م دیمف اریبس

در منظومه حلب از نظر  کند. یآشکار م اریرا بس دهیپد نیا یبررس تیموضوع اهم نیدهد(، ا یهجوم قرار م

 رخداد سانحه طوفان مشکالت اساسی وجود ندارد.

 حلب نقشه رخداد طوفان در منظومه

 
 

 سيل و جریان آب های سطحي

نی اودارای باالترین مقدار فرا حلبای منظومه سیل از نظر تعداد وقوع و میزان خسارت وارده به روستاه

و همچنین روند رو به افزایش چرای دام و به علت وجود رودخانه های دائمی همچون قزل اوزن  می باشد.

 به طوری که هر ساله در سطح منظومه سیل های مخرب رخ می دهد، تخریب شدید پوشش گیاهی منظومه

طی سال ای اخیر به علت استفاده بی رویه از مراتع شدت و فراوانی سیل در سطح منظومه افزایش پیدا 

 کرده است.

 

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

43 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

 منظومه حلب نقشه پهنه بندی خطر سیل

 
 

 منظومه حلب نقشه فراوانی وقوع سیل
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 خشکي و خشکسالي

 1383 یدوره امار یو برا SPIرخ داده در سطح منظومه ماهنشان از شاخص  یخشکسال یجهت بررس

یافته ها نشان می دهد از دوره ده ساله مورد بررسی تنها در دو سال خشکسالی  استفاده شده است، 1344تا 

 به صورت شدید در منظومه حلب وجود داشته است.

 حلبجدول : وضعیت رخداد خشکسالی در منظومه 

 وضعیت خشکسالی سال

 نرمال 1383

دیشد یخشکسال 1381  

 نرمال 1383

دیشد یخشکسال 1388  

 نرمال 1384

 نرمال 1344

 نرمال 1341

 نرمال 1342

 نرمال 1343

 نرمال 1344

 

 شناسایي سکونتگاه های واقع در محدوده های با خطر باالی سوانع طبيعي -

در  یعیسوانع طب یبا خطر باال یواقع در محدوده ها یسکونتگاه ها ییشناساارزیابی و بررسی مربوط به 

و در سوانح تگرگ و  دلریکند س ینگی -حلب لیتگرگ وسمنظومه حلب نشان می دهد، در سانحه 

 سرمازدگی کل منظومه در محدوده خطر قرار گرفته است
 یعیسوانع طب یبا خطر باال یواقع در محدوده ها یسکونتگاه ها ییشناسا

 نام روستاها نوع سانحه

 دلریکند س ینگی -حلب لیتگرگ وس

 دلریکند س ینگی -حلب لیس

 کل منظومه تگرگ

 کل منظومه -یسرمازدگ
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 منظومه حلب نقشه مناطق پرخطر تگرگ

 
 

 مسائل زیست محيطي -1-3-8

 بیتخربا منشا چرای بی رویه،  مراتع بیتخرارزیابی های مربوط به مسائل زیست محیطی نشان می دهد، 

پرورش  یآب های با منشا نیزم ریو ز یمنابع آب سطح یآلودگ، زدن نامناسبشخم با منشا  خاک یو آلودگ

 ی وکشاورز یدستگاه های با منشا ستیوحش و تنوع ز اتیرفتن ح نیاز ب، استفاده از کودها و سمومی و ماه

 مهمترین مسائل و مشکالت زیست محیطی در سطح منظومه می باشد.   مجوز دادن به واسطه ها
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 حلب منظومه یطیمح ستیل زمسائ

 سال ایجاد شده منشا مشکل مشکل زیست محیطی
مشترک با سایر 

 روستاها
 پیشنهادات اصالحی

 * همه ساله چرای بی رویه تخریب مراتع
 

 چرای قانونی و نظامند   همه ساله چرای بی رویه تخریب مراتع

   1383 شخم زدن نامناسب تخریب و آلودگی خاک
زدن در  آموزش الزم شخم

 ارتفاعات و مراتع

آلودگی منابع آب سطحی و زیر 

 زمینی
   1384 اهالی روستا

پرورش هدایت آب های 

 ماهی

   1383 اهالی و دامداران تخریب مراتع
 

از بین رفتن حیات وحش و تنوع 

 زیستی
   1383 دستگاه های کشاورزی

 

از بین رفتن حیات وحش و تنوع 

 زیستی
 جمع آوری اسلحه ها   1388 هامجوز دادن به واسطه 

 اجرای قوانین مربوطه * همه ساله کود و سم تخریب و آلودگی خاک

آلودگی منابع آب سطحی و زیر 

 زمینی
 اجرای قوانین مربوطه * همه ساله استفاده از کودها و سموم

 آلودگی هوا
منطقه به منشأ آلودگی تبدیل 

 شده)به علت تخریب مراتع(
 قوانین مربوطه اجرای * همه ساله

 اجرای قوانین مربوطه * همه ساله وجود دام زیاد تخریب مراتع

از بین رفتن حیات وحش و تنوع 

 زیستی
 اجرای قوانین مربوطه * همه ساله از بین رفتن زیستگاه

 * همه ساله کود و سم تخریب و آلودگی خاک

آلودگی منابع آب سطحی و زیر  

 زمینی
 * همه ساله سموماستفاده از کودها و 

 * همه ساله تخریب مراتع آلودگی هوا 

 * همه ساله وجود دام زیاد تخریب مراتع 

  

 نحوه دفع فاضالب، هرز آب و هدایت رواناب -الف

نشان می دهد در روستاهای  رواناب تینحوه دفع فاضالب، هرز آب و هدابررسی وضعیت مربوط به 

دفع فاضالب توسط موادر متعددی انجام می شود اما  السرا، چسب، نکتوصایین، سفیدکمر، ینگی کندجامع 

 در سایر روستاها تنها از طریق چاه جذبی انجام می شود.
 منظومه حلب یمربوط به نحوه دفع فاضالب خانگ یها افتهی

سپتیک  چاه جذبی نام روستا

 تانک

کانال و 

 رودخانه

شدن در  یجار

 معابر

 -- -- -- درصد 144 سایر روستاها

 14 24 14 34 نکتو، چسب، ینگی کندجامع السرا ،سفیدکمر، صایین
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 منظومه حلب یسطح ینحوه دفع اب ها

 محل سرازیر شدن آبهای سطحی کانال و کانیوو نام روستاها

 به رودخانه یا مسیل سرازیر می شوند. درصد 34 -بله حاج قشالق ،قادرلو ،گرنه ،بلوبین

 کندجامع السرا، چسب، نکتو صایین، سفیدکمر، ینگی
 درصد 34 -بله

به -هدایت به سمت اراضی کشاورزی

 رودخانه یا مسیل سرازیر می شود

 هدایت به سمت اراضی کشاورزی درصد 14 -بله سایر روستاها

 

 دفع زباله -ب

بیشترین نحوه جمع اوری زباله به صورت  دهد، ینشان م یسطح زبالهمربوط به نحوه دفع  یها افتهی

انجام می شود. در مهم ترین مشکالت و  یانتقال به محل دفن زباله مجموعه او با نوع  کباریدر هفته -یدست

اداره جات  یعدم همکار-شهیهم یمناسب برا لهیوس ایو  نینبود ماشمسائل مربوط به دفع زباله می توان به 

نبود اعتبار  -شخص جهت دفع زبالهنبود مکان م ،دفن یبشر برا یمکان و مناسب ساز زهیمکان یمربوطه برا

و فرهنگ  یکمبود سطل و منابع مال ،مناسب زباله کیعدم تفک ،در برداشت عوارض یو مشارکت اهال یکاف

جمع  لهیمحل دفن زباله و نبود وس یحفاظ کش یبرا ینبود بودجه کاف ،مخازن زباله شیافزا -دفع پس ماند

 اشاره کرد. یاریمتعلق به ده یآور
 منظومه حلب مربوط به نحوه دفع زباله یها افتهی

 و مشکالت لیمسا نحوه دفع زباله زباله ینحوه جمع آور نام روستا

 آرمتلو

 در هفته یکبار-دستی
 1444-انتقال به محل دفن زباله مجموعه ای

 متر پایینتر از روستا

-نبود ماشین و یا وسیله مناسب برای همیشه

مکانیزه عدم همکاری اداره جات مربوطه برای 

 مکان و مناسب سازی بشر برای دفن

 قراقیه
  یانتقال به محل دفن زباله مجموعه ا در هفته یکبار-مکانیزه

نبود اعتبار  -نبود مکان مشخص جهت دفع زباله

 کافی و مشارکت اهالی در برداشت عوارض

 عدم تفکیک مناسب زباله دفن زباله -سوزاندن بار 2در هفته -دستی پاشاچای

 بلوبین
 سوزاندن زباله ها در حیاط منازل -دفن عدم جمع آوری

 -نبود وسیله نقلیه حمل زباله در دهیاری روستا

 نبود محل مناسب برای دفع زباله روستا

بهمن -صایین  
 بار در ماه 1 -دستی

 -مادآباد-انتقال به محل دفن زباله مجموعه ای

 در سه راهی وهران

فرهنگ دفع پس کمبود سطل و منابع مالی و 

 افزایش مخازن زباله -ماند

 کهریزسیاه منصور
 در هفته یکبار-دستی

دفن:  -انتقال به محل دفن زباله مجموعه ای

 به محل بسته -بیرون روستا
 نبود مکان مناسب برای دفن زباله

   دفن و سوزاندن در هفته یکبار-دستی حاج قشالق

 نبود مکان مناسب برای دفن زباله سوزاندندفن و  در هفته یکبار-دستی قره بوته

 چولچه قشالق
 در هفته یکبار -دستی

محلی به طرف روستای قلعه  -دفن و سوزاندن

 ارزه خوران

نبود بودجه کافی برای حفاظ کشی محل دفن 

 زباله و نبود وسیله جمع آوری متعلق به دهیاری

   دفن و سوزاندن در هفته یکبار -دستی سفیدکمر

بالغقندی     موقعیت تعیین شده توسط جی پی اس -دفن در هفته یکبار-مکانیزه 

   کیلومتری از روستا 2در فاصله  -دفن بار 3در هفته -مکانیزه ابوجانلو

 دایدارسفلی
 بار 2در هفته  -دستی

مشترک  -انتقال به محل دفن زباله مجموعه ای

 با روستاهای خایینک و انگوران
 دفن زبالهنبود مکان مناسب برای 
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 بهداشت محيط -ج

نشان می دهد، بیشترین  یو فضوالت دام یکشاورز ینحوه دفع پسماندهاارزیابی یافته های مربوط به 

و بیرون روستا می باشد. از  یدام یفضاها -اطیداخل ح -در کوچه محله  ینگهدارنحوه نگهداری مربوط به 

 یکارگاه ها ،ها یدامدارمی توان به آلودگی های ناشی از  یو صنعت یدیتول یاز واحدها یناشآلودگی های 

 اشاره کرد. داخل محدوده روستا یها یدامدار -یساز ریپن

 نحوه برخورد و حفاظت از منابع طبيعي -د
 ی شامل موارد زیر می شود:عیطب یجهت حفاظت از ارزش ها نیاقدامات ساکنمهم ترین 

کشتن و تلف کردن  یبرا لیطور تما نیو هم یخوددار یاهیگ یدر حد توان از آتش زدن گونه ها

 ندارند. یوحش واناتیح

 کاشت نهال در اطراف روستا در کوه ها

 در معابر یکشت درختان پسته)مصرف کم آب( و توسعه درخت کار

 شده است. یدر معابر درختکار -ندینما یمحافظت م عتیاز طب انییروستا

 -دارند شیفرصت رو اهانیشوند و گ یبرده م القییروستا در فصول خاص به  یدام ها

 .باشد یشکار جانوران ممنوع م

 پوشش زمين -1-3-9

است از فرآیندی که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا و به کمک یک عامل  تفرسایش عبار

مرحله زیر نی دیگر حمل می شوند. به طور مختصر این فرآیند در قالب سه ایا چند عامل انتقال دهنده به مک

 می باشد.

 الف( مرحله جدا شدن ذرات یا مرحله برداشت 

 ب ( مرحله حمل یا انتقال 

 ج ( مرحله رسوبگذاری  

یا وجود موانع طبیعی و مصنوعی در مسیرجریان از  با کاهش شیب رودخانه یا کاهش سرعت باد و

 ریز رسوب می نمایند.نیروی خالص کاسته شده و مواد محموله به ترتیب دانه بندی از درشت به 

 فرسایش آبی 

عامل توپوگرافی نقش مهمی در ایجاد فرسایش آبی ایفا می کند، به طوریکه در اراضی فاقد پستی و 

 آب کمتر جریان می یابد. بلندی و شیب زیاد، فرسایش آبی محسوس نیست چون در این مناطق هرز

 فرسایش بادی 

می گیرد.  داشت، انتقال، حمل و باالخره رسوبگذاری صورتفرسایش بادی همانند فرسایش آبی از راه بر

 تنها فرقی که با فرسایش آبی دارد این است که: 

 فرسایش بادی به وسیله باد انجام می شود.

می  باد فقط ذرات ریز و خیلی ریز را می تواند حمل و انتقال دهد و ذرات بزرگ در سطح زمین باقی 

 ماند.
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 گذاری فاصله خیلی زیاد وجود دارد.  بین مناطق برداشت و رسوب

 ویژگى ، سست هاى نهشته و سنگى هاى واحد پذیرى فرسایش پتانسیل یا وزن تعیین عمده اساس

 مبناى بر ها رده مرز تعیین است. در بوده بافت و شناسى کانى ترکیب متأثراز ماده مقاومتى ذاتى هاى

 .است شده عمل خبره مهندسى کارشناس قضاوت

 است، شناسى سنگ واحدهاى از اى مجموعه که سازندى پذیرى فرسایش پتانسیل تعیین در -

 دهى وزن مبناى سازند آن دهنده تشکیل واحدهاى مجموعه پذیرى فرسایش هاى وزنى کالس میانگین

 .است گرفته قرار

 و بندى رده در الزم پذیرى ف انعطا وجود دلیل به رده 14 به پذیرى فرسایش هاى کالس گسترش -

 در شناسى زمین عامل به دهى وزن محدودیت آن بر عالوه ت.اس بوده PSIAC و EPM خطا در کاهش

 .است شده مرتفع روش مانند این هایى مدل

 نسبى اجزاى فراوانى و شناسى کانى ترکیب بافت، بر عالوه مختلف سنگهاى فرسایش به مقاومت ارزیابى در

 هاى مثال سنگ براى .است گذار تاثیر سنگ مقاومت میزان بر و سزا به اهمیت داراى نیز دهنده تشکیل

 در ها از آن برخى که هستند ترى کم حرارت و فشار هاى کانى حاوى مافیک هاى سنگ به نسبت فلسیک

 میزان باالیى ها، سنگ گونه این شناسى کانى ترکیب در چون ولى ند مقاوم فرسایش به زمین سطح شرایط

 انواع مافیک به نسبت بیشترى فرسایش به حساسیت لذا دارد، حضور میکایى حساس و سست هاى کانى از

 مانند بازیک هاى به سنگ نسبت ذاتى مقاومت ازنظر گرانیت مانند اسیدى، هاى سنگ دلیل این به و  نشان

 هاى بندى طبقه در تجربیات موجود از نهایت اند. در گرفته قرار ترى پایین رده در بندى طبقه دراین گابرو

 :شرح است این به مذکور بندى طبقه هاى ویژگى .است شده استفاده نیز شده ارائه مختلف

 (Iمقاوم به فرسایش ) العاده فوق رده

کوارتزیت  و متاکوارتزیت دلریت، متراکم، بازالت دیاباز، نظیر مقاوم خیلى سنگ هاى شامل گروه این

 مگا پاسکال می باشند. 234و بیش از  234است. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 

 (IIمقاوم ) بسیار رده

رادیوالریت،  آمفیبولیت، گنیس، مرمر، میگماتیت، گابرو، بازالت، نظیر مقاوم خیلى سنگهاى دسته این

 234تا  244این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  گیرد. در برمى را سخت بسیار سیلیسى سنگ ماسه

 باشند.مگا پاسکال می 

  (III) رده مقاوم

 گرانودیوریت، مونزونیت، دیوریت، گرانیت، آندزیت، نظیر مقاومى سنگ هاى دربرگیرنده رده این

 سخت برش و کنگلومرا و سخت اى توده هاى آهک سخت، دولومیت هاى نوارى، گنیس داسیت، هورنفلس،

  پاسکال می باشند.مگا  244تا  134است. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 

  (IV) مقاوم تا رده متوسط

 ماسه اى، الیه دولومیت اى، الیه آهک هاى توفیت، کالردمالنژ، ایگنمبریت، ریولیت، شامل دسته این

این گروه از سنگها عموما دارای  است. آگلومرا و آهکى سیمان با برش و کنگلومرا کلسیت، با سیمان سنگ

 می باشند. مگا پاسکال 134تا  144مقاومت 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

34 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

  (V)رده متوسط

 هاى شیل تراورتن، الیه، نازک هاى آهک اسلیت، فیلیت، سبز، شیست اى، شیشه هاى توف توف، انواع

این گروه از سنگها  .گیرند مى قرار گروه این در متوسط سختى با کنگلومرا اى، ماسه مارنى سخت، آهک

 مگا پاسکال می باشند. 144تا  34عموما دارای مقاومت 

  (VI)ضعیف تا رده متوسط

 کنگلومراى سست، سنگ ماسه سست، سیمان با برش ها، میکاشیست مانند هایى سنگ گروه این در

 گروه این نیزدر شده سخت قدیمى آبرفتى هاى پادگانه .دارند قرار شیلى و آهکى مارن سست، سیلتستون،

 مگا پاسکال می باشند. 34تا  23این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  .اند گرفته قرار

  (VII)رده ضعیف

 هاى تراس مانند واحدهایى و مارن ، سست شیل ها، سنگ گل شامل رسوبى، هاى سنگ ، رده این در

این گروه از  .گیرند مى قرار شده تحکیم قدیمى لغزشى هاى نهشته و جنگلى هاى خاک آبرفتى میانى،

 مگا پاسکال می باشند. 23تا  12,3سنگها عموما دارای مقاومت 

  (VIII)ضعیف رده بسیار

 مخروط ، نشده تحکیم لغزشى هاى نهشته نمکى، گنبدهاى ضعیف، زغالى هاى شیل شامل گروه این

مگا پاسکال می  12,3تا  2,3است. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  کشاورزى هاى و خاک ها افکنه

 باشند.

  (IX)ضعیف العاده رده فوق

 هاى کفه ها، واریزه ها، کوهرفت قدیمى، شده تحکیم هاى لس -آتشفشانى  خاکسترهاى گروه، این

 2,3تا  4,3این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  .گیرد دربرمى را لغزشى هاى سیآلن نمکى و و رسى

 مگا پاسکال می باشند.

 (X)رده کامال سست و منفصل 

این دسته شامل رسوبات منفصل نظیر تلماسه های بادی، لس  ها، رسوبات ساحلی و نهشته های 

منفصل بستر رودخانه ها است. لس ها از شاخص ترین واحد در این گروه بشمار می آیند. این گروه از سنگها 

 مگا پاسکال می باشند. 4,3عموما دارای مقاومت کمتر از 
 . پهنه بندی فرسایش منطقه12جدول 

 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی
I قره دوراخلوسفلی -ابوجانلو -گنبد -بلوبین 
II جهان آباد -خویین -آق قیه -پاشاچای -قراقیه -کهریزسیاه منصور -آرمتلو -مزرعه یازل داش -صایین -چسب -قلقاتی -نکتو- 

  -دایدارعلیا -قادرلو -قره گونی -قوشچی -قویجوق سفلی -ینگی کندجامع السرا -قوجالو -سفیدکمر -قنبرلک -تریاکی
IV شیخاننجم ال -قوریه -ساری قیا -ارکوئین -گرنه 
V تاج الدین -قندی بالغ -حاج قشالق -پالچه قشالقی -قره بوته -چولچه -جانقاجار -چولچه قشالق 
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 یشفرسا به خاک و سنگ واحدهاى ذاتى حساسیت بندى . طبقه13جدول
 خاک سنگ و واحدهاى

 مقاومتى رده
 رسوبى هاى سنگ دگرگونى هاى سنگ ینآذر هاى سنگ

 هاى نهشته و ها خاک

 منفصل

I مقاوم العاده فوق 
-متراکم   بازالت -دیاباز

 دلریت آپلیت
 - - متاکوارتزیت

II گابرو -افیولیت -بازالت بسیار مقاوم 
 گنیس ،میگماتیت

 لیتمفیبوآ ،مرمر،کمامتر

سنگ  سهما،یتریوالراد

 سخت ربسیا سیلیسی
- 

III مقاوم 

آندزیت،گرانیت،دیوریت،مو

کوارتز  نزونیت، سینیت، 

گرانودیوریت پرفیرى، 

 داسیت

 گنیس هورنفلس،

 نوارى

هاى  آهک سخت، دولومیت

سخت ریزدانه،  توده اى

 سخت برش و کنگلومرا

- 

IV مقاوم تا متوسط 
  ریولیت،ایگنمبریت

 توفیت کالردمالنژ،
- 

 الیه اى، دولومیت هاى آهک

 با سنگ اى، ماسه الیه

 با کنگلومرا سیمان کلسیت،

 سیمان 

با  آهکى، آگلومرا، برش

 آهکى سِیمان

- 

V متوسط 
 هاى توف توف،

 اى شیشه

 فیلیت، سبز شیست

 اسلیت

الیه،  نازک هاى آهک

 سخت،آهک تراورتن،شیل

کنگلومرا  اى، ماسه -مارنى 

 متوسط سختى با

- 

VI میکاشیست - ضعیف تا متوسط 

 سیمان سست، ماسه با برش

 سست ،کنگلومراى سنگ

 سست، سیلتستون، مارن

 معمولى آهکى، شیل

 آبرفتى هاى تراس

 سخت قدیمى

VII شیل سست مارن مادستون، - - ضعیف 

میانى  هاى تراس

جنگلى  هاى خاک

 لغزشى هاى نهشته

 شده تحکیم قدیمى

VIII ضعیف بسیار - - 

زغالى ضعیف،  هاى شیل

 هاى لغزشى نمکى،توده گنبد

 نشده تحکیم

جوان  هاى تراس

 ها خاک افکنه مخروط

 هاى کشاورزى

IX آتشفشانى خاکستر ضعیف العاده فوق - - 

شده،  تحکیم هاى لس

ها،  رفت کوه الهارها،

هاى  کفه ها، واریزه

 نمکى سیالن رسى،

 لغزشى هاى

X 
کامال سست و 

 منفصل
- - - 

 بادى هاى تلماسه

ساحلى  هاى ماسه

منفصل  هاى نهشته

 ها رودخانه بستر
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 حلبمنظومه خاک   شیفرسا -11-2نقشه 

 
 

 منظومه یشناخت بوم یطیمح یبند پهنه -1-3-11

 
 

 منظومه حلب نقشه پهنه بندی محیطی
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 منظومه شناختی بوم محیطی محدودیتهای و قابلیتها تدوین : جمعبندی
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 در سطح سکونتگاهها و منظومهویژگي های نظام کالبدی  -1-4

ارزیابی ویژگی های کالبدی در سطح منظومه حلب پرداخته در ادامه بررسی های مربوطه به شناخت و 

 می شود.

 سکونتگاهها یتعداد، وسعت و پراکنش مکان-1-4-1

 یهارگادیاو  ها مناو آب  ها منا یجا نچو جعیامراز  انتو میای را  منطقه هر یکجانشینی یخرتا

 طیف ههندد ننشا منطقهدر  عموضو ینای اسیکتابخانهربر. دتفسیرکر هماندی جا بر مذهبیو  یخیرتا

 هسکونتگای ارنامگذ. در باشد می ها هسکونتگادر  یکجانشینی بر مؤثر فرهنگیو  طبیعی ملاعواز  سیعیو

و  فرد آباد کننده ممفهو بهاول  ردمو که هشد دییاز دهستفاا "قشالق"و  "آباد" نگااز واژ استان زنجان یها

مورد اول جنبه  کهعشایر و طوایف لر چگینی و غیاثوند هستند جهت نوع سکونت که عمدتا  بهدوم  ردمو

 . اجتماعی و مورد دوم جنبه طبیعی دارد

 پرسش تکمیلو  نیامید دهگستر برنامه طی ،مینهز یندر ا هشد منجاای ا کتابخانه تمطالعا بر وهعال

 ودحددر  ستاهارو غلبا قدمت که یددگر نتیجه منطقه هالیو ا انسفید یشر ،محلی  توسط مسئولین نامه

سال را برای اکثر  244که اثار تاریخی در محدوده مورد مطالعه، قدمت بیش از باشد می لسا 344 تا 244

 روستاها تائید می کند.

 . آثار تاریخی در سطح روستاها34جدول 
 موقعیت قدمت تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر

  روستای خوئین بر روی بلندیهای جنوب روستا -بخش حلب ق. هـ 3تا  3از قرن  1334/48/11 2834 خوئین  میل

 داخل بافت تاریخی روستا -روستای خوئین-بخش حلب   قاجار -صفوی  1384/11/13  34233 حمام خوئین  

 

 که گفت انتو می 1343 تا 1343 یها لسا مسکنو  سنفو ریسرشما رماآ به توجه با یگرد یسو از

 صفحه بعد نقشهدر  مکانی رطو به عموضو ین. ادارند لسا 144از  بیشتر ئمدا سکونت سابقهتمامی روستا 

 ست.ا هشدداده  نمایش

در  لگوا سساا بر ستاها. رودکر یبند تقسیم لگوا سساا بر انتو میرا  ستاهارو مفرو  شکل بر وهعال

. شوند می یبند طبقه صفحه یا مسطح یستاهاو رو کانونی یستاهارو ،خطی یستاهارو یلگوا سه قالب

  یا کانونی هسکونتگا. باشد هشد تشکیل ها خانهاز  ازیمو یفدو رد یا یکاز  که ستا ستاییرو خطی یستارو

ای  عمومی نمکا یا هنگاامیدرا  نهاآ مرکز ستاهاییکهرو نگوناگو اعنوا ایبر معا ستا صطالحیا نگاهیامید

 میای  صفحه یاو  مسطح یلگوا سکونتگاهی یلگوا یگر. دگیرند ارقرآن  دگرداگر ها خانه که هدد تشکیل

 یستاهارو به که  باشد شتهای دا صفحهو  نامنظم یکالبد که ستا سکونتگاهی لگوهاا ینا ترین یج. راباشد

 . ستا یافته تشهر تلی
 روستاها. بافت 32جدول 

 الگو فرم  شکل نام

 مسطح نامنظم تجمعی ادینه چمی

 خطی نامنظم تجمعی آرمتلو
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 الگو فرم  شکل نام

 خطی نامنظم تجمعی تریاکی

 خطی نامنظم تجمعی جهان قبیر

 خطی نامنظم تجمعی قراقیه

 مسطح نامنظم تجمعی پاشاچای

 خطی نامنظم تجمعی چولچه

 کانونی نامنظم تجمعی صایین

 خطی نامنظم تجمعی کهریزسیاه منصور

 خطی منظم تجمعی یازل داش

 خطی نامنظم تجمعی آق قیه

 مسطح منظم تجمعی پالچه قشالقی

 کانونی منظم تجمعی حاج قشالق

 مسطح منظم تجمعی قره بوته

 خطی منظم تجمعی چولچه قشالق

 کانونی منظم تجمعی سفیدکمر

 مسطح منظم تجمعی قنبرلک

 خطی منظم تجمعی قندی بالغ

 کانونی منظم تجمعی قوجالو

 کانونی منظم تجمعی کارخانه آجر سفال ینگی کند

 کانونی منظم تجمعی ابوجانلو

 مسطح نامنظم تجمعی دایدارسفلی

 کانونی منظم تجمعی دایدارعلیا

 کانونی منظم تجمعی قره دوراخلوسفلی

 مسطح نامنظم تجمعی قره گونی

 خطی نامنظم تجمعی قویجوق سفلی

 خطی نامنظم تجمعی گنبد

 خطی نامنظم تجمعی ینگی کندجامع السرا

 خطی نامنظم تجمعی بهمن

 مسطح نامنظم تجمعی الدینتاج 

 خطی نامنظم تجمعی قادرلو

 کانونی نامنظم تجمعی قوشچی

 خطی نامنظم تجمعی چسب

 خطی منظم تجمعی جانقاجار

 خطی نامنظم تجمعی قوریه

 مسطح منظم تجمعی قلقاتی

 کانونی منظم تجمعی نکتو

 مسطح منظم تجمعی ارکویین

 خطی منظم تجمعی بلوبین

 کانونی منظم تجمعی خویین

 مسطح منظم تجمعی ساری قیا

 خطی منظم تجمعی گرنه

 کانونی منظم تجمعی نجم الشیخان

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

14 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

 حلب نقشه الگوی سکونت منظومه

 
 

 یا درون منظومه یشبکه ارتباط -1-4-2

 نظریه دعتقاو ا دشو می نستهدا وریضر سکونتگاهی حیانو بین تعاملیو  متقابل بطهرا دجوو وزهمرا

و  بستر ستاییرو یههارا هیژو بهو  فیزیکی تتباطاار توسعه که ستا ینا بر توسعه  انیزر برنامهو  دازانپر

 نتیجهو در  ستاییو  رو یشهر یفضاها تتعامالو  تالدتبا یشافزا ،ستاییرو تتباطاار اعنوا یشاپید  مهزال

 توسعه مسئله به دیکررو جدیدترین .باشد می دمتعد یها مینهدر  ز فضاها ینا یهاادستعدا نشد بالفعل

از  یکی انعنو به نقلو  حمل،نظریه ینا طبق. ستا ارپاید نقلو  حمل توسعه ،ستاییرو تتباطاار

 که دشو می ادقلمد  ستاییرو توسعه یهارمعیااز  یکی همچنینو  ستاییرو توسعه بر ارتأثیرگذ ییرساختهاز

  دیقتصاو ا جتماعیا  هفار به ستیابیدر د فرصت برعکس یا یتودمحددیجاا باعثآن  دجوو معد یا دجوو

 .دمیشو یافتگی توسعه معد یا یافتگی توسعه نهایتو در  ستاییرو حیانودر  دممر

 عمومی الموا به سترسیدر د ساییرنا دجوو ههندد ننشا تباطیار شبکهدر  نامناسب یها یرساختز

 یها فرصت به ستیابید در یتودمحد باعث سترسید تمشکالو  فیاییاجغر واینز. استا( جتماعیا الموا)

 نداتو  می نقلو  حمل تخدماو  ها یرساختز دکمبو ستاییرو مناطقدر  ینا بر وهعال. دشو می دیقتصاا

 ها یرساختز ینا دکمبو. زدسا ودمحدو ... را  شتیابهد کزامر ارس،مد قبیلاز  تسهیالتیو  منابع به سترسید

و  حمل یها یرساختز بخشدر  چنانچه. باشد شتهدا نسانیا یها رتمها نیاناتودر  دییاز سهم نداتو می

 .باشد شتهدا لنباد بهرا در  جتماعیو ا دیقتصاا توسعه نداتو می دخو دگیر رتصو اریگذ سرمایه نقل
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 حلبهای منظومه  راه نوعنقشه 

 

 

 

 

 

 حلبنقشه کارکرد راه های منظومه 
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 مختلف در سطح منظومه یهایکاربر تیفیو ک تیکم -1-4-3

با توجه به پتانسیل های منظومه حلب بیشترین کاربری اراضی مشاهده در این محدوده مربوط به 

 کاربری مرتع و از نوع مرتع کم تراکم می باشد.
 نقشه کاربری اراضی منظومه حلب

 
 

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

 پرداخته می شود. خدمات تیفیو ک پراکنشدر ادامه به بررسی به 

 هارساختیز -1-4-4-1

 اتمخابرو  ، راه دسترسیزگا ق،برآب،  یربناییز تتاسیسا شامل منطقهدر  دموجو یرساختیز تخدما

 که وضعیت زیرساختهای روستاهای مورد مطالعه به قرار جدول ذیل می باشد. دشو می
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 شهرستان ایجرود . وضعیت زیرساخت های روستاهای هدف33جدول 
  
  

 ارتباطات و حمل ونقل برق ، گاز و آب

 مشخصات جغرافیایی 
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 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ارکوئین ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بلوبین ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خوئین ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد سفیدکمر ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 4 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد قنبرلک ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قندی بالغ ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قوریه ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گرنه ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بهمن ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قوشچی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چسب ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد نجم الشیخان ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قلقاتی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد نکتو ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ابوجانلو ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد دایدارسفلی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد دایدارعلیا ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره دوراخلوسفلی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 4 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد قره گونی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گنبد ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چولچه قشالق ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ینگی کندجامع السرا ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 4 دارد ندارد ندارد ندارد دارد آرمتلو ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قراقیه ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد 4 دارد ندارد ندارد ندارد دارد پاشاچای ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 4 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد چولچه ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد حاج قشالق ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد صایین ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره بوته ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد 4 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد کهریزسیاه منصور ایجرودپائین
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 زیرساخت های روستاهای هدف شهرستان ایجرود وضعیت. 33ادامه جدول 
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 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 حلب حلب

 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 ابوجانلو)س( ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ادینه چمی ایجرودپایین

 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 ارکویین ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 آرمتلو ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 بهمن ایجرودپایین

 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 پاشاچای ایجرودپایین

 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 چسب ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 چولچه ایجرودپایین

 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 چولچه قشالق ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 حاج قشالق ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 خویین ایجرودپایین

 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 دایدارسفلی ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 دایدارعلیا ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ساری قیا ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 سفیدکمر ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 صایین ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 قادرلو ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 قراقیه ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 قره بوته ایجرودپایین

 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 قره دوراخلوسفلی ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 قره گونی ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 قلقاتی ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 قنبرلک ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 قندی بالغ ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 قوجالو ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 قوریه ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 قوشچی ایجرودپایین

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 قویجوق سفلی ایجرودپایین

 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 کهریزسیاه منصور ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 گرنه ایجرودپایین

 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 گنبد ایجرودپایین

 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 نجم الشیخان ایجرودپایین

 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 نکتو ایجرودپایین

 ایجرودپایین
ینگی کندجامع 

 السرا
1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 1 4 
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 حلب منظومههای  زیرساختنقشه 

 
 یعمومخدمات   -1-4-4-2

از نظر  ارزیابی وضعیت خدمات عمومی در سطح روستاهای مورد مطالعه منظومه حلب نشان می دهد،

 خدمات بهداشتی روستاهای منظومه از دسترسی نسبتا مطلوبی برخوردارند.
 نقشه پوشش شبکه بهداشت
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از نظر توزیع فضاهای ورزشی وضعیت فضاهای ورزشی در سطح منظومه دارای توزیع و پراکندگی مناسبی 

 نمی باشد.

 نقشه توزیع فضاهای ورزشی

 
 

 

 منظومه کالبدی بندی  پهنه -1-4-5

 

 منظومه یکالبد یتهایو محدود تهایقابل نیتدو
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 در سطح سکونتگاهها و منظومه یفرهنگ یساختار و عملکرد اجتماع  -1-5

 یهارگادیاو  ها مناو آب  ها منا یجا نچو جعیامراز  انتو میای را  منطقه هر یکجانشینی یخرتا

 طیف ههندد ننشا منطقهدر  عموضو ینای اسیکتابخانهربر. دتفسیرکر هماندی جا بر مذهبیو  یخیرتا

 . باشد می ها هسکونتگادر  یکجانشینی بر مؤثر فرهنگیو  طبیعی ملاعواز  سیعیو

 ساختار جمعیتی و ترکیب جمعیت -1-5-1

 34334شهرستان ایجرود به ترتیب دارای  1343و 1344بر اساس نتایج حاصل از سرشماری سال های

 درصد می باشد.  1,38نفر جمعیت بوده است که نرخ رشد پنج ساله اخیر شهرستان ایجرود برابر  31323و 
 1343و  1344. پراکنش جمعیت در شهرستان ایجرود در سال های 33جدول 

 بخش شهرستان
 1343 1344سال 

 نرخ رشد
 درصد جمعیت درصد جمعیت

 ایجرود
 1,31 11,38 1148 11,24 3148 حلب

 4,44 83,22 34443 83,31 24423 مرکزی

 1,11 144,44 31141 144,44 34133 مجموع

 

نفر جمعیت و  1148بخش حلب دارای ، 1343  لسا  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

نفر در هرکیلومترمربع می باشد که از این میزان  3,48کیلومترمربع وسعت دارای تراکم جمعتی  818,18

 با .نفر در کیلومترمربع می باشد 3,48کیلومترمربع دارای تراکم  818,44نفر در مناطق روستایی با  3142

 1343 لسادر  مربع( کیلومتردر  نفر 3,48شهری و روستایی ) جمعیتی کماتر متوسط با انمیز ینا مقایسه

  .باشد می کمترنفر در کیلومتر مربع  1,1 انمیز به مناطق روستاییدر  جمعیتی کماتر که ددگر می نتیجه
 . تراکم نسبی جمعیت در سطح شهرستان ایجرود31جدول 

 تراکم جمعیتی مساحت )کیلومترمربع( جمعیت بخش

 حلب
 3,48 818,18 1148 شهری و روستایی

 3,48 818,44 3142 روستایی

 

روستای مورد مطالعه در محدوده بخش حلب شهرستان  41همانگونه که در بندهای پیشین اشاره شد،  

شهر -ایجرود واقع شده اند، بر اساس آستانه جمعیتی، روستاهای مذکور در قالب شش دسته، روستا

روستاهای بزرگ )جمعیت نفر(،   2444تا  1444نفر(، روستای مرکزی )جمعیت  2344)جمعیت باالی 

 244تا  144نفر،  روستاهای کوچک )جمعیت کمتر از  444تا  234نفر(، روستاهای متوسط ) 444تا  344

بزرگ در این محدوده نظیر  یستاهارو تمرکزنفر( دسته بندی شده اند.  144نفر( و رباط یا آبادی )کمتر از 

 کرذ به زمال بیشتری را در خود جای داده است.روستای نکتو در قسمت شرقی بخش بیشتر بوده و جمعیت 

جدول ذیل پراکنش . باشد میمنطقه  طبیعی یهارساختااز   ناشی ستاهارو کنشاپر هنحو ینا که ستا

 روستاها بر حسب دسته بندی آستانه جمعیتی را نشان می دهد.
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 . پراکنش جمعیت روستاهای هدف33جدول 
 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه دهستان رده جمعیتی بخش

 حلب

 روستاهای بزرگ

 

 341 343 141 181 نکتو ایجرودپایین

 213 233 322 118 چسب ایجرودپایین

 

 روستاهای متوسط

 

 233 234 431 134 صایین ایجرودپایین

 231 224 414 143 ینگی کندجامع السرا ایجرودپایین

 134 133 343 114 سفیدکمر ایجرودپایین

 144 111 341 144 ارکویین ایجرودپایین

 133 114 334 141 قلقاتی ایجرودپایین

 131 134 341 41 نجم الشیخان ایجرودپایین

 روستاهای کوچک

 113 113 228 141 خویین ایجرودپایین

 84 83 131 31 قوریه ایجرودپایین

 34 84 134 32 کهریزسیاه منصور ایجرودپایین

 13 13 134 44 قوشچی ایجرودپایین

 33 18 123 38 قره بوته ایجرودپایین

 34 33 143 31 پاشاچای ایجرودپایین

 44 38 143 33 چولچه قشالق ایجرودپایین

 رباط یا آبادی

 41 34 41 24 قندی بالغ ایجرودپایین

 42 41 88 24 گنبد ایجرودپایین

 38 43 83 23 بهمن ایجرودپایین

 33 42 33 21 آرمتلو ایجرودپایین

 42 42 84 23 قراقیه ایجرودپایین

 23 31 13 21 گرنه ایجرودپایین

 21 42 18 14 حاج قشالق ایجرودپایین

 21 21 32 18 دایدارعلیا ایجرودپایین

 24 33 33 13 چولچه ایجرودپایین

 23 23 48 11 دایدارسفلی ایجرودپایین

 23 23 34 13 ابوجانلو ایجرودپایین

 12 12 24 4 قره دوراخلوسفلی ایجرودپایین

 3 4 4 1 بلوبین ایجرودپایین

 3 4 11 4 قادرلو ایجرودپایین

 4 4 4 4 ادینه چمی ایجرودپایین

 4 4 4 4 آق قیه ایجرودپایین

 4 4 4 4 پالچه قشالقی ایجرودپایین

 4 4 4 4 قنبرلک ایجرودپایین

 4 4 4 4 قوجالو ایجرودپایین

 4 4 4 4 قویجوق سفلی ایجرودپایین

 4 4 4 4 تاج الدین ایجرودپایین

 4 4 4 4 جانقاجار ایجرودپایین

 4 4 4 4 ساری قیا ایجرودپایین

 4 4 4 4 قره گونی ایجرودپایین

 443 344 431 234 حلب - نقطه شهری
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 منظومه حلب جمعیتنقشه پراکندگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلب نقشه ساختار جمیعتی روستاهای منظومه
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 جنسیو  سنی رساختا-1-5-1-1

روستاهای  ینفر 3144 جمعیت، از 1344لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 جنسی نسبت   یگرد رتعبا به. هندد می تشکیل دانمررا  نفر 2331و  ننارا  ز نفر 2842 ،مورد مطالعه

 43)به ازای هر صد زن، حدود صد در 43,34 با برابر روستاهای منطقه سطحدر  متوسط رطو به جمعیت

 . باشد می مرد(

پاشاچای، صایین، کهریزسیاه منصور،  یستاهارو شامل ستارو 11 مورد مطالعه، یستاهارو نمیا از

سفیدکمر، قندی بالغ، دایدارسفلی، ینگی کندجامع السرا، قوشچی، چسب، قوریه، قلقاتی، نکتو، ارکویین، 

از  بیشتر جنسی نسبتدارای  مابقیو  صددر 144از کمتر  جنسی نسبتدارای  خویین، گرنه و نجم الشیخان

 . باشند می صددر 144

 به نسبت یتر پایین جنسی نسبتاز  رگبزو  یمرکز یستاهارو که هدد می نانش تمطالعا نتایج

 فاهیو ر دیقتصاا منابع با ورتمجا مزیت دیجاآن ا علت شاید که ندرداربرخو هادیباو آ کوچک یستاهارو

. باشد دانمر جمعیت از بخشی تمهاجرو های زنجان، زرین آباد و حلب و شهرهای اطراف شهر در  تر رگبز

 ین. در استا نناز نسبتاز  بیش انمهاجر بیندر  دانمر نسبت ،نیز تمهاجر اردمواز  ریبسیادر  معموالً

 مهاجر منطقهآن در  کاهشو  پذیر مهاجر منطقهدر  جمعیت جنسی نسبت یشافزا باعث تمهاجر حالت

  .دشو می فرست

از  که ددگر می نتیجه ،منطقه سطحدر  جمعیت سنی نسبت صخصودر  گرفته رتصو یها سیربر طی

را  %11,43، (لسا 14-4)  انانجوکودکان و  جمعیترا  %21,44   ودحددر روستاها،  جمعیت عمجمو

 ینا بر. هندد می بیشتر( تشکیلو  لسا 13) لکهنسا جمعیترا  %12,33و ( لسا 14-13) لمیانسا جمعیت

 .باشند می یانجو جمعیت روستاهادر  ساکن جمعیت گفت انتو می سساا

 .باشند می سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاها جمعیت ههندد نمایشذیل  اولجد
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 1344 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهروستاهای منظومه حلب  جمعیت .38ولجد

 نام دهستان نام بخش

 جمعیت کل نام آبادی

 )کلیه رده های سنی( مجموع

 مجموع زن مرد
 جنسینسبت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 144,44 48 34,44 44 34,44 44 48 آرمتلو

 141,43 133 44,14 18 34,31 14 133 قراقیه

 43,34 141 34,18 34 44,32 32 141 پاشاچای

 143,31 32 48,11 33 31,34 33 32 چولچه

 42,41 234 31,43 143 48,43 134 234 صایین

 41,44 224 34,84 114 44,11 114 224 کهریزسیاه منصور

 142,81 142 44,34 34 34,34 32 142 حاج قشالق

 141,41 111 48,43 38 31,33 83 111 قره بوته

 122,43 131 44,83 11 33,13 33 131 چولچه قشالق

 43,13 341 31,13 138 48,33 148 341 سفیدکمر

 33,11 13 13,48 41 34,42 22 13 قندی بالغ

 144,44 31 34,44 28 34,44 28 31 ابوجانلو

 41,43 33 34,41 28 44,44 23 33 دایدارسفلی

 144,33 141 48,44 14 31,41 32 141 دایدارعلیا

 134,33 34 43,33 13 31,13 13 34 قره دوراخلوسفلی

 112,33 133 43,14 33 32,44 82 133 گنبد

 84,34 313 32,82 232 43,18 243 313 کندجامع السرا ینگی

 123,48 83 44,83 34 33,13 48 83 بهمن

 83,41 144 33,43 33 41,33 13 144 قوشچی

 44,32 311 31,31 213 48,14 231 311 چسب

 34,31 124 33,13 14 44,33 33 124 قوریه

 81,32 434 33,31 241 41,44 244 434 قلقاتی

  

 43,11 132 31,14 343 48,31 323 132 نکتو

 41,34 233 32,14 134 43,81 123 233 ارکویین

 144,44 14 34,44 3 34,44 3 14 بلوبین

 44,24 213 34,14 132 44,81 131 213 خویین

 43,14 14 34,32 33 44,28 34 31 گرنه

 43,13 344 34,34 132 44,41 118 344 نجم الشیخان

 43,34 3148 31,24 2842 48,84 2331 3132 مجموع

 

 . وضعیت جمعیت به تفکیک جنسیت در روستاهای منظومه15نمودار

 

51.2, زنان48.8, مردان
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 1344 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهحلب  روستاهای منظومه بخش جمعیت .34ولجد

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 14 -4جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 حلب

 ثمرین

 ایجرود

 پایین

 4,44 4,44 4 4,44 4 4,44 4 4 ادینه چمی

 233,33 24,41 24 34,44 1 34,44 14 48 آرمتلو

 4,44 4,44 4 4,44 4 4,44 4 4 تریاکی

 4,44 4,44 4 4,44 4 4,44 4 4 جهان قبیر

 43,33 21,13 24 31,32 13 48,28 14 133 قراقیه

 83,33 13,43 22 34,33 12 43,43 14 141 پاشاچای

 111,13 18,41 13 41,13 1 33,83 3 32 چولچه

 31,32 24,41 13 31,32 38 43,28 24 234 صایین

 143,31 11,32 33 48,13 18 31,33 14 224 کهریزسیاه منصور

 138,33 21,83 31 38,31 12 11,24 14 142 حاج قشالق

 121,43 14,23 31 43,11 14 34,84 13 111 قره بوته

 133,44 11,18 22 31,31 8 13,14 14 131 چولچه قشالق

 18,33 13,13 34 34,21 32 44,34 22 341 سفیدکمر

 33,33 14,43 12 33,44 4 23,44 3 13 قندی بالغ

 114,44 23,21 13 38,41 3 11,34 8 31 ابوجانلو

 111,13 23,14 13 41,13 1 33,83 3 33 دایدارسفلی

 31,43 13,42 24 38,33 14 41,13 14 141 دایدارعلیا

 111,13 21,13 8 33,34 3 12,34 3 34 قره دوراخلوسفلی

 143,21 24,84 34 48,32 14 31,28 24 133 گنبد

 111,31 23,11 114 41,22 33 33,38 14 313 ینگی کندجامع السرا

 114,28 13,24 13 41,13 3 33,33 8 83 بهمن

 18,33 18,33 23 34,21 11 44,34 11 144 قوشچی

 43,38 24,11 123 31,18 13 48,82 12 311 چسب

 34 3,21 4 11,13 1 33,33 3 124 قوریه

 81,14 28,13 124 33,44 31 44,41 38 434 قلقاتی

 83,13 23,84 134 34,14 43 43,44 34 132 نکتو

 133,24 13,31 44 42,34 13 33,34 23 233 ارکویین

 141,11 11,43 24 41,38 12 38,12 13 213 خویین

 123 12,18 4 44,44 4 33,31 3 31 گرنه

 143,21 22,44 38 48,32 38 31,28 44 344 نجم الشیخان

 43,33 21,44 1142 34,13 144 44,33 388 3132 مجموع
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 1344 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهروستاهای منظومه حلب  جمعیت .34ولجدادامه 

 نام دهستان نام بخش

 جمعیت کل نام آبادی

 ساله 14 -13جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 33,44 31,43 34 33,14 44 42,81 34 48 آرمتلو

 43,34 13,13 42 31,44 43 48,41 43 133 قراقیه

 42,44 13,33 41 32,48 34 43,42 41 141 پاشاچای

 144,33 13,28 43 48,44 23 31,41 24 32 چولچه

 144,14 13,84 138 48,88 83 31,12 41 234 صایین

 41,31 32,33 113 32,13 83 43,83 38 224 کهریزسیاه منصور

 31,31 18,31 43 31,34 33 43,34 42 142 حاج قشالق

 143,31 31,43 113 48,34 31 31,34 34 111 قره بوته

 114,42 34,21 141 43,32 48 32,48 33 131 چولچه قشالق

 43,14 13,43 144 31,21 142 48,34 43 341 سفیدکمر

 38,12 33,42 41 13,44 24 31,41 13 13 قندی بالغ

 88,84 14,31 34 32,44 18 43,41 11 31 ابوجانلو

 83,44 13,23 33 34,43 24 43,43 13 33 دایدارسفلی

 142,44 31,13 141 44,34 34 34,34 31 141 دایدارعلیا

 114,44 34,44 21 43,12 14 32,38 11 34 قره دوراخلوسفلی

 112,33 13,14 144 43,44 43 33,44 33 133 گنبد

 83,24 13,83 334 34,33 183 43,43 134 313 ینگی کندجامع السرا

 141,13 31,21 12 48,34 34 31,11 32 83 بهمن

 44,34 31,33 143 32,43 34 43,33 44 144 قوشچی

 43,44 12,42 324 31,31 113 48,44 133 311 چسب

 31,34 13,31 34 38,23 41 41,33 33 124 قوریه

 84,34 14,13 233 33,31 131 44,14 122 434 قلقاتی

 41,43 11,82 444 34,38 228 44,22 221 132 نکتو

 84,44 12,13 111 33,28 84 44,32 32 233 ارکویین

 144,44 14,44 1 34,44 3 34,44 3 14 بلوبین

 84,41 11,22 111 32,84 83 43,24 31 213 خویین

 143,83 34,13 33 44,41 21 34,44 23 31 گرنه

 84,34 13,44 231 32,81 122 43,14 144 344 نجم الشیخان

 41,34 11,43 3334 32,23 1431 43,33 1383 3132 مجموع
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 1344 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهروستاهای منظومه حلب  بخش جمعیت .34ولجدادامه 

 نام دهستان نام بخش

 جمعیت کل نام آبادی

 و بیشتر ساله 13جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 111,13 8,11 8 33,34 3 12,34 3 48 آرمتلو

 111,13 11,18 11 33,34 1 12,34 14 133 قراقیه

 133,33 14,18 28 42,81 12 33,14 11 141 پاشاچای

 144,44 11,13 12 34,44 1 34,44 1 32 چولچه

 34,44 12,14 34 38,82 24 41,18 14 234 صایین

 118,18 14,31 24 43,83 11 34,13 13 224 کهریزسیاه منصور

 311,13 4,81 14 21,43 3 38,33 11 142 حاج قشالق

 83,34 4,32 13 33,33 8 41,13 3 111 قره بوته

 114,44 4,31 13 38,41 3 11,34 8 131 چولچه قشالق

 124,83 13,32 33 43,28 24 34,32 24 341 سفیدکمر

 11,13 3,44 3 14,44 3 44,44 2 13 قندی بالغ

 84,44 11,43 4 33,31 3 44,44 4 31 ابوجانلو

 134,44 4,44 3 44,44 2 14,44 3 33 دایدارسفلی

 224,44 11,33 11 31,23 3 18,33 11 141 دایدارعلیا

 4,44 3,33 1 4,44 4 144,44 1 34 قره دوراخلوسفلی

 128,33 14,14 11 43,33 3 31,23 4 133 گنبد

 38,13 11,43 33 31,14 32 43,81 23 313 ینگی کندجامع السرا

 444,44 11,44 14 24,44 2 84,44 8 83 بهمن

 144,44 4,32 14 34,44 3 34,44 3 144 قوشچی

 43,14 13,33 14 34,32 33 44,28 34 311 چسب

 111,31 24,43 31 43,22 13 32,38 14 124 قوریه

 132,13 14,13 48 34,38 14 14,42 24 434 قلقاتی

 144,13 3,24 44 48,48 24 31,42 23 132 نکتو

 144,44 21,34 31 34,44 28 34,44 28 233 ارکویین

 244,44 34,44 3 33,33 1 11,13 2 14 بلوبین

 148,33 23,31 33 43,43 33 32,43 38 213 خویین

 44,44 4,81 3 31,43 3 28,33 2 31 گرنه

 138,33 4,12 31 38,31 12 11,24 14 344 نجم الشیخان

 114,24 12,33 322 41,18 333 33,32 383 3132 مجموع
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 بزرگ در روستاهای منظومه. وضعیت جمعیت به تفکیک گروه های سنی 16نمودار 

 

 

 

 منظومه حلب سال 14تا  1 نقشه ساختار سنی
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 منظومه حلب سال 64تا  15نقشه ساختار سنی 

 
 منظومه حلب سال 65نقشه ساختار سنی باالتر از 
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  جمعیت شدر -1-5-1-2

 شدر خنر، 43-1343 ساله 34 ریماآ دوره طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 یگرد رتعبا به ددگر میآورد بر %-1,33با  برابر متوسط رطو بهروستاهای منظومه حلب  سطحدر  جمعیت

 جمعیتی رما. آستا یافته کاهش 1343 لسادر  نفر  3183 به 1343 لسادر  نفر 14348از  منطقه جمعیت

 یها هسکونتگا جمعیت شدر خنر همچنینو ( 1343 تا 1343) ریمادوره آ 3 طی منطقه یها هسکونتگا

 .   ندا هیددگر ئهارا  ذیل اولجددر  رمذکو

روستاهای منظومه از نرخ پائین تری در  ساکن جمعیت ستا هشدداده  نمایش اولجددر  که رهمانطو

 طی طقهمن یها هسکونتگا جمعیتی رماآ دستناا به یگرد یسو ازنسبت به نرخ رشد کشوری و استانی دارد. 

 یکهرطو به ستا دهبو اههمر کاهش محسوسبا  جمعیت منطقه متوسط رطو به، (43-1333) خیرا لسا 24

 . ستا یافته لتنز نفر  3183 به نفر  8141از  %-2,33 دلمعا یشدر خنر  با ساکن جمعیت

 که ددگر می نتیجه ،خیرا لسا 24 طی روستاهای منظومه سطحدر  جمعیت اتتغییر ندرو سیربر با

در  هشد ئهارا فضایی کنشاپر طی یکهرطو به باشد نمی رداربرخو دلمتعا ینددر رو جمعیت اتتغییر ندرو

 برخی دل،متعا برخی دل،متعا نسبتا برخی ،سریع یشیافزا شدر خنردارای  ستاهارو برخی مربوطه نقشه

 ند.ا دهبو ارناپاید جمعیتدارای  برخیو  منفی

آرمتلو،  نهمچوی یستاهارو به انتو می منطقه سطحدر  منفی شدر خنردارای  یستاهارو جمله از

به نداشتن  انتو میرا  مرا ینا علت که دبر مناقراقیه، پاشاچای، چولچه، کهریزسیاه منصور و دیگر روستاها 

فرصت های شغلی مناسب، مکانیزه نبودن تولیدات کشاورزی و خدماتی، روش های سنتی استفاده از آب و 

عد اقتصادی کشور و منطقه و همچنین زمینه های فعالیت اقتصادی مساعد در شهرهای بزرگ و بازار نامسا

سیل، تگرگ و فرسایش خاک و سایر موارد اشاره شده در بند  نهمچو طبیعی اتمخاطراطراف و یا 

 .نستدا محیطی یها گیدلوو آ صنعتی صولیا غیر توسعهمخاطرات طبیعی و همچنین 

مطالعه، از وضعیت مساعدی برخوردار نبوده و عمدتاً روند نزولی شدیدی دارند به روستا های مورد 

 24 لطودر صد در 4,3 تا صفر )بین طوری که در سطح سکونتگاه های منظومه حلب، هیچ روستایی شرایط

 نداشته اند. (لسا

یدکمر، چسب، روستایی، برخی روستاها از قبیل صایین، سف طنقا ساله 24 شدر خنر سیربردر  همچنین

نکتو، ارکویین، خویین و نجم الشیخان دارای روند تغییرات ناپایدار )به صورت سینوسی( هستند که یک 

رده  با مطابقدوره مثبت و دوره بعد بصورت نزولی و این امر در دوره های مختلف تکرار می شود. همچنین 

ی روند تغییرات جمعیتی مثبت و که روستاهای بزرگ عمدتا دارا باشد می همشاهد قابل نهاآ یبند

 روستاهای متوسط بیشتر روند نزولی دارند.

 

 

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

38 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

. نحوه توزیع جمعیت در سطح روستاهای منظومه حلب، شهرستان ایجرود، بخش حلب در طی دوره های آماری 44جدول 

 1343تا  1343

 نام آبادی
 1343جمعیت  1344جمعیت  1383جمعیت  1333جمعیت  1313جمعیت  1333جمعیت  1343جمعیت 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1,43 33 1,33 48 1,42 31 1,33 113 1,14 131 1,24 113 1,28 132 لوآرمت

 1,12 84 2,43 133 1,44 144 1,43 124 1,33 134 4,81 114 4,44 4 قراقیه

 1,44 143 2,38 141 2,43 134 2,44 214 2,33 214 3,14 413 3,31 388 پاشاچای

 1,42 33 1,23 32 1,18 44 1,13 142 1,33 131 3,43 443 3,33 384 چولچه

 4,44 431 4,84 231 4,12 243 4,34 343 3,33 312 3,18 111 1,43 121 صایین

 2,43 134 3,43 224 2,84 134 2,22 143 3,83 331 4,43 324 4,48 421 ه منصورکهریزسیا

 1,31 18 2,31 142 3,14 111 4,84 421 4,44 434 4,34 384 4,33 448 قحاج قشال

 2,41 123 2,83 111 2,43 133 3,43 213 2,34 233 2,84 312 3,23 333 قره بوته

 2,41 143 2,41 131 4,44 4 4,84 421 3,43 334 4,28 343 3,81 343 چولچه قشالق

 1,14 343 3,42 341 3,83 241 3,13 232 3,44 383 3,38 433 3,14 331 سفیدکمر

 4,44 4 4,44 4 4,44 4 4,33 34 4,82 84 1,31 133 1,24 133 قنبرلک

 1,83 41 1,12 13 1,33 32 1,23 143 1,34 131 1,44 128 1,44 143 غقندی بال

 4,41 34 4,44 31 1,12 14 4,34 14 4,11 14 4,13 81 4,13 14 ابوجانلو

 4,43 48 4,43 33 1,24 14 1,44 43 1,24 113 1,32 144 1,41 144 دایدارسفلی

 1,44 32 2,34 141 2,13 142 3,14 233 4,44 4 1,33 224 4,44 4 دایدار علیا

 4,41 24 4,33 34 4,14 33 4,31 44 4,31 33 4,22 28 4,23 21 دوراخلوسفلیقره 

 4,44 4 4,44 4 4,44 4 4,44 33 4,33 32 4,34 43 4,83 81 قره گونی

 1,34 88 2,38 133 1,48 141 3,41 341 2,84 234 2,38 334 2,33 213 گنبد

ع ینگی کندجام

 8,88 414 4,12 313 4,38 323 14,48 411 11,23 1144 11,31 1414 14,24 1411 السرا

 1,14 83 1,34 83 2,34 128 2,42 234 3,41 244 1,42 243 1,41 242 بهمن

 4,44 4 4,44 4 4 4 4,44 4 4,44 4 4,44 4 4,44 4 تاج الدین

 4,31 11 4,44 4 4,43 24 1,43 41 1,13 114 4,33 48 4.44 43 قادرلو

 2,34 134 2,33 144 3,33 134 3,33 343 2,31 234 1,84 233 2,14 211 قوشچی

 14,43 322 4,13 311 4,3 348 8,13 343 3,33 313 3,34 414 3,33 314 چسب

 4,44 4 4,44 4 4 4 4,44 4 4,44 4 4,34 43 4,44 4 جانقاجار

 3,34 131 2,24 124 2,32 124 3,31 344 4,42 343 4,11 323 4,38 431 قوریه

 1,34 334 3,43 434 14,3 344 3,14 113 3,13 341 4,82 113 3,44 313 قلقاتی

 11,14 141 11,44 132 12,2 132 4,33 811 8,41 388 3,14 418 1.13 188 نکتو

 3,81 341 4,33 233 4,41 213 3,48 341 4,84 433 3,12 412 3,14 331 ارکویین

 4,13 4 4,18 14 1,23 11 1,33 111 2,24 213 2,13 338 4,11 484 بلوبین

 4,44 228 4,11 213 2,43 132 1,44 123 2,11 233 3,42 341 3.11 332 خویین

 4,44 4 4,44 4 4 4 4,41 1 4,21 23 4,23 32 4,34 31 ساری قیا

 1,22 13 1,21 31 1,33 31 1,21 143 1,34 123 1,48 138 1,13 114 گرنه

 3,44 341 1,42 344 1,28 331 4,44 424 4,34 444 4,82 113 4,88 343 نجم الشیخان

 144,44 3183 144,44 3144 144,44 3334 144,44 8141 144,44 4338 144,44 12311 144,44 14348 مجموع
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 1343تا  1343. تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 41جدول

 نام دهستان نام بخش

 نام آبادی
 1343تا  1343تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

43-33 33-13 13-33 33-83 83-44 43-43 43-43 33-43 

 2,24- 1,12- 3,21- 2,33 4,22- 2,84- 4,31- 2,21 آرمتلو

 1,43- 4,44 4,32- 2,34 1,34- 2,14- 3,42 4,44 قراقیه

 4,32- 2,12- 1,34- 4,83- 4,84- 4,34- 3,33- 1,83 پاشاچای

 4,81- 3,88- 3,44- 2,21- 4,41- 1,84- 4,48- 1,44 چولچه

 4,88 4,33- 11,28 1,12 4,34- 3,41- 1,11- 4,33 صایین

 1,12- 1,44- 3,22- 4,44 2,44- 1,43- 3,14- 2,13 کهریزسیاه منصور

 8,31- 3,34- 13,14- 1,33- 8,84- 4,34- 2,81- 2,12 حاج قشالق

 3,13- 1,44- 4,44- 4,23 3,43- 4,34 3,32- 4,84 قره بوته

 1,12- 2,33- 4,18- 4,44 144,44- 2,14 4,13- 3,31 چولچه قشالق

 1,23 4,13- 2,33 4,44 2,34- 3,41- 1,34- 2,11 سفیدکمر

 144,44- 144,44- 4,44 4,44 144,44- 4,34- 3,42- 2,11 قنبرلک

 4,34- 4,22- 8,34 1,33- 3,88- 2,33- 4,11 1,81 قندی بالغ

 1,23- 4,14- 2,24- 4,14- 4,14- 4,13 2,41- 1,12 ابوجانلو

 3,31- 1,33- 2,14- 2,24- 3,13- 2,41- 4,43- 1,43 دایدارسفلی

 3,41- 4,44 18,44- 4,43- 1,33- 4,44 144,44- 4,44 علیادایدار 

 3,31- 4,11- 4,31- 2,48- 2,33- 3,42 2,21 4,34 قره دوراخلوسفلی

 144,44- 144,44- 4,44 4,44 144,44- 3,88- 3,83- 1,44 قره گونی

 3,41- 2,18- 14,43 4,41 4,41- 4,44 1,84- 2,22 گنبد

 3,31- 1,11- 2,23- 4,13- 3,44- 1,83- 2,83- 3,31 ینگی کندجامع السرا

 3,44- 1,31- 4,44- 3,34- 1,12- 1,43- 1,84 1,43 بهمن

 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 تاج الدین

  

 8,32- 3,41- 4,44 144,44- 12,48- 2,23- 1,32 4,33 قادرلو

 4,41- 4,43- 1,43- 2,13- 3,23- 1,24 1,44 4,83 قوشچی

 1,31- 4,33- 4,23 4,11 3,23- 4,14- 2,43- 2,41 چسب

 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 144,44- 21,14- 4,44 رجانقاجا

 2,42- 1,42- 1,14 4,44 8,33- 2,38- 2,83- 1,33 قوریه

 2,43- 4,83- 3,31- 1,43- 1,11- 1,23- 1,32 1,34 قلقاتی

 1,43- 4,23- 2,43- 4,34 2,11- 4,24 1,32- 2,43 نکتو

 4,14- 4,42- 3,21 1,31 4,31- 3,48- 4,24 2,22 ارکویین

 12,44- 3,13- 2,44- 13,24- 3,48- 3,48- 4,42- 3,43- بلوبین

 3,43 1,18- 2,82- 3,14 4,33 1,88- 1,33- 4,14- خویین

 144,44- 144,44- 4,44 4,44 144,44- 23,32- 2,44- 4,32 ساری قیا

 2,32- 1,21- 2,31- 4,44 3,84- 1,88- 4,83- 1,44 گرنه

 1,18- 4,44- 2,44- 4,12 2,41- 4,43- 3,14- 2,43 نجم الشیخان

 2,33- 1,33- 1,31- 4,33 4,34- 1,13- 2,13- 2,11 مجموع
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 . روند تغییرات جمعیتی دهستان ایجرودپایین در دوره های مختلف سرشماری 17نمودار

 
 

 

 منظومه حلب  نقشه رشد جمعیت
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 :دنمو یبند ستهد یلذ سطح سهرا در  ادهخانو رساختا انتو می کلی یبند ستهد یکدر 

 معاجودر  گىادخانو رساختا شایعترینو  قدیم نجهادر  ادهخانو گونه فترینومعر: دهگستر ادهخانو

 یا دمجر انندوخویشااز  رىشمااى و  هسته ادهخانو چندیناز  دهگستر ادهخانو. نیافته توسعهو  ورزىکشا

 . نددار ارقر ادهخانو رپد یاستر تحت که دشو می تشکیل بستهوا

 ى،هستها ادهخانو به دهگستر ادهخانو منظااز  ارگذ لحادر  معِاجواز  برخى: در ودمحد دهگستر ادهخانو 

. یابد می کاهش دهگستر ادهخانو ىبستگیهاو وا عضاا ادتعد منظا ین. در ادشو می مالحظه ىسطهاوا منظا

 دخو ارخانو مالى ىهازنیا مستقل رطو به ندابتو که میکند ندگىز رىپد ادهخانو با مانىز تا ادهخانو پسر مثال

 بدنهاز  نشدنىاجد اىجزا ینا لحا ینا با. هدد می تشکیلرا  مستقلى ارخانواز آن  پسو  کند تأمینرا 

آن  ىفعالیتهاو در  شوند می بمحسو دهگستر ادهخانو بستهوا عضو نهمچنا لحا عیندر  رىپد ارخانو

 . نددار کترمشا

 ینا هگا. ستا نناآ سطهوا به انندزفرو  درما ر،پد شامل گىادخانو رساختا یناى: ا هسته ادهخانو 

 ندگىز ارخانو یکدر  که ستا انندزفر اههمر به لدیناز وا یکى شامل هگازوج و  یک هندداربردر صرفاً رساختا

و  سکونت ظلحا به کمابیشو  می کنند عمل مستقل جتماعىا حدوا مثابه به ىهستها ادهخانو. می کنند

 .ستاجد رىپد ارخانوو  صلىا ادهخانو ىحدهاوا یگراز د دقتصاا

 )مناطق غربی یها بخشدر  ادهخانو رساختا ،روستاها سطحدر  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی

 رساختا عنو ینا که ستا کرذ به زمال. باشد می ودمحد دهگسترو  دهگستر یهاارخانو عنواز  کوهستانی(

 مینز دکمبو سطهوا به ارخانو هر ایبر امجز مسکن ساخت نمکاا معداز  ناگزیر کنونی  ضعیتدر و ادهخانو

 باشد. می

 مناطقدر  ادهخانو رساختا یگرد یسو)از باشد می وبررو یتودمحد با منطقهدر  مسکونی یبنا ساخت 

 رطو به هریک انندزفراز ازدواج   پس یکهرطو به. باشد میای  هسته یهاارخانو عنواز  محدوده شرقی

 . نمایند می ندگیز امجز مسکونی حددر وا مستقل

 ودحددر  ،روستاهای منطقه سطحدر  ساکن یهاارخانو با گرفته رتصو یها مصاحبه نتایج دستناا به 

.از باشند می  دهگستر یهاارخانو عنواز  %33و  ایهسته یهاارخانو عنواز  مطالعه ردمو یهاارخانواز  13%

 34 طی انمیز ینا کاهشی نداز رو حاکی نیز منطقه یها هسکونتگا سطحدر  ارخانو بعد سیربر یگرد یسو

 34 ریمادوره آ طی ارخانو بعد یکهرطو به (1343-1343باشد ) می (رکشو طنقا سایر خیر )همانندا لسا

 رتبه عبا. ستا یافته کاهش 1343 لسادر  نفر  3,42 به 1343 لسادر  نفر 4,34از  (1343-1343ساله )

. ستا یافته کاهش نفر 1,18 متوسط رطو به روستاها سطحدر  ارخانو ههندد تشکیل ادفرا ادتعد یگرد

به  خیرا لسا 14در  ارخانو بعد کاهش ندرو ینا ستا هشدداده  نمایش صفحه بعد ولجددر  که رهمانطو

 4تا  3و بعد خانوار اکثر روستا در بازه ست ا شتهدا ، روند نزولی مالیمتری3دلیل نزدیک شده به بعد خانوار 

 نفر در هر خانوار می باشد.
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 1343تا  1343. تحوالت بعد خانوار در روستاهای هدف شهرستان ایجرود، بخش حلب در دوره های آماری 42جدول 

 نام آبادی

 1343خانوار  1344خانوار  1383خانوار  1333خانوار  1313خانوار  1333خانوار  1343وار خان

 تعداد
بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار

 2,88 21 2,88 34 4,44 14 3,44 23 3,24 34 3,13 32 4,13 32 تلوآرم

 3,31 23 3,21 42 4,32 23 1,33 14 1,11 23 3,34 14 4,44 4 قراقیه

 2,81 31 2,11 31 3,34 42 4,31 33 4,84 31 3,14 83 4,13 83 پاشاچای

 3,11 13 3,14 24 3,41 23 4,44 24 4,33 31 4,43 44 4,31 84 چولچه

 3,14 134 2,13 143 2,48 83 4,23 43 4,34 128 4,32 133 4,41 131 صایین

 2,41 32 3,23 14 4,43 33 1,23 31 4,33 81 1,12 83 3,43 33 اه منصورکهریزسی

 3,38 14 3,33 44 4,34 33 3,14 34 1,38 14 3,33 148 4,32 43 قحاج قشال

 3,24 38 3,83 42 3,43 44 1,21 42 1,13 41 3,32 18 4,44 18 هقره بوت

 3,24 33 2,33 33 4,44 4 1,44 11 3,34 14 3,43 144 4,18 84 شالقچولچه ق

 2,42 114 2,11 113 3,43 13 4,81 31 4,44 38 3,48 44 4,14 84 سفیدکمر

 3,31 24 3,34 18 4,84 13 1,14 11 3,41 23 3,82 22 3,14 21 قندی بالغ

 3,83 13 3,34 11 3,33 13 3,82 11 3,43 11 4,21 14 4,14 13 ابوجانلو

 3,44 11 3,24 13 3,83 18 3,44 11 3,32 22 3,34 31 3,38 18 فلیدایدارس

 2,84 18 2,82 34 3,34 43 1,34 42 4,44 4 3,33 42 4,44 4 دایدارعلیا

 2,13 4 3,44 14 3,31 11 4,44 14 3,44 3 3,44 4 1,34 4 اخلوسفلیقره دور

 3,43 24 2,33 33 3,41 31 3,44 31 3,42 34 3,44 11 3,14 31 گنبد

 3,12 143 2,43 134 4,34 114 3,48 111 3,44 183 3,41 243 3,24 244 مع السراینگی کندجا

 3,43 23 2,44 34 3,83 33 1,33 44 4,34 12 4,84 31 4.48 43 بهمن

 4,44 4 4,44 4 4,84 3 3,18 11 3,13 31 4,44 24 3,11 18 قادرلو

 2,33 44 2,88 34 4,11 43 1,14 34 3,34 43 3,41 43 3,14 42 قوشچی

 3,14 118 3,43 118 3,34 133 3,48 134 3,33 124 3,12 184 4.24 134 چسب

 2,44 31 2,88 43 3,14 44 4,43 14 4,43 34 3,44 143 3,12 88 قوریه

 3,14 141 3,14 141 4,44 133 3,31 113 3,31 121 4,84 128 4,44 113 قلقاتی

 3,34 181 3,34 241 4,41 141 3,34 143 3,31 143 3,44 134 4.43 133 نکتو

 2,31 144 2,34 43 2,84 33 4,33 34 3,13 84 3,14 84 3,41 34 ارکویین

 1,34 1 2,44 3 2,81 23 2,13 44 3,41 12 4,12 82 3,43 88 بلوبین

 4,33 141 2,13 121 2,31 33 2,14 48 2,41 81 4,21 114 4,44 134 خویین

 3,44 21 3,48 23 3,38 21 4,33 22 4,34 23 4,42 23 4,33 21 گرنه

 3,18 41 3,43 44 4,31 33 3,14 31 3,34 84 3,23 113 4,34 143 ننجم الشیخا

 3,42 1313 2,48 1842 3,33 1413 3,24 1131 3,14 1882 3,48 2312 4,34 2184 مجموع
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 1343تا  1343. تغییرات بعد خانوار در روستاهای منظومه حلب از سال 43جدول

 نام آبادی
تا  1343تغییرات بعد خانوار از 

1343 

تا  1333تغییرات بعد خانوار از 

1343 

تا  1383تغییرات بعد خانوار از 

1343 

 4,44 4,44 4,44 ادینه چمی

 1,12- 2,24- 1,24- آرمتلو

 1,11- 3,13- 4,44 قراقیه

 4,42- 1,34- 1,81- پاشاچای

 4,84- 1,34- 1,24- چولچه

 4,11 1,11- 4,83- صایین

 1,44- 3,21- 2,31- کهریزسیاه منصور

 1,11- 2,11- 1,14- حاج قشالق

 4,14- 2,43- 1,11- قره بوته

 4,44 3,11- 1,44- چولچه قشالق

 4,11- 1,44- 1,32- سفیدکمر

 4,44 4,44 4,44 قنبرلک

 1,44- 3,38- 1,38- قندی بالغ

 4,32 1,43- 4,33- ابوجانلو

 4,83- 2,44- 2,38- دایدارسفلی

 4,41- 3,11- 4,44 دایدارعلیا

 4,34- 2,23- 3,83- قره دوراخلوسفلی

 4,38- 2,83- 2,11- گنبد

 1,23- 2,31- 2,48- ینگی کندجامع السرا

 4,84- 3,28- 1,41- بهمن

 4,44 4,44 4,44 تاج الدین

 4,84- 1,18- 1,11- قادرلو

 1,43- 3,41- 2,41- قوشچی

 4,14- 1,48- 1,14- چسب

 4,34- 2,43- 2,32- قوریه

 4,81- 2,13- 1,21- قلقاتی

 1,12- 2,23- 1,44- نکتو

 4,13- 1,11- 2,23- ارکویین

 1,31- 1,13- 3,43- بلوبین

 1,41- 2,23- 3,34- خویین

 4,44 4,44 4,44 ساری قیا

 4,38- 1,33- 1,33- گرنه

 1,18- 2,41- 1,11- نجم الشیخان

 4,33- 2,22- 1,18- مجموع
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 . روند تغییرات خانوار در دهستان ایجرودپایین دوره های مختلف سرشماری18نمودار 
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 منظومه حلب بعد خانوارتغییرات نقشه 
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 منظومه حلب نقشه بعد خانوار

 
 تحرک جمعیت و مهاجرت -1-5-1-3

از  رهریکیو میزان تاث ریسال اخ 4در  یافته های بدست امده در ارتباط مهاجرت و عوامل موثر بر آن

 ،نداشتن درامد مناسب در روستا  ایو   یکاریبنشان می دهد، مهم ترین انگیزه های مهاجرت شامل  عوامل

 -زنجانمی باشد. همچنین مهم ترین مقاصد مهاجرت شامل شهرهای  ازدواجو  در شهر یبهتر زندگ تیفیک

 می باشد. زرین آباد -زیتبر -تهران -قم
 عوامل از هریکتاثیر میزان و سال اخیر 4در  سکونتگاه از مهاجرت های انگیزه

 

  تاثير ميزان 

 م اصد
 تعداد خانوار مهاجر

 خيلي

 زياد
 ك  خيلي ك  متوسط زياد

 و يا  نداشتن درامد مناسب در روستا  بيکاري

83 

45 02 02 02 6  

 -ق  -زنجان

 -تهران

زرين  -تبريز

 آباد

 02 00 02 82 03 كشاورزي زمين وجود عدم

 02 05 86 82 02 و بهداشتي آموزشي امکانات و خدمات وجود عدم

 02 02 02 85 06 كيفيت بهتر زند ي در شهر

 02 00 86 05 3 تحصيل فرزندان

 02 3 50 02 02 ازدواج

 42 02 02 02 - در يري هاي قومي/ طايف  اي

 02 02 52 02 02  يوستن ب  ه  روستاي هايي ك  قبالً مهاجرت كرده اند

 - - - - - ساير
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موارد مستمر  ای یو انگیزه های استمرار ارتباط مهاجران )به صورت فصل لیدالدر ادامه بررسی ها 

 حضور والدین در سکونتکاه، عالقه به زادگاهنشان می دهد مهم ترین دالیل شامل  مراجعه( با سکونتگاه خود

 می باشد. داشتن مسکن در سکونتگاه )خانه دوم(و 

  خود سکونتگاه با )به صورت فصلی یا موارد مستمر مراجعه( مهاجران ارتباط استمرار های انگیزه دالیل و

 تعداد خانوار 
 تاثیر میزان

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی

 - 1 24 34 31 4 زادگاه به عالقه

 14 14 24 28 32 4 سکونتکاه در والدین حضور

 14 34 24 24 11 8 سکونتگاه در بستگان و اقوام حضور

 14 24 14 38 22 11 زراعی زمینهای داشتن

 24 22 18 11 24 11 (دوم خانه) سکونتگاه در مسکن داشتن

 24 34 24 14 1 4 و گردشگری فراغت

 - - - - - -- سایر

 

نشان می دهد، مبدا  ریسال اخ 4و مهاجرت معکوس در روستا در  یریمهاجرپذ تیوضعبررسی 

عالقه به  -تنوعی و با دالیل کارگر ،یکشاورزبا حیطه شغلی  کوچک و مهاجرت های مربوط به روستاهای 

و  ینداشتن درآمد، خستگ ،یمشکالت مال ،یزراع یها نیبه زم یدگیو رس یحیتفر ،یمشکالت مال -روستا

 ،ییاخذ وام مسکن و اشتغال زا می باشد. مهم ترین مشکالت ایجاد شده توسط مهاجرین در شهر یکاریب

می  بمناس رساختیاز مهاجرت، عدم ز یشده، استقبال نکردن اهال یداریتنش در روستا بخاطر دام خر

 باشد.

 سال اخیر 4در در روستا  وضعیت مهاجرپذیری و مهاجرت معکوس

حیطه شغل یا 

مهارت سرپرست 

 خانوار در مبدا

 تعداد

 خانوار 

شغل یا مهارت در 

 روستای شما
 علت بازگشت

مشکالت و مسائل مهاجرت معکوس 

 ایجاد شده در روستا

کشاورزی، 

 کارگری
 یدامدار -یکشاورز 32

 -روستا عالقه به -تنوع

ی، مشکالت مال

به  یدگیو رس یحیتفر

ی، زراع یها نیزم

ی، مشکالت مال

، نداشتن درآمد

در  یکاریو ب یخستگ

 شهر

تنش یی، اخذ وام مسکن و اشتغال زا

، شده یداریدر روستا بخاطر دام خر

عدم ، از مهاجرت یاستقبال نکردن اهال

 مناسب رساختیز
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نشان می دهد، مهم  موقت ( به روستا ایمیزان انگیزه های ورود افراد غیر بومی )سکونت دائم  بررسی

و  (یحیتفر یها زهیخرید و فروش باغی )با انگ، خرید و فروش ویال و خانه های دومترین انگیزه ها مربوط به 

 می باشد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامداری

  روستا به )سکونت دائم یا موقت ( بومی غیر افراد ورود های انگیزه میزان

 تعداد خانوار 
 خيلي

 زياد
 ك  متوسط زياد

 خيلي

 ك 

 24 24 34 24 14 4 زراعي زمين فروش و خريد

 14 34 22 24 18 7 )با انگيزه هاي تفريحي( باغي فروش و خريد

 14 24 14 38 22 5 دوم هاي خان  و ويال فروش و خريد

 24 22 18 11 24 3 دامداري و كشاورزي بخ  در  ذاري سرماي 

 14 34 24 24 11 0 صنعت بخ  در  ذاري سرماي 

 14 34 11 24 24 0 خدمات بخ  در  ذاري سرماي 

 14 24 14 31 24 0  ردشگري بخ  در  ذاري سرماي 

 24 22 18 11 24  نام ذكر با ساير

 

 منظومه حلب نقشه مهاجر فرستی
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 منظومه حلب پذیرینقشه مهاجر 

 

 

 شیزموآ یهارساختا   -5-2 -1  

 ای حرفهو  مذهبی ،تحصیلی زشموآ تمکاناا -1-5-2-1

 به ودمحد تنها روستاها سطحدر  دموجو شیزموآ تمکاناا ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر دستناا به

 هیچو  باشد می متوسطهو دوره دوم  متوسطهدوره اول  ،ییابتدا ،گیدماآ مقطع رچهادر  تحصیلی زشموآ

 زشموآ تمکاناا که ستا کرذ به زمال همچنین. اردند دجوو روستاها سطحای در  حرفه زشموآ تمکاناا گونه

 می ودمحد منطقه بسیج یها هپایگاو  مساجددر  آنقرو دوره  مذهبی یکالسها اریبرگز به  تنها نیز مذهبی

 .ددگر

 به ودمحد تنها روستاها سطحدر  دموجو شیزموآ تمکاناا ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر دستناا به

 هیچو  باشد می متوسطهو دوره دوم  متوسطهدوره اول  ،ییابتدا ،گیدماآ مقطع رچهادر  تحصیلی زشموآ

 زشموآ تمکاناا که ستا کرذ به زمال همچنین. اردند دجوو روستاها سطحای در  حرفه زشموآ تمکاناا گونه

 می ودمحد منطقه بسیج یها هپایگاو  مساجددر  آنقرو دوره  مذهبی یکالسها اریبرگز به  تنها نیز مذهبی

 .ددگر
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 منظومه حلب نقشه توزیع فضایی مدارس

 
 

 جنسی(و  سنی یساختها بر تاکید )با ادسوو  زشموآ سطح-1-5-2-2

، از 1344 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

 ادسو با %13,82 ودحددر  روستاهای هدف مورد مطالعه در بخش حلب، لسا 1 یباال   جمعیت عمجمو

درصد  44,21درصد بیشترین درصد باسوادی و روستای قوریه با  81,33که روستای خویین با میباشند 

در  ادسو ضعیتو بعدل صفحه وجد کمترین میزان باسوادی در بین روستاهای هدف مورد مطالعه را دارند.

سه دوره سرشماری را نشان در  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق سطح روستاهای هدف را 

 ساله 13 ریمادوره آ طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا بهدوره ای  سیربر یکدر  می دهد.

 به ستا شتهدا شدر %1,43 ودحددر نرخی با روستاهای منطقه سطحدر  ادیباسو انمیز، 1333 -1344

 اولجددر  که رهمانطو طرفیاز ست. ا هسیدر 1344 لسادر  %13,82 به 1333 لسادر  %33,43از  یکهرطو

در  انمیز یناز ا باالتر متوسط رطو به کوچک یستاهادر رو ادیسو با انمیز باشد می همشاهد قابل

 باشد. می روستاهای دیگر

 مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق روستاها، سطحدر  دانمرو  نناز ادیباسو انمیز سیربر

 خنر متوسط با دانمر یکهرطو به باشد می نناز به نسبت دانمر ادیسو با نیوفز ههندد ننشا 1344لسادر 

  ههندد نمایش ذیل  اولجد. ستا بیشتر نناز ادیباسو خنر متوسطاز  %14,43  انمیز به، %33,18 ادیسو با

از سال مسکن و  سنفو عمومی ریسرشمادر دوره های  دانمرو  نناز ادیباسو خنر متوسطوضعیت سواد و 

 باشد می 1344تا  1333
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 1331و  1385. وضعیت سواد در روستاهای منظومه حلب، دهستان ایجرودپایین در دوره های سرشماری 13نمودار 
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 سواد در منظومه حلبنقشه توزیع فضایی 
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 1344تا  1333. میزان باسوادی در روستاهای منظومه حلب شهرستان ایجرود، بخش حلب در دوره های آماری 44جدول 

 نام آبادی

1333 1383 

 1باالی 

 سال

 با سواد سال 1باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 33,12 33 31,28 24 31,13 13 14 34 34 33,44 33 144 آرمتلو

 31,38 33 31,42 23 11,44 21 44 32 42 32,43 34 143 قراقیه

 34,33 81 33,11 32 31,81 24 148 43 31 33,28 122 224 پاشاچای

 18,24 38 34,31 23 81,44 33 83 42 43 33,43 33 128 چولچه

 31,31 124 34,33 32 34,44 32 224 132 88 38,43 248 331 صایین

 12,34 83 13,81 33 14,31 34 134 83 31 31,48 48 132 کهریزسیاه منصور

 34,13 148 14,12 33 34,13 33 134 34 33 14,14 214 341 حاج قشالق

 38,33 84 31,14 41 11,24 38 144 82 12 11,23 134 223 قره بوته

 14,12 44 11,14 43 33,38 44 131 33 13 18,34 243 248 چولچه قشالق

 34,21 112 33,43 31 13,14 31 184 141 88 33,83 134 244 سفیدکمر

 13,24 43 13,84 23 12,34 24 18 31 32 33,43 48 84 قندی بالغ

 14,13 34 33,14 11 32,44 18 33 28 23 33,34 24 34 ابوجانلو

 33,44 43 18,33 22 38,13 23 14 32 32 14,44 44 81 دایدارسفلی

 14,33 81 14,12 43 14,14 34 124 18 31 18,33 114 244 دایدارعلیا

 33,31 23 14,31 11 83,34 14 33 13 11 31,43 23 38 قره دوراخلوسفلی

 13,38 11 34,44 21 31,44 33 44 44 41 11,41 113 233 گنبد

ینگی کندجامع 

 18,13 321 14,32 114 33,13 111 433 248 223 11,32 341 813 السرا

 18,83 84 13,14 43 34,14 41 122 14 38 38,82 124 244 بهمن

 38,21 18 34,44 3 84,12 11 23 14 13 34,13 34 32 قادرلو

 13,11 144 13,34 11 18,33 48 111 41 34 31,84 142 234 قوشچی

 34,44 343 31,34 181 33,88 112 411 233 248 12,11 381 111 چسب

 44,13 34 44,34 33 44,18 21 121 34 43 33,41 141 211 قوریه

 213,14 314 232,43 132 312,33 143 121 34 43 33,44 283 321 قلقاتی

 34,33 414 11,24 248 33,11 242 381 314 213 33,44 332 131 نکتو

 38,43 114 32,21 34 13,22 14 243 113 42 31,38 184 313 ارکویین

 31,32 34 44,34 13 14,31 13 11 38 28 33,31 44 112 بلوبین

 14,33 44 14,83 42 84,44 48 124 14 14 42,48 44 114 خویین

 18,11 41 14,44 21 38,13 23 13 33 32 14,32 14 43 گرنه

 13,31 148 13,14 141 18,11 42 342 118 134 31,38 184 344 نجم الشیخان

 34,14 3284 11,34 1344 33,13 1384 4144 2311 2488 33,43 4243 3444 مجموع
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 نام آبادی

1344 
نرخ رشد میزان 

باسوادی طی دوره 

 44تا 33آماری 

 با سواد سال 1باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 4,34 14,44 33 11,22 34 34,32 23 41 44 42 آرمتلو

 1,43 13,44 84 12,44 34 13,21 41 123 12 11 قراقیه

 4,34 38,11 82 41,48 33 34,44 44 141 31 34 پاشاچای

 4,44 14,83 42 31,32 13 14,44 23 14 33 31 چولچه

 4,33 13,32 112 14,11 84 34,14 82 248 132 111 صایین

 4,11 33,84 121 33,14 34 12,13 12 244 114 44 کهریزسیاه منصور

 4,33 13,84 83 13,13 42 11,13 43 124 14 13 حاج قشالق

 4,11 12,23 44 38,44 43 13,38 31 131 33 38 قره بوته

 4,32- 13,33 84 34,33 34 34,13 34 122 33 13 چولچه قشالق

 4,43 14,18 181 13,41 42 13,44 84 282 141 131 سفیدکمر

 4,33 14,34 33 12,11 23 33,14 12 38 33 21 قندی بالغ

 4,41 12,44 31 32,44 13 32,44 18 34 23 23 ابوجانلو

 4,38 11,44 33 14,44 13 32,44 18 34 23 23 دایدارسفلی

 4,44 32,43 43 32,31 43 33,33 34 133 13 18 دایدارعلیا

 1,33- 31,44 14 43,43 3 14,24 4 23 11 14 قره دوراخلوسفلی

 4,33- 12,33 81 34,14 33 14,81 31 133 14 33 گنبد

 4,44 34,13 331 13,41 112 33,38 114 432 244 223 ینگی کندجامع السرا

 4,42 13,34 34 12,81 22 31,11 32 84 33 43 بهمن

 4,13 12,14 82 34,24 38 32,13 44 131 34 11 قوشچی

 1,21 33,11 341 14,13 134 82,33 182 431 234 221 چسب

 1,14- 44,21 34 34,31 23 34,44 23 122 18 34 قوریه

 1,83 32,33 244 13,12 144 34,33 134 411 222 184 قلقاتی

 1,31 32,43 423 11,84 242 33,43 223 344 342 288 نکتو

 4,84 14,41 132 38,41 32 31,43 84 231 124 112 ارکویین

 1,43 44,44 4 23,44 1 14,44 3 4 4 3 بلوبین

 4,38 81,33 241 34,84 43 88,84 111 232 123 123 خویین

 4,21- 12,34 44 31,23 18 18,33 22 14 32 32 گرنه

 2,24 32,34 213 34,13 148 34,83 143 243 134 143 نجم الشیخان

 1,43 13,82 3481 12,33 1131 33,18 1823 3133 2134 2444 مجموع
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 . وضعیت باسوادی روستاهای منطقه21نمودار 

 

 منظومه حلب نقشه تحصیالت دانشگاهی
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 مهارت های فردی و گروهی -1-5-3

کارگاه  ی،دست عیو صنا یمشاغل خانگمهم ترین قابلیت های فردی و گروهی موجود در سطح منظومه شامل 

و صنایه تبدیلیمی باشد.  اسیکوچک مق یکارگاه های، گردشگری، و دامدار یکشاورز، اسیکوچک مق یها

کارگاه چوب ی، پز ریکارگاه ش ی،اطیکارگاه خ جادیاهمچینن از مهم ترین ایده های کارآفرینی می توان به  

،  احداث سردخانهی، ریپرورش گاو شی، پرورش ماه ،کارخانه رب جادیا، اقامتگاه مناسبی، و نجار یبر

و بسته نبدی محصوالت کشاورزی اشاره  دام سبک یپروار بند، رشبافی، زنبورداری، گندم رهیانبار ذخ جادیا

 کرد.

 طایفه یندی منظومه -1-5-4

 یمیاقل طیشرا لیبه دل یکه شاخص باشد وجود ندارد ول یخاص یبند فهیمورد مطالعه طا یدر روستاها

 باشد.  یم اثوندیو غ ینیلر چگ ریعشا القیی جرودیحاکم بر محدوده مورد مطالعه، منطقه حلب ا یطیو مح

 فردی و گروهی مناسباتروابط و  -1-5-5

 دجوونشان می دهد در زمینه  گریبا مناطق د ای ییروستا نیب یاجتماع یانهایارتباطات و جربررسی 

مربوط به زرین آباد می  یخرتا لطودر  کمشتر حاکمیت شتندا مثل ورمجا یستاهارو با یخیرتا بطروا

 باشد.
 اجتماعی بین روستایی یا با مناطق دیگرارتباطات و جریانهای 

 فراوانی مراجعه نام روستاها/ شهر نوع پیوند

 در کمشتر حاکمیت شتندا مثل ورمجا یستاهارو با یخیرتا بطروا دجوو

 یخرتا لطو

 3 ینگی کندجامع السرا

 مثل ورمجا یستاهارو با جتماعیا یها دهستفاا ایبر کمشتر یفضا دجوو

 ...و کتابخانه ،مذهبی یها سمامر محل زی،با مینز

 2 اباد نیزر -نکتو

 3 اباد نیزر ورمجا یستاهارو با ناشوییز یپیوندها دجوو

وجود پیوندهای اجتماعی مثل شرکت در مراسم سوگواری، ختم، اعیاد و 

... 

 14 زرین آباد

 مثل ورمجا یستاهارو با یخیرتا و جتماعیا تختالفاا و ها تنش دجوو

 آب منابع و ضیارا مالکیت سر بر فختالا

 4 همه روستاها

 - - سایر

 

ساخت می توان به  حلباز مهم ترین زمینه های مشارکت و همیاری در سطح روستاهای منطومه 

 یساز کپارچه، ینظافت وبهداشتی، اریآب و آب، راه و معابر ریاحداث و تعم، مرمت مدرسه ایساخت ، مسجد

، راه و معابر ریاحداث و تعم ی،امور مذهب، هیریامور خی، انتخابات محل یی،روستا یتعاون جادیای، اراض

 ی و مشارکت فکری اشاره کرد.و کارگر یدیکمک ودر قالب  گریو کمک به همد هیریامورخ
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 منظومه حلب نقشه وضعیت سرمایه اجتماعی

 
 منظومه حلب نقشه توزیع معلولیت
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 منظومه حلب نقشه توزیع اعتیاد

 
 یفرهنگ یاجتماع یارزشها، باورها و هنجارها -1-6-5

برگزاری مراسم های  از نظر مذهبی منظومه حلب به غیر از دو روستا دارای مذهب شیعه می باشند.

کمر  دیسف یروستا مذهبی به ویژه در ایام محرم و صفر جزو باورهای اصلی مردم این منظومه می باشد.

محسوب  نیاز خوئ ییجز میدر قد نیو بلوب یقا یقمچ یو روستاها دهیگرد جادیها ا ینیتوسط خوئ

 لتیمردمان آن اهل علم و فض راییاد می کرده اند ز "دارالمؤمنین  "را با وصف  نیدر گذشته خوئ. شدندیم

از آنها صاحب کشف  یداشته که بعض یروحان 334حدود  ینمودند و در زمان یم میبوده وعلما را تکر

داشته و گاه هم زمان هفت مجتهد مسلم در  یدر گذشته شهرت بسزائ نیخوئ هیموکرامت بوده اند. حوزه عل

به چشم  " نیخوئ هیوقف حوزه علم  "موجود عبارت  یاز کتب خط ینموده اند . در بعض یم یزندگ  نیخوئ

برخوردار بوده و منابر و  یشتریاز رونق ب یسیع خیآل اسحاق و ش یمحمد عل خیمنبر ش ندیگو .خورد یم

 خیو ش یعلو یعل دیمحمد و س دیو س لیاسماع دیو س میعبدالکر خیاله  ش تیهم چون آ یگریجلسات د

.  ستهمچنان در خاطرها و بر سر زبان ها یموسو میابراه دیمحمد باقر و س دیو س یمولو خیو ش یموس

ها به اقوام  یبان های کهن ایرانی است. آذراز ز منظومه حلبچنان که دهخدا نیز نئشته است زبان مردم 

 ی)زبان گفتار یلید نیکه از آن جمله به خوئ ندیگو "تات  " جانیآذربا نیساکن در سرزم یآذر ریغ

زبان مردم  اساناست . زبان شن یو زهوران یاز آذر ریغ ینیچون زبان خوئ ندیگو ی( زبان تات م نیخوئ

وفس  "نامیده اند که به زبان مردم سیستان ) زابلی ( نزدیک است و مردم  "تاتی جنوبی "خوئین را زبان    

اراک و بوئین زهرا و تاکستان و برخی روستاهای خلخال و خوی نیز به همین زبان تکلم می نمودنند .  "
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استفاده است . ) رجوع کنید :دانش نامه جهان  وردهم در جمهوری آذربایجان وقفقاز م "تاتی شمالی  "زبان

فارسی وانگلیسی ذیل همان  "ویکی پدیا  "ونیز دانش نامه آزاد اینترنتی  "تاتی  "و  "تات  "اسالم ذیل 

 یبرقرار یگریخوب فراوان دارند از آن جمله : حفظ اصالت خود و د یخصلتها نیمدخل ها (  مردم خوئ

 یبا مردم آن سامان ارتباط خوب دندیباعث شده   در هر کجا که ساکن گرد امر نیکه ا گرانیارتباط با د

 گذار بوده اند . ریبرقرار نموده و تاث

 یفرهنگ یاجتماع یبند پهنه -1-6-7

از نظر پهنه بندی اجتماعی و فرهنگی منظومه حلب غیر ازدو روستا که دارای مذهب سنی بوده سایر 

 یکسان می باشند. روستاها دارای فرهنگ و زبان و مذهب

 یفرهنگ یساختار اجتماع یتهایو محدود تهای: قابلیجمعبند

 روزیطور که امروز با داست و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان عتیقانون طب رییتغ

 دیجد عصر یاز موضوعات اساس یکیبه عنوان  یاجتماع راتییتغ ترقیدق یبه عبارت ای رییفرق دارد. تغ

و ثبات  یداریدر پا یاست، گرچه افراد سع وقفهیب راتییدر معرض تغ یشناخته شده است. ساختار اجتماع

آشکار  قتیحق کیخود  نی. اابدییهرگز تحقق نم یول پرورانندیتداوم را در خود م لیدارند و جوامع تخ

گذشت زمان  یهستند و ط دیدر حال رشد، انحطاط و تجد رییرو به تغ دهیپد کیاست که جوامع به عنوان 

آن از  زانیاما م افتدیادوار اتفاق افتاده و م یو تمام جوامعگرچه در تمام  یاجتماع راتیی. تغبرندیرنج م

 یول عیخاص ممکن است سر طیتحت شرا راتییتغ نیا یامتفاوت است. در جامعه گریتا جامعه د یاجامعه

 یصورت گرفته در جوامع مختلف ساختار اجتماع یو اجتماع یند است. تحوالت اقتصادک گریدر جامعه د

است. در  ازیجوامع مورد ن نیاداره ا یبرا زین یمناسب تیریخاطر مد نیاست. به هم ردهها را دگرگون کآن

ها و دولت ابند،ییگسترش م یآوردر عصر حاضر با سرعت اعجاب ینقاط شهر ژهیکه جوامع به و یحال

خود را  دیجد یانفجار طیو شرا یاجتماع راتیینوع تغ نیدر تالشند تا با ا زین یاجتماع یزیربرنامه ینهادها

 دهند. قیتطب

 در سطح سکونتگاهها و منظومه یساختار و عملکرد اقتصاد -1-6

 حلب پرداخته می شود. در سطح سکونتگاهها و منظومه یساختار و عملکرد اقتصاداین قسمت به بررسی در 

 آن یمنظومه و روستاها یمنابع اقتصاد -1-6-1

 شامل موارد زیر می باشد. آن یمنظومه و روستاها یمنابع اقتصادمهم ترین 

 دیتول یعیمنابع طب -1-6-1-1

 ،ها خانهاز رود تندرعبا مینو ز کخاآب،  قالبدر  منطقه دیقتصاا منابعاز  یکی انعنو به طبیعی منابع

 سیربر به مهدر ادا که مراتع خوب و متوسط،  ورزیکشا مستعد یها کخا ،ها انببندآ ،ها هچاو  ها چشمه

 :یمدازپر می روستاها سطحدر  یک هر تفصیلی
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 :ها و انهار خانهرود

رودخانه قزل اوزن که اصلترین رودخانه منطقه می باشد از ضلع غرب وارد محدوده مورد مطالعه شده و  

و پس از تغذیه اراضی کشاورزی روستاهای قره دوراخلو، ابوجانلو، دایدار سفلی، گنبد، قره  سامیانروستاهای 

گونی، حاج قشالق، پالچا قشالقی، آق قیه، قره قیه و آدینه چمی که در  حاشیه این رودخانه شکل گرفته اند 

 .و از مزایای همجواری باآن سود می برند از ضلع شمالی محدوده خارج می شود

چشمه فصلی ثبت  21دهنه چشمه  21دهنه چشمه دائمی و  11در محدوده مورد مطالعه  چشمه ها:

 گردیده که نیمی به مصرف کشاورزی و نیمی دیگر به مصرف شرب و بهداشتی می رسند.

 دجوو عمیق و نیمهعمیق  هچا حلقه 144در روستاهای منظومه حلب،  چاه های عمیق و نیمه عمیق:

 . ستا تغییردر  متر 124 تا 84از  نهاآ عمق کهدارد 

 13منظومه حلب به دلیل شرایط طبیعی حاکم بر منطقه، قنات کمی داشته و در مجموع دارای  قنات:

 قنات می باشد که عمدتا برای مصارف کشاورزی کاربرد دارند. 

 دهستان ایجرودپایین، منظومه حلبمنابع آب کشاورزی . 22نمودار 
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 منظومه حلبهای منابع آب کشاورزی آبادی.  18جدول

 
 تعداد

 تعداد کل
 صنایع وابسته به کشاورزی دو منظوره  شرب کشاورزی کاتدیک یا ارت صنعت خدمات آبادی -روستا 

 3       3       ابوجانلو

   ارکوئین
  

8 2 
  

14 

   آرمتلو
   

1 
  

1 

   بلوبین
  

11 
   

11 

   بهمن
  

1 1 
  

2 

   پاشاچای
  

1 1 
  

2 

   چسب
  

4 2 
 

1 3 

   چولچه
 

1 1 1 
  

3 

   چولچه قشالق
  

2 1 
  

3 

 2   حاج قشالق
 

11 
  

1 14 

 1 3 حلب
 

21 2 
 

2 34 

   خویین 
  

4 
  

2 11 

 1   دایدار سفلی
 

3 
   

4 

   دایدار علیا
  

3 
   

3 

 3 3 زرین آباد
 

34 4 3 14 33 

   سفیدکمر
 

1 24 1 
 

2 24 

   صایین
  

1 2 
 

1 4 

   قراقیه
  

1 
   

1 

   قره بوته 
  

2 1 
  

3 

   قره دوراخلو سفلی
  

1 
   

1 

   قلقاتی
  

4 1 
  

3 

   قندی بالغ
   

1 
  

1 

   قوریه
  

3 1 
  

4 

   قویجوق سفلی
  

1 
   

1 

   کهریز سیاه منصور
  

1 1 
  

2 

 1   گرنه
 

4 1 
  

1 

   گنبد
  

1 
   

1 

   نجم شیخان
  

1 1 
  

2 

   نکتو
  

3 1 
  

4 

   هاشم آباد ایجرود
  

2 
  

1 3 

   هلیل آباد
  

3 2 
  

3 

   یار کندی
  

1 
   

1 

   یدی بالغ
 

1 4 1 1 2 4 

 1   ینگی کند جامع السراء
 

14 1 
  

11 

   ینگی کند سیدلر
  

24 1 1 4 21 
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 حدوا سه محدوده مورد مطالعهدر  یددگر کرذ تفصیل به پیشین یبندهادر  که رهمانطو :کخا منابع

از  هپوشید حاضر لحادر  که غرب منطقهدر  کوهستانی تیپ. ستا دهکر اپید شگستر کخا تیپو  ضیاار

آن در  طبیعی همنظر یمید عتو زرا اریباغد یها فعالیت منجاا صخصو به خالتد ثردر ا مراتع می باشد

 تحت ایچر ایبر بخو نسبتاً ادستعدا ارایی ددقتصاا نظراز  تیپ ین. استا هشد ضعو ها قسمت برخی

در  که ضلع جنوبی محدودهای در  تپه تیپ. باشند می هشد لکنتر یستیرتو یها نمکا اثحدو ا ل،کنتر

 هشد لکنتر توسعه ایبر بخو ادستعددارای ا دیقتصاانظر از  اراضی کشاورزی و باغیدارای  حاضر لحا

 تباغاو  بیآ تنباتا کشت تحت در حاشیه رودخانه قزل اوزن و خوئین بوده که دشتیتیپ . ستا اریباغد

 است. ورزیکشا یها فعالیت اعنوا ایبر خوبی ربسیا ادستعدو دارای ا ستا

 تولید یها فعالیت مینهدر ز هشد دهستفاآب ا منابع یددگر کرذ پیشین یبندهادر  که رهمانطو

و  ها چشمه که باشند می رودخانه، چاه عمیق و نیمه عمیق، قنات، آب بندان و چشمه قالبدر  ورزیکشا

چاه های عمیق و نیمه عمیق مالکیت . ددگر می داریبر هبهر نساکنا توسط عمومی رتصو به ها خانهرود

های خصوصی داشته و قنات دارای مالکیت عمومی می باشند. وضعیت استفاده از منابع آب در سطح روستا

 منظومه به تفکیک هر یک از منابع به قرار جدول ذیل می باشد.

 . سهم هر یک از منابع آب در نظام تولیدات کشاورزی14جدول

آب  تعداد

 بندان

تعداد رودخانه 

فصلی از طریق 

موتور پمپ 

دیزلی یا 

 الکتروپمپ

رودخانه  تعداد

دائمی از طریق 

موتور پمپ 

دیزلی یا 

 الکتروپمپ

 تعدادقنات تعدادچشمه

 تعدادچاه

 عمیق و)

 (نیمه عمیق

 سهم در کل منظومه

 بخش حلب  48,11 3,84 24,41 3,22 1,43 2,33 14,44

 

 یمنابع انسان تیو کم تیفیک -1-6-2-2

، از 1344 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

همچنین . باشند مینفر در شهرستان ایجرود  %4,44 ودحددر  زنجاناستان  دیقتصاا لفعا جمعیت عمجمو

درصد بیشتر از نرخ فعالیت استان  1,42درصد بوده که حدود  41,13شهرستان ایجرود در  فعالیت انمیز

شهرستان  که ددگر می نتیجه استان و شهرستان سطحدر  لشتغاا خنر سیربر با یگرد یسواز  می باشد.

درصد بیشتر از نرخ اشتغال استان  1حدود ، 1344 لسادر  صددر  43,28 لشتغاا خنر متوسط با ایجرود

 باشد. میزنجان 
 1344سال  -استان زنجان و شهرستان ایجرود در لشتغاو ا فعالیت . میزان43جدول 

 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

نسبت به 

 استان

 14جمعیت 

 ساله وبیشتر

نسبت به 

 استان

میزان 

 اشتغال

نرخ 

 شاغل فعالیت
نسبت به 

 استان
 بیکار

نسبت به 

 استان
 مجموع

نسبت به 

 استان

 44,11 84,11 - 838433 - 314483 - 344318 - 33313 - 341831 نزنجااستان 

 41,13 43,28 3,33 32444 3,11 18838 3,82 13112 1,11 121 4,44 12341 ایجرودشهرستان 
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 ینفر 32444 جمعیت عمجمو، از 1344 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 رتعبا به باشند می لفعا غیر نفر 18838و  دیقتصاا لفعا نفر 13112 شهرستان ایجرود،در  لسا 14 یباال

این درحالی است که در  ددگر می آوردبر %41,13 با برابر لسا یندر ا شهرستان ایجروددر  فعالیت خنر یگرد

نفر بیکار وجود دارد که نرخ اشتغال محاسبه شده برابر  121نفر شاغل و  12341سطح شهرستان ایجرود 

  .از شاغالن استان را به خود اختصاص داده است %4,44اشد، شهرستان ایجرود می ب 43,28%

با این مقدمه، در ادامه به بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال در روستاهای منظومه حلب شهرستان 

 ایجرود در بخش حلب پرداخته می شود.

قشالق، قندی بالغ، قره  روستای مورد مطالعه، روستاهای صایین، کهریزسیاه منصور، حاج 41از میان 

دارای بیشترین اشتغال بوده و روستاهای  %144دوراخلوسفلی، قوشچی، اکویین و بلوبین  با نرخ اشتغال 

آمتلو، قراقیه، پاشاچای، چولچه، قره بوته، چولچه قشالق، سفیدکمر، ابوجانلو، دایدارسفلی، گنبد، ینگی 

داشته اند و روستای  % 44الشیخان نرخ اشتغال باالی  کندجامع السرا، چسب، قوریه، نکتو، خویین و نجم

 کمترین اشتغال در سطح منطقه را داشته است. %81,21گرنه با نرخ اشتغال 

 1344تا  1333سال  -روستاهای منظومه حلب شهرستان ایجرود  در لشتغاو ا فعالیت . میزان41جدول  

 نام آبادی

 1383سال  1333سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر

 فعال

جمعیت 

14 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

14 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 12,14 144,44 13 23 42 4 42 34,31 33,44 81 44 32 8 24 آرمتلو

 44,44 43,44 84 44 44 2 38 34,48 88,24 83 33 34 4 34 قراقیه

 31,12 144,44 134 11 38 4 38 32,11 83,23 144 124 11 4 32 پاشاچای

 48,38 144,44 82 42 44 4 44 41,34 88,24 144 38 31 1 43 چولچه

 41,31 144,44 212 124 88 4 88 34,83 82,34 311 144 121 22 144 صایین

 11,43 144,44 131 31 84 4 84 34,14 34,31 148 44 38 12 41 کهریزسیاه منصور

 34,13 43,12 142 38 84 2 82 33,34 43,33 288 184 148 3 143 حاج قشالق

 33,84 144,44 133 31 33 4 33 33,84 41,13 144 118 32 1 11 قره بوته

 32,84 144,44 123 34 11 4 11 42,13 42,32 234 143 143 8 44 چولچه قشالق

 14,44 144,44 184 32 148 4 148 44,13 84,38 213 114 41 14 81 سفیدکمر

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 38,41 144,44 21 11 14 4 14 قنبرلک

 13,44 144,44 14 21 34 4 34 31,13 144,44 34 34 23 4 23 قندی بالغ

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 قوجالو

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 کارخانه آجر سفال ینگی کند
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 نام آبادی

 1383سال  1333سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر

 فعال

جمعیت 

14 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

14 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 34,44 144,44 31 23 28 4 28 28,84 144,44 43 32 13 4 13 ابوجانلو

 34,44 144,44 38 24 24 4 24 24,14 144,44 14 32 13 4 13 دایدارسفلی

 48,13 144,44 113 38 33 4 33 42,43 44,34 148 113 83 8 33 دایدارعلیا

 34,44 144,44 34 13 13 4 13 33,24 144,44 34 22 12 4 12 قره دوراخلوسفلی

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 28,33 144,44 21 13 1 4 1 قره گونی

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 قویجوق سفلی

 34,33 144,44 83 43 44 4 44 34,43 42,41 241 133 31 3 11 گنبد

 34,44 44,12 441 214 223 2 223 38,44 41,41 318 442 231 11 213 ینگی کندجامع السرا

 14,31 144,44 111 44 13 4 13 23,34 43,13 113 121 41 2 44 بهمن

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 تاج الدین

 31,14 144,44 21 3 11 4 11 34,33 144,44 33 31 14 4 14 قادرلو

 42,34 144,44 114 42 18 4 18 34,34 44,32 243 141 12 1 31 قوشچی

 48,13 144,44 428 222 241 4 241 34,43 42,84 344 324 211 13 141 چسب

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 جانقاجار

 44,34 144,44 114 11 33 4 33 34,13 43,44 231 131 84 4 31 قوریه

 48,48 144,44 423 224 243 4 243 33,43 43,48 448 282 111 14 131 قلقاتی

 48,43 44,11 334 284 234 1 238 38,31 44,34 314 331 218 12 241 نکتو

 34,41 144,44 144 133 34 4 34 33,41 42,31 281 133 144 8 41 ارکویین

 34,34 144,44 11 44 21 4 21 34,14 144,44 141 34 32 4 32 بلوبین

 23,41 83,14 122 41 31 4 23 23,38 144,44 148 38 34 4 34 خویین

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 1 1 4 4 4 ساری قیا

 34,38 44,41 14 42 22 2 24 24,18 144,44 33 38 14 4 14 گرنه

 34,33 144,44 238 118 114 4 114 31,11 43,22 243 183 148 3 143 نجم الشیخان

 48,44 44,43 4134 2414 2214 13 2231 33,41 42,11 1333 4444 2333 134 2181 مجموع
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 1344تا  1333سال  -روستاهای منظومه حلب، شهرستان ایجرود  در لشتغاو ا فعالیت . میزان43جدول 

 نام آبادی

 1344سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

سه  فعالیت

 دوره
جمعیت  جمعیت فعال

 غیر فعال

 14جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل

 41,13 44,34 33,84 41,33 82 31 31 1 34 آرمتلو

 43,84 43,34 43,33 48,13 114 14 34 1 33 قراقیه

 43,43 44,44 44,88 48,21 133 81 31 1 33 پاشاچای

 41,44 44,84 43,33 41,43 14 31 28 1 23 چولچه

 42,41 44,18 44,38 144,44 234 123 143 4 143 صایین

 43,84 43,14 43,13 144,44 143 112 83 4 83 کهریزسیاه منصور

 43,23 43,11 43,48 144,44 122 13 33 4 33 حاج قشالق

 43,88 41,11 41,84 48,31 141 82 34 1 38 قره بوته

 41,33 44,44 44,43 42,31 118 11 32 4 48 چولچه قشالق

 44,32 43,44 43,42 43,34 233 143 112 3 143 سفیدکمر

 44,44 144,44 38,18 144,44 33 34 21 4 21 قندی بالغ

 42,44 48,23 42,22 44,34 43 21 14 1 18 ابوجانلو

 34,33 48,33 43,48 43,44 41 21 24 1 14 دایدارسفلی

 41,44 42,84 41,44 83,43 123 13 38 3 31 دایدارعلیا

 43,14 144,44 34,44 144,44 22 11 11 4 11 وسفلیدوراخل قره

 43,14 43,33 34,34 43,33 123 13 14 4 14 گنبد

 43,31 43,42 44,34 42,11 432 231 131 13 113 ینگی کندجامع السرا

 43,43 44,43 34,44 84,14 34 33 33 4 33 بهمن

 34,28 41,33 44,84 144,44 123 14 31 4 31 قوشچی

 44,43 41,44 44,84 43,24 421 232 184 4 184 چسب

 34,28 41,11 38,11 43,48 114 33 41 3 43 قوریه

 42,23 44,14 41,24 88,31 333 214 134 18 131 قلقاتی

 43,31 43,84 44,42 43,42 341 248 243 11 223 نکتو

 33,88 43,44 34,21 144,44 228 134 38 4 38 ارکویین

 38,41 144,44 44,44 144,44 4 3 4 4 4 بلوبین

 31,34 44,31 44,33 43,43 248 143 141 3 48 خویین

 33,43 42,33 41,43 81,21 13 34 24 4 23 گرنه

 34,42 43,44 42,44 44,14 238 111 113 11 141 نجم الشیخان

 42,82 43,14 42,41 44,33 4341 2333 2438 148 1434 مجموع
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 31و  1385هدف دهستان ایجرودپایین در دوره های سرشماری . وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای 21نمودار 

 
 

 نقشه توزیع نرخ اشتغال منظومه
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 1344)در سرشماری سال  1383 لسادر  روستاهای منظومه حلب دانمرو  نناز لشتغاا خنر سیربر با

در   دانمر ایبر لشتغاا خنر متوسط که ددگر می نتیجه آمار زنان و مردان شاغل و بیکار ارائه نشده است(

 دیقتصاا لفعا جمعیت عمجمواز  یگرد رتبه عبا باشد می نناز ایبرآن  متناظر قماز ر کمتر صددر 1 ودحد

روستا  23تعداد . باشند می شاغل %144,44د وحدزن در  دیقتصاا لفعا جمعیتو از  %44,21ودحددر  دمر

کمترین نرخ اشتغال  %81,13روستای خویین با بیشترین اشتغال مردان و  %144,44با نرخ اشتغال مردان 

 مردان را به خود اختصاص داده است.

 آوردبر %38,24 با برابر، 1383 لسا رماآ دستناا به منطقهدر  دانمر فعالیت خنر متوسط یگرد یسو از

 %34,83روستای خویین با  می باشد. %24,13 ودحددر  منطقهدر  نناز فعالیت خنر متوسط وست ا هیددگر

نرخ فعالیت بیشترین نرخ فعالیت را در بین مردان، و روستای گرنه با صفر درصد  %44,41کمترین و گنبد با 

 بیشترین نرخ فعالیت را در میان زنان دارد. %11,13کمترین و روستای قادرلو با 
 1383 لسادر  در روستاهای منظومه حلب دانمرو  نناز لشتغاو ا فعالیت انمیز . 48ولجد

 بادینام آ

1383 

 جمعیت فعال مردان
جمعیت 

غیر فعال 

 مرد

جمعیت 

 14مرد 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر فعال 

 زن

جمعیت 

 14زن 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 ادینه چمی

 43,24 144,44 33 21 11 4 11 81,13 144,44 34 4 21 4 21 آرمتلو

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 تریاکی

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 جهان قبیر

 8,11 144,44 44 43 4 4 4 44,44 44,44 44 4 31 2 34 قراقیه

 43,41 144,44 41 31 44 4 44 34,13 144,44 48 14 38 4 38 پاشاچای

 3,44 144,44 44 38 2 4 2 44,48 144,44 42 4 38 4 38 چولچه

 13,44 144,44 121 144 13 4 13 82,31 144,44 81 13 31 4 31 صایین

کهریزسیاه 

 41,13 144,44 38 42 31 4 31 83,42 144,44 33 4 44 4 44 منصور

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 یازل داش

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 آق قیه

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 پالچه قشالقی

 31,84 144,44 31 48 28 4 28 84,83 41,43 11 14 31 2 34 حاج قشالق

 34,34 144,44 38 43 31 4 31 83,14 144,44 33 4 41 4 41 قره بوته

 24,14 144,44 14 32 13 4 13 83,34 144,44 31 3 44 4 44 چولچه قشالق

 33,48 144,44 43 14 33 4 33 81,21 144,44 83 12 33 4 33 سفیدکمر

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 قنبرلک

 48,33 144,44 33 18 13 4 13 88,44 144,44 23 3 22 4 22 قندی بالغ

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 قوجالو

کارخانه آجر 

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 سفال ینگی کند

 32,14 144,44 28 14 4 4 4 82,11 144,44 23 4 14 4 14 ابوجانلو

 24,14 144,44 24 23 1 4 1 34,31 144,44 24 1 23 4 23 دایدارسفلی
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 بادینام آ

1383 

 جمعیت فعال مردان
جمعیت 

غیر فعال 

 مرد

جمعیت 

 14مرد 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر فعال 

 زن

جمعیت 

 14زن 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 11,81 144,44 34 32 3 4 3 88,84 144,44 34 1 48 4 48 دایدارعلیا

قره 

 3,14 144,44 14 13 1 4 1 83,34 144,44 11 2 14 4 14 دوراخلوسفلی

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 قره گونی

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 قویجوق سفلی

 4,34 144,44 43 34 4 4 4 44,41 144,44 44 4 44 4 44 گنبد

ینگی کندجامع 

 24,84 144,44 233 138 34 4 34 84,38 48,81 244 41 118 2 111 السرا

 34,11 144,44 38 33 23 4 23 83,42 144,44 33 4 44 4 44 بهمن

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 تاج الدین

 11,13 144,44 4 3 1 4 1 83,33 144,44 12 2 14 4 14 قادرلو

 23,11 144,44 43 31 22 4 22 18,11 144,44 13 21 41 4 41 قوشچی

 23,18 144,44 233 134 34 4 34 33,43 144,44 143 43 132 4 132 چسب

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 جانقاجار

 24,33 144,44 33 38 13 4 13 82,11 144,44 41 8 38 4 38 قوریه

 28,33 144,44 244 132 18 4 18 34,33 144,44 183 48 134 4 134 قلقاتی

 24,41 144,44 283 214 31 4 31 34,42 44,43 234 11 188 1 183 نکتو

 3,23 144,44 114 142 8 4 8 14,31 144,44 84 33 31 4 31 ارکویین

 3,84 144,44 38 33 3 4 3 82,14 144,44 28 3 23 4 23 بلوبین

 1,34 144,44 13 12 1 4 1 34,83 81,13 34 24 34 4 21 خویین

 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4 4 4 4 4 ساری قیا

 4,44 4,44 34 34 4 4 4 33,33 44,41 34 8 22 2 24 گرنه

 14,34 144,44 131 133 23 4 23 31,31 144,44 122 33 83 4 83 نجم الشیخان

 24,13 144,44 2334 1433 121 4 121 38,24 44,21 2144 433 1143 13 1134 مجموع

 

 بار تکفل

 نظر از که است اقتصادى و جمعیتى حقیقى بار  دهنده نشان 'نسبت بستگى خالص'ار تکفل خالص یا ب

 جمعیت تقسیم طریق از خالص تکفل بار. دارد قرار جامعه شاغل افراد دوش بر غیرشاغل افراد زندگى تأمین

نفر برای هر  1,34تکفل آید. در منظومه حلب روستای بلوبین با بار مى دستبه شاغل جمعیت بر غیرشاغل

را  1344نفر برای هر شاغل بیشترین بار تکفل در سال  2,31شاغل کمترین بار تکفل و روستای قلقاتی با 

 نفر می باشد. 1,44، 1344داراست و متوسط بار  تکفل برای روستاهای منطقه در سال 
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 1344تا  1333سال .  بارتکفل در روستاهای منظومه حلب، شهرستان ایجرود از 44جدول

 نام آبادی
1333 1383 1344 

 بارتکفل متوسط سه دوره
 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت

 2,32 2,23 34 48 4,81 42 31 3,88 24 113 آرمتلو

 2,13 1,38 33 133 1,34 38 144 3,13 34 124 قراقیه

 2,23 1,13 33 141 1,44 38 134 4,44 32 214 پاشاچای

 1,14 1,13 23 32 1,23 44 44 2,11 43 142 چولچه

 2,44 1,18 143 231 1,81 88 243 2,84 144 343 صایین

 1,44 1,14 83 224 4,88 84 134 3,24 41 143 کهریزسیاه منصور

 1,44 1,38 33 142 1,42 82 111 3,44 143 421 حاج قشالق

 1,43 1,38 38 111 1,44 33 133 2,48 11 213 قره بوته

 1,31 1,83 48 131 1,44- 11 4 3,23 44 421 چولچه قشالق

 1,14 1,81 143 341 4,41 148 241 2,11 81 232 سفیدکمر

 2,44 2,44 21 13 4,83 34 32 3,28 23 143 قندی بالغ

 2,34 2,11 18 31 1,14 28 14 3,42 13 14 ابوجانلو

 2,12 1,84 14 33 1,38 24 14 4,34 13 43 دایدارسفلی

 1,41 1,31 31 141 1,38 33 142 2,33 33 233 دایدارعلیا

 2,44 1,33 11 34 1,43 13 33 3,48 12 44 قره دوراخلوسفلی

 4,44 4,44 4 4 4,44 4 4 4,83 1 33 قره گونی

 2,24 1,12 14 133 1,41 44 141 3,31 11 341 گنبد

 1,43 2,11 113 313 1,32 223 323 2,44 213 411 ینگی کندجامع السرا

 2,44 1,14 33 83 4,41 13 128 4,33 44 234 بهمن

 4,44 4,44 4 4 4,34 11 24 3,34 14 41 قادرلو

 2,31 1,33 31 144 1,13 18 134 4,48 31 343 قوشچی

 1,48 1,83 184 311 1,43 241 348 2,11 141 343 چسب

 2,14 1,88 43 124 1,34 33 124 3,43 31 344 قوریه

 2,31 2,31 131 434 1,13 243 344 2,41 131 113 قلقاتی

 2,14 1,41 223 132 1,33 238 132 2,44 241 811 نکتو

 2,33 2,24 38 233 2,18 34 213 2,14 41 341 ارکویین

 1,84 1,34 4 14 1,34 21 11 2,13 32 111 بلوبین

 2,41 1,18 48 213 3,84 23 132 3,13 34 123 خویین

 4,44 4,44 4 4 4,44 4 4 4,44 4 1 قیا ساری

 2,43 1,84 23 31 2,33 24 31 4,33 14 143 گرنه

 2,43 2,21 141 344 2,43 114 331 3,44 143 424 نجم الشیخان

 2,44 1,44 1434 3144 1,38 2231 3334 2,48 2181 8141 مجموع
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 نقشه توزیع فضایی بار تکقل منظومه حلب

 
 

 عوامل تولیدمالکیت  -1-6-2

و  ها مالکیت بحثدر  دموجو یها ماندهیزساو  مدیریت شامل منطقهدر  دیقتصاا منظااز  رمنظو

و  تولید مرحله تا لیهاو ادمو تأمین مرحلهاز  سیستمی تتباطاار دجوو بطاز روا رمنظوو  ستا اتتولید یندآفر

 منظا هشد منجاا نیامید اتمشاهدو  تطالعاا سساا بر. ستا محلیافرو  محلیی هازاربادر  تمحصوال وشفر

 یندافرو  مالکیتدر  مالکی دهخرو  سنتی یلگوهاا غلبه ههندد ننشا روستاهادر  ورزیکشا تمحصوال تولید

و  سیب( )عمدتاًی ارباغد، گندم( )عمدتاً عتزرا سطح سه هردر  منطقه ورزیکشا. ستا ورزیکشا اتتولید

در  ما. اباشند می منسجاو ا ماندهیزسا هرگونه فاقدو  شتهدا سنتی شکلی کوچک( یهادام  )عمدتاً اریمددا

 با خصوصی یا لتیدو یها نیوتعا سمت به (یتولید منظا شکل)پرورش ماهی  خصوصاً کشاورزی سطح

 منطقه هجایگادارای  پرورش ماهی های منطقه کهری طو به. ستا دهکر حرکت صنعتیو  همکانیز دعملکر

ای  گونه به باشد می سنتی یلگوهااز ا متاثر نهمچنا ورزیکشا تولید بطو روا منظا ینابنابر. باشند میای 

. دپذیر می رتصو ها نیوتعا شرکت هگاو  ها شیوفر دهخر یق طراز  مواد مورد نیاز و بچه ماهی تامین که

 شتدابرو  شتدا ،کاشت حلامرو  باشد می منطقه سنتی کاشت یلگوهااز ا گرفته بر ورزیکشا اتتولید عنو

 قیمت با نالالد توسط سمیر غیر رتصو به یتولید تمحصوال نهایت. در باشد می لگوهاا نهمااز  متاثر نیز
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 نقش نهاآ یابیزاربا هنحوو  تمحصوال وشفردر  ورزانکشاو  ددگر می اریخرید نهاآ فطر از هشد تعیین یها

 امجز سنتی ورشپر یلگوهارا از ا نیمه صنعتی یها مجتمع بایستی پرورش ماهی صخصو. در ندارند ساسیا

 به لتدو حمایت تحتو  دهبوای  منطقه سمقیادر  نتشااتولید منطقه مذکور یها مجتمع که اچر دنمو

 . ستا هشدداده  قسو نشد رنمدی سو

رستم خانی، محمودی و نوروزی اشاره مجتمع  به انتو می پرورش ماهی یها مجتمع ینا مهمترین از

 مدیریتو  مالکیتدارای  مجتمع ین. اباشد می منطقه ای سطحدر  نیزآن  یعزتوو  وشفر ذنفو زهحو که کرد

مجتمع های همچنین . ستداده ا صختصاا دخو به همرا  منطقه لشتغااز ا بخشیو  ستا خصوصی

و  مدیریت که هستند منطقه ورزیکشا  تولیدی ها منظا یگراز د نیزجوجه و  غمر ورشپر با اریمرغد

 محلی لیهاو ادمو یمبنا بر تاًورضر ها مجتمع یندر ا تولید بط. رواباشند می خصوصی ها مجتمع ینا مالکیت

. دمیگیر منجاا منطقهج از رخاو در  مند منظا رتصو به نیز نهاآ وشفرو  یعزتو و تولید یندآفر. باشند نمی

آن  ایبر زمال نسانیا وینیر تأمین ایبر محلیو  ها مجتمع ینا ارستقرا محل صرفاً منطقه مورد مطالعه الذ

 به روستاهادر  رطیودام و  اتتولید یتربر محوی ورزکشا تولید منظا که گفت انتو می لحا ینا با ستا

 باشد. حمطر منطقه ینا مشخصه یک انعنو به نداتو می که ستا شکلی

 . وضعیت مهمترین تولیدات کشاورزی منظومه حلب38جدول 
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 نهاده

نحوه  و 

محل 

ذخیره 

 سازی

 نحوه و محل فروش

محل 

 فروش
م خا رتصو به

یا فرآوری 

 شده

 نحوه فروش

 344 344 2,3 جو
 سنتی

 مدرن 

 -حلب

 -زرین آباد

 زنجان

سردخانه 

 اطراف

 خام 

فرآوری شده 

 

 از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو یسو

 ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا در

 زنجان

یونج

 ه
4 344 444 

 سنتی

 مدرن 

 -حلب

 -زرین آباد

 زنجان

فاقد محل 

 مناسب

 خام 

فرآوری شده 

 

 از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو یسو

 ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا در

 زنجان

 344 2,3 گندم
113

4 
1234 

 -حلب

 -زرین آباد

 زنجان

 زنجان
فاقد محل 

 مناسب

 خام 

 فرآوری شده 

 از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو یسو

 ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا در

 زنجان
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 های منظومه حلبستارو در دموجو  دامی . وضعیت محصوالت34جدول 
محصو

 ل
 محل عرضه محل و نحوه عرضه و فروش وشفر قیمت و لمحصو تولید متوسط

 شتگو

 دام( گوشت )هر مکیلوگر134-34تولید

 14تا  33شتگو کیلو یک قیمت

 نتوماهزار

 محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

 تولید توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 مرغ

 نه(عدد تخم مرغ )روزا 14تولید 

 نتوما23444تخم مرغ کیلو یک قیمت

 محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

 تولید توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 مرغ( گوشت )هر مکیلوگر1,3تولید 

 نتوما 13444گوشت کیلو یک قیمت

 محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

 تولید توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 شیر
 نه(روزاشیر) تن 4تولید 

 نتوما 1444شیر کیلو یک قیمت

 محل درلتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهوا خرید

 تولید توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 

 

 صنعتی و گاهیرکا تولید بطو روا منظا -

 م،نظا لیلداد. او تشخیص انتو می امجز  سطحدو  صنعتیو  گاهیرکا اتتولید بطو روا منظا ردمودر 

 ،لبنی ،مصالح ساختمانی نظیر محلی سمقیا کوچک یها هگارکا شامل گاهیرکاو  صنعتی اتتولید منظا

و  هدد می پوششرا  شهرهای اطراف فمصر عمدتاً ها هگارکا ین. اباشد می ...و  نیز کبلودام،   راکخو

 .ددگر می تامین حلب شهراز  نهاآ لیهاو ادمواز  توجهی قابل بخش

 بط. رواباشند می تولیددر  سنتی نظامیدارای  عمدتاًو  دهبو مالکی دهخر منظادارای  ها هگارکا ینا 

 شهر حلبآن در  تمحصوال وشفرو  روستاها و مناطق اطرافاز  لیهاو ادمو برتأمین متکی نهاآ بر حاکم تولید

و در  دهنبو رداربرخو منسجمی شکلاز  نیز اتتولید  عنو ینا بر حاکم زاربا. ستا ورمجا یها بخش نهایتاًو 

 . هاست سطهوا ستد
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 . صنایع موجود در منظومه حلب12جدول
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منصور 

 محمدی

نرسیده به روستای چتز 

 روبروی شن و ماسه غفاری
2434 4 

ساخت کاالهای 

سیمانی -بتونی

 (2143وگچی)

سایرمحصو

الت کانی 

غیرفلزی)

21) 

2444 344 
 

محصوالت 

بتنی غیر 

مسلح از 

بتن 

 معمولی

 تن 1344

شاخه 

طالی 

گالبر 

 سفلی

جاده  -روستای کوسه لر

اصلی زنجان بیجار نرسیده 

کارخانه ریخته گری به 

 سهند

1434 3 

ساخت ظروف 

ومحفظه های 

 (2423چوبی)

چوب 

ومحصوالت 

چوبی 

بجزمبل)

24) 

 ملکی 344 2382
تخته چند 

 الیه خام
133 

متر 

 مکعب

ذوب 

گران 

رنگین 

 فلز

بعد  34جاده بیجار کیلومتر 

از سعید آباد نرسیده به سه 

 راهی سعید آباد

33834 4 

ساخت فلزات 

اساسی قیمتی 

وفلزات 

 (2324غیراهنی)

ساخت 

فلزات 

 (23اساسی)

 ملکی 3834 8344
اکسید 

 سرب
 تن 4444

سید 

جمال 

 موسوی

ورودی شهر حلب،جنب 

 پاسگاه نیروی انتظامی
4 4 

ساخت انواع 

محصوالت 

پالستیکی)

2324) 

محصوالت 

ازالستیک 

وپالستیک)

23) 

 ملکی 14 2444
بطری از 

 پلی اتیلن
 تن 134

محمود 

 ربیعی

حاجی قشالق روستای 

 81کیلومتر
8444 4 

-استخراج سنگ 

شن وماسه 

وخاک 

 (1414رس)

استخراج 

سایرمعادن)

14) 

1444

4 
 ملکی 144

شن و ماسه 

شستشو و 

دانه بندی 

 شده

 تن 144444

 

در  کوچکو  متوسط صنایع یترمحو بر محدوده مورد مطالعه صنعتی اتتولید منظااز  سطح میندو

 :  دنمو تقسیم کلی ستهد سه به انتو میرا  متوسطو  کوچک صنایع. ستا منطقه

 باشد)مانند نمی نشهرستا فمصر یهازاربا وصنایع  به متکی نهاآ لیهاو ادمو اتتولید که حدهاییوا

 صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی(

 نهاآ تمحصوال وشفر زاربااز  بخشی ماا دشو نمی تامین ودهمحدآن از  لیهاو ادمو که صنعتی یحدهاوا

 مورد نیاز و پرورش ماهیو ادوات  تقطعا همانندروستاهای اطراف می باشد. 

 یهازاربا ماا باشد می منطقه خلیدا منابع به متکی نهاآ لیهاو ادمواز  بخشی که صنعتی یها حدوا

 باشد نمی منطقهو  نشهرستا به ودمحد نهاآ فمصر

-خصوصی نیمه مدیریت با نواحی صنعتی در غالباً سمقیا متوسطو  کوچک صنعتی یها فعالیت ینا

 شکل منطقهاز  رجخادر  تمحصوال ینا بیشتر وشفر زاربا الذ. ندا هشد ساماندهی و خصوصیلتی دو نیمه

 ی دارد.تر یافته منسجاا
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 . شهرک های صنعتی مستقر در منظومه حلب13جدول
 آمار مورد نیاز

 وضعیت

سال 

آخرین 

آمار 

 موجود

در چه 

 سطحی

قابلیت 

 اطمینان

از منابع 

دیگر 

دریافت 

 شود

معرفی 

 نام  منبع
مساحت 

 زمین

مساحت 

 بنا

مختصات 

 جفرافیایی

نوع 

 استفاده
 شهرستان

ناحیه صنعتی ناحیه 

 ایجرود
8 - 

بر روی 

 نقشه

جهت 

واگذاری 

به 

سرمایه 

گذران 

 صنعتی

 - خیر بلی شهرستان 1343 موجود ایجرود

 

 در ناحیه صنعتی ناحیه ایجرود. واحدهای صنعتی مستقر 14جدول

 ظرفیت ساالنه  محصوالت  کاربری نام متقاضی نام شهرک
واحد 

 سنجش

 شیمیایی سفید تابلو زنجان ناحیه صنعتی ایجرود
کپسول گاز ماشینهای   

 گازسوز
 دستگاه  14

 تن  134 رشته غذایی  غذایی تعاونی بهارک شیوه ناحیه صنعتی ایجرود

 عدد  1444444 کمک فنر)روغنی(   فلزی صنایع کیان پارس ایستا ناحیه صنعتی ایجرود

 عدد  23344 آنتن فرستنده تلویزیونی  برق و الکترونیک مریم دوستی ناحیه صنعتی ایجرود

 شیمیایی ماهان پالست زنجان ناحیه صنعتی ایجرود
ظروف یکبار مصرف  

 پالستیکی )اسفنجی(
 تن  384

 غذایی 3شهیدی فرناز  ناحیه صنعتی ایجرود
عمل اوری وبسته بندی   

 قارچ خوراکی
 تن  14

 تن  23 گلخانه  خدمات 3فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود

 غذایی 4فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود

انواع میوه و سبزیجات  

منجمد ) پیش فرآوری 

 شده یا نشده(

 تن  14

 تن  14 گلخانه  خدمات 1فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود

 کانی غیر فلزی رجبعلی رسولی ناحیه صنعتی ایجرود

بلوک دیواری,  جدول   

سیمانی,  تیرچه زیگزاک 

 سیمانی,  بلوک سقفی

 124444,44, 

33444,44, 

2444,44, 

84444,44 

متر  

طول, 

عدد, متر, 

 عدد

 تن  344 بذر اسپرس  غذایی تالشگران ایجرود ناحیه صنعتی ایجرود

 شیمیایی مهر کام به شیمی صنعتی ایجرودناحیه 

سموم دفع آفات نباتی  

ماده مؤثره سموم 

 )تکنیکال(

 تن  1

 تن  3444 نان اروپائی-نان صنعتی    غذایی آرمه فراز پویان متین ناحیه صنعتی ایجرود
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 ظرفیت ساالنه  محصوالت  کاربری نام متقاضی نام شهرک
واحد 

 سنجش

 تن  13 رشته پلوئی   غذایی اکبر حسنلو ناحیه صنعتی ایجرود

 کانی غیر فلزی 1جعفری جعفر  ناحیه صنعتی ایجرود
موزاییک و کف پوش  

 سیمانی
 مترمربع  3444

 غذایی صنایع چوبی کندوسازان ناحیه صنعتی ایجرود

تولیدات جانبی از آبزیان  

برای خوراک دام، طیور و 

 آبزیان

 تن  1344

 عدد  13444 انواع لباس کار  نساجی صفر علی و عشقعلی ابراهیمی ناحیه صنعتی ایجرود

 کانی غیر فلزی 2جعفر جعفری  ناحیه صنعتی ایجرود
بلوک دیواری بتنی غیر  

 مسلح
 عدد  243444

 تن  14 گلخانه  خدمات فرناز شهیدی ناحیه صنعتی ایجرود

 غذایی 2فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود
بسته بندی میوه، سبزی و  

 قارچ
 تن  84

 

 ستید صنایع تتاسیساو  رساختا

یشتر توسط عشایر و ساکنان روستاهای کوچک منطقه صورت می گیرد . قالی بافی، صنایع دستی پ

گلیم بافی و جاجیم بافی از کهن ترین صنایع دستی شهرستان ایجرود است که دارای شهرت فراوان و 

 .اهمیت ویژه ای هستند

 ذیل می باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده در روستاهای مورد مطالعه ،صنایع دستی به قرار

 . صنایع دستی موجود در روستاها34جدول 

 

 زیر رشته فعالیت

قالی 

 بافی

تابلو 

 فرش

جوراب 

 بافی
 سفالگری گلیم

صنایع 

 فلزی
 خراطی

ساز 

 سنتی

بافتنی 

 سنتی

معرق 

 چوب

تولیدات 

چرمی 

 دست دوز

قالب بافی 

با الیافت 

 طبیعی

ساده 

/ 

 دورو

   *          * چسب

   *     *    * * حلب

        *    *  خویین

  *            ارکوئین

 *             سفیدکمر

        *    *  نکتو

 

 ای خانهرکاو  گاهیرکا صنایع تتاسیساو  رساختا

 سیربر با مطابقمی باشد و  همکانیز رساختا با منطقه و کارگاهی مستقر در ناحیه صنعتی حلب ای خانهرکا صنایع

 یکهرطو به باشد می هکنداپر ستاهارو برخیدر  سنتی نیمه-صنعتی نیمه قالبدر  گاهیرکا صنایع هشد منجاا یها
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، واحدهای صنعتی مستقر در سطح روستاهای نستاا دنمعاو  صنایع نمازسااز  گرفته رتصو مستعالا با مطابق

 منظومه حلب به قرار ذیل می باشد. 
 

 روستاهای منظومه حلب. واحدهای صنعتی مستقر در 31جدول 
 رقمی 2گروه فعالیت  رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز آدرس کارگاه نام واحد

 محمود ربیعی
روستای حاجی قشالق 

 81کیلومتر
4 

شن وماسه وخاک -استخراج سنگ 

 (1414رس)

استخراج 

 (14سایرمعادن)

 هادی بیاتموقت
شهرستان ایجرود روستای 

 صائین
14 

به جزانواع موادشیمیایی اساسی 

 (2411کودوترکیبات ازت)

ساخت موادومحصوالت 

 (24شیمیائی)

 صنعتی ومعدنی کیمیای گستران
 2شهرستان ایجرود کیلومتر

 دست راست
31 

استخراج کانه های فلزغیراهنی 

 (1324بجزاورانیوم وتوریم)

استخراج کانه های 

 (13فلزی)

 محمد علی رحیمی
جاده بیجار  84کیلومتر 

 ابوجانلو اراضی روستای
1 

شن وماسه وخاک -استخراج سنگ 

 (1414رس)

استخراج 

 (14سایرمعادن)

 علی اکبر شاه محمد پور
جاده بیجار 33کیلومتر

 ئینروبروی روستای ارکو
3 

ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 

طبقه بندی نشده درجای 

 (2144دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (21غیرفلزی)

 ابراهیم محمدی
زنجان بیجار  جاده33کیلومتر

 کوئیننرسیده به روستای ار
14 

ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 

طبقه بندی نشده درجای 

 (2144دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (21غیرفلزی)

 سید جمال موسوی
ورودی شهر حلب،جنب 

 پاسگاه نیروی انتظامی
4 

ساخت انواع محصوالت 

 (2324پالستیکی)

محصوالت ازالستیک 

 (23وپالستیک)

 

 نقشه توزیع فضایی شاغلین صنعت
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 نقشه توزیع فضایی صنایع دستی

 
 نقشه توزیع فضایی صنایع روستایی
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 معادن

ناخت معادن در محدوده مورد مطالعه از حیث توسعه اقتصادی و توجه به منابع تولیدی آن از اهمیت 

و الیه های مختلف زمین،  بسزایی برخوردار است، در محدوده مورد مطالعه به لحاظ شرایط توپوگرافیک

 عمدتا معادن ساختمانی بوده و سایر معادن نیز در صورت وجود داشتن، غیر فعال می باشند.

 نقشه معادن موجود در منظومه حلب
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 مطالعه.  معادن محدوده مورد 7جدول

 نام بهره بردار نام معدن

مدت 

بهره 

 برداری

نوع ماده 

 معدنی

وضعیت 

 معدن

هویت بهره 

تعداد  بردار

 پرسنل
 موقعیت جغرافیایی معدن شهرستان

مساحت 

 محدوده معدن

 ذخیره معدن
مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

فعا معدنی

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی

ذخیره 

 قطعی

ذخیره 

 احتمالی

گچ و خاک صنعتی 

 نکتو

علی اکبر شاه 

محمد پور لکه 

 تویی

خاک  14

 1 صنعتی
    

 4,48 روستای نکتو -شهر حلب  ایجرود 4 1

14444

4 
 خارج استان 244444

خاک 

 صنعتی

 گچ داخل استان 144444 3444     گچ

 1,38 کیلومتری جنوب زنجان 83 ایجرود 3 1 4 4 1 گچ سال 14 رحمت اله حاتمی قشالق گچ حاج
34444

4,44 

144444

4,44 
 گچ داخل استان

 منتراورتن به
سامانه سنگ 

 تراورتن یاقوت
 ایجرود 4 4 4 1 4 تراورتن سال 4

-روستای بهمن-حلب -ایجرود

 کیلومتر 34فاصله تاایجرود 
4,81 34444 244444 

داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

شگان سیلیس دورم

 دو

روزبه قشقایی 

 عبدی
 ایجرود 4 1     1 سیلیس 13

کیلومتری جنوب شرقی  43

 زنجان
8,33 

34444

4 
144444 

صادرات به خارج از 

 کشور
 سیلیس

 لبسنگ الشه ح
شرکت آراشید 

 نگاردشت
 1,33   ایجرود 1 1 4 4 1 سنگ الشه سال 14

23444

4,44 

344444

.44 
 سنگ الشه داخل استان

کوهی شن و ماسه 

 حاجی قشالق
 4,332   ایجرود 3 1   4 1 شن و ماسه 14 مالک حیدری

44444

4 
 شن و ماسه داخل استان 344444

کوهی شن و ماسه 

 قوریه چای

شرکت نیک ساز 

 یاسان ایجرود
14 

شن و ماسه 

 کوهی
 ایجرود 3 1     1

روستای قوریه  -شهرستان ایجرود 

 چای
4,43 

34444

4 
 داخل استان 844444

شن و ماسه 

 کوهی

 ایجرود 4 4 4 1 4 مس سال 14 سلب صالحیت مس صائین
کیلومتری جنوب غرب  13در 

 زنجان
3,44 

14444

4 
134444 

داخل استان و خارج 

 استان
 مس

مس رسوبی جنوب 

 حلب

شرکت مجریان 

 توسعه معادن اسیا
 12,21 بخش حلب -ایجرود  ایجرود 1 1     1 مس رسوبی 14

14444

4,44 

184444

.44 

داخل استان و خارج 

 استان
 مس رسوبی
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 . معادن شن و ماسه محدوده مورد مطالعه8جدول

 نام بهره بردار واحد شهرستان
فعالیت 

 واحد

 وضعیت واحد وضعیت معدن

نوع مجوز  آدرس کارگاه

 معدن 
 ظرفیت ساالنه تاریخ مجوز شماره مجوز نوع مجوز واحد محل برداشت نوع معدن

 مالک حیدری مالک حیدری ایجرود
 فعال

پروانه بهره 

 حاجی قشالق مخلوط کوهی برداری
 83444 44/12/21 118/32144 جواز تاسیس

حاجی -حلب-ایجرود

 قشالق

 علی اکبر شاه محمدپور برادران شاه محدپور ایجرود
 فعال

پروانه بهره 

 قوریه مخلوط کوهی برداری

پروانه بهره 

 برداری
118/21483 44/12/44 44444 

-بخش حلب-ایجرود

 روبروی روستای ارکوئین

 ناصر محمدی ناصر محمدی ایجرود

در حال 

 مخلوط کوهی گواهی کشف تجهیز

ینگی کند 

 جواز تاسیس جامعسرا
118/13411 43/42/13 144444 

  

 ایجرود
 ربیعی-حیدری

محمود  -مالک حیدری

 ربیعی
 — فعال

 حاجی قشالق رودخانه ای

پروانه بهره 

 برداری
    

  

حاجی -حلب-ایجرود

 قشالق

 زرین دشت ایجرود ایجرود
 — فعال ابراهیم محمدی

 رودخانه ای

حاجی -قوریه

 قشالق

پروانه بهره 

 برداری
118/12314 88/41/11 44444 

نرسیده به -جاده بیجار

 33کیلومتر  -حلب 

 جهانشاهلو رودخانه ای — فعال محمد علی رحیمی رحیمی ایجرود

پروانه بهره 

 44444 42/44/24 118/28343 برداری

روستای -حلب -ایجرود

 ابوجانلو
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 خدماتی یفعالیتها بطو روا منظا -

 یها فعالیت به صرفاً منطقهدر  خدماتی بطو روا منظا که هندد می ننشا هشد منجاا یها سیربر

 محلی یها شیوفر دهخر به متکی مینهز یندر ا روستاها. ستا هشد خالصه سمقیا کوچکو  دخر خدماتی

حلب شهر  هعمدی هازاربا به نهاآ عنو به توجه با روستاهای منظومه حلب خدماتی یها فعالیت.هستند

 سنتیی دقتصای ا ها فعالیتو  منطقه ستاییرو جمعیت به ودتنها محد نهاآ وشفر زارباو  باشد می بستهوا

پرورش و  رنمد صنعتی یتولید یحدهاو وا افطرا فمصر یهازاربا با نیاچند طتباار یکهربطو باشد می نهاآ

از  مختلفی الیلد بهی شگردگر توسعه مناسب یبسترها دجوو غمر علی.اردند منطقهدر  دموجوماهی های 

 .  ستا نیافته توسعه ،یشگردگر یرساختیز مسائلو  تمشکالو  محلی نساکنا تمایل معد جمله
 نقشه توزیع فضایی شاغلین بخش خدمات

 
 

 هاه سکونتگادر پایه د قتصااتحلیل 

پایه د قتصااتحلیل در ست. اپایه د قتصااتحلیل روستاها غالب دی قتصااتعیین نقش ی هااز روش یکی 

 د. قسمت تقسیم می شودو ها به ه سکونتگای  فعالیت ها

ورزی، کشای بخش هااز هر یک در   LQیک. محاسبه ای بره محاسبه شد LQگرل این فرمواس ساابر 

سطح در ین تحلیل است که ابه تذکر زم ست. اله اشدن داده یر نشاول زقالب جدت در خدماو صنعت 

رت صوی سطح باالتردر پایه د قتصااگر تحلیل رت این صواغیر و در ست اگرفته م نجاروستاهای منظومه ا

می شد س زده که حدر مد. همانطوآست میدبه ورزی نها کشام آشاید تماروستاها و کثر انقش ، رفتمی گ
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ل مدس ساابر  د.می شوب محسوای یک فعالیت پایهه در روستاهای منطقه مورد مطالعصنعت ت و خدما

نقش ای ه دارسکونتگا 8ورزی، نقش کشاه دارای سکونتگا 13ع  روستاهای منظومه مجمو، از پایهل شتغاا

 نقش خدماتی می باشند.  دارای ستا رو 4و صنعتی 
 L.Q بر مبنی روستاها پایه د قتصا. ا34ول جد

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 4,34 4,48 1,48 آرمتلو

 4,34 2,34 4,11 قراقیه

 1,24 1,42 4,84 پاشاچای

 4,44 4,33 1,14 چولچه

 4,33 2,28 4,18 صایین

 2,41 1,13 4,34 منصورکهریزسیاه 

 4,13 4,33 1,18 حاج قشالق

 4,13 2,14 14,41 قره بوته

 4,44 4,31 1,21 چولچه قشالق

 4,84 4,34 4,84 سفیدکمر

 4,41 4,81 1,14 دایدارعلیا

 1,24 4,11 1,43 گنبد

 1,14 4,44 4,44 ینگی کندجامع السرا

 1,48 4,34 1,14 بهمن

 1,41 4,34 4,38 قوشچی

 1,34 4,82 4,41 چسب

 4,33 4,11 1,31 قوریه

 1,44 4,44 1,13 قلقاتی

 4,44 1,13 2,32 نکتو

 4,13 1,14 1,44 ارکویین

 1,34 4,11 1,41 خویین

 4,44 4,34 1,24 گرنه

 4,43 1,84 4,11 نجم الشیخان

 

 منطقهسطح در یع فعالیت ها زتو

تکنیک سنجش روستاها از سطح ت در خدماو یع فعالیت ها زتوه سی نحوربرر به منظوح ین طردر ا

یر  قابل محاسبه ل زطریق فرمواز ین تکنیک سنجش سطح تمرکز در است. ه  اشدده ستفااسطح تمرکز 

 ست: ا
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آن جمعیت ی صددرسهم ه نشاندهند  xدر روستا ، یک فعالیت ی صددرسهم ه هندن دنشا yل ین فرمودر ا

ان هد. میزدمی ن نشارا یا خدمت و تمرکز یک فعالیت ان میز، یا شاخص سطح تمرکز Cو می باشد روستا 

C  هر چه د. می گیرار قر 144و بین صفر اره ین تکنیک  همودر اC   ه هندن دیکتر باشد نشادنز 144به

نتیجه محاسبه شاخص سطح ول زیر طالعه می باشد. جدمرد سطح مواز خاصی ط نقادر فعالیت آن تمرکز 

 هد.  دمی  ن نشات را خدماو صنعت ورزی، کشای بخش هااز هر یک ای بردر روستاها را تمرکز 

 روستاهای مورد مطالعهسطح در . شاخص سطح تمرکز 81ول جد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 4,44 4,28 33,11 آرمتلو

 2,13 22,32 22,32 قراقیه

 4,41 13,33 24,41 پاشاچای

 4,31 3,18 41,84 چولچه

 2,12 18,31 14,33 صایین

 11,41 13,18 14,33 کهریزسیاه منصور

 2,43 4,84 41,11 حاج قشالق

 1,43 21,12 23,34 قره بوته

 1,43 2,44 43,31 چولچه قشالق

 4,43 4,13 34,81 سفیدکمر

 1,41 8,32 38,31 دایدارعلیا

 4,24 3,43 33,24 گنبد

 2,31 4,33 33,43 ینگی کندجامع السرا

 3,34 2,23 41,12 بهمن

 3,13 1,34 31,21 قوشچی

 2,31 3,34 24,44 چسب

 4,18 4,44 44,81 قوریه

 1,14 4,33 38,23 قلقاتی

 1,81 3,11 28,13 نکتو

 4,11 8,34 32,31 ارکویین

 3,43 4,34 33,43 خویین

 4,11 3,34 43,34 گرنه

 1,43 11,34 23,82 نجم الشیخان

 43,38 34,34 14,44 در سطح روستاها
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روستاهای سطح را در سطح تمرکز ان کمترین میزورزی کشاول ین جدد در امی شوه که مشاهدر همانطو

ازن متورت به صوورزی کشای ست که فعالیت هااین امر به معنی این است. ص داده اختصاد ابه خومنظومه 

 متمرکز نیست. ه یک یا چند سکونتگاو در ست ه ایع شدزتون روستاها میادر 

در ین فعالیت ها اشناخت نقاطی که ر مختلف فعالیت ها به منظوی هاوه گردر سی سطح تمرکز ربراز پس 

 د. می شوده  ستفا( ا DQیع )زتکنیک ضریب تواز ست انها متمرکز آ

 روستاهاسطح  در یع فعالیت ها ز. محاسبه تکنیک ضریب تو81جدول 

 D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 4,41 1,14 1,23 آرمتلو

 1,23 4,41 1,13 قراقیه

 2,44 2,21 1,31 پاشاچای

 4,44 1,43 1,14 چولچه

 4,31 1,43 4,43 صایین

 4,13 4,33 4,13 کهریزسیاه منصور

 1,31 1,23 2,31 حاج قشالق

 4,82 2,84 4,41 قره بوته

 4,14 4,44 1,14 چولچه قشالق

 4,34 4,34 4,43 سفیدکمر

 1,32 2,41 3,14 دایدارعلیا

 2,34 1,24 2,44 گنبد

 1,32 4,44 1,48 ینگی کندجامع السرا

 1,24 4,34 1,38 بهمن

 1,28 4,43 1,28 قوشچی

 1,38 4,82 4,43 چسب

 4,44 4,48 4,43 قوریه

 1,22 4,41 1,31 قلقاتی

 1,42 1,22 1,43 نکتو

 4,41 4,84 4,34 ارکویین

 1,11 4,81 1,31 خویین

 4,44 4,18 1,42 گرنه

 4,43 1,44 4,81 نجم الشیخان
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ین تکنیک نیز در اشد ن داده سطح تمرکز نشال مددر که ورزی کشای یع فعالیت هازتوازن در تو

 3,14م روستاها تمان میاورزی درکشای یع فعالیت هازکه بیشینه ضریب توری به طود. می شوه مشاهد

)قراقیه( و  4,41یع به ترتیب زبیشینه ضریب توت خدماو بخش صنعت در مقابل در می باشد. )دایدارعلیا( 

بر ابر 4,41با توجه به جمعیتش ی قراقیه ستادر روین معناست که ابه د ین عدامی باشد. )گنبد(  2,34

طیبی با توجه به رت در گنبد بخش صنعت شاغلند.  به همین صوروستاهای مورد مطالعه در متوسط 

 ست.   روستاهای منظومه ابر متوسط ابر 2,34ت شاغلین بخش خدماآن جمعیت 

شاخص ضریب قراقیه، پاشاچای، حاج قشالق، دایدارعلیا، گنبد و نکتو ها نظیر ه برخی سکونت گادر 

پیش اد تعداز بخش ها م تمادر شاغلین اد ین معنی که تعداست.  به ایک از بخش ها بیشتر م تمادر یع زتو

ین ل در اشتغاخ انردن مر با توجه به بیشتر بواین است که ابیشتر روستاها با توجه به متوسط ه بینی شد

 ست.  استاها قابل توجیه رو

ورزی، بخش کشادر تمرکز ه دارای سکونتگا 13مطالعه رد موروستای  42از یع زضریب تول مدس ساابر 

 می باشند. ت بخش خدمادر تمرکز ه دارای سکونتگا 12 وبخش صنعت در تمرکز ه دارای سکونتگا 11

در روستای ینگی کندجامع السرا طبق اطالعات اخذ شده از جدول باال با توجه به جمعیت روستای 

برابر نیز در  1,32برابر در بخش صنعت و  4,44برابر در بخش کشاورزی نسبت به جمعیت،  1,48مذکور 

 بخش خدمات مشغول به کار می باشند

 یدیتول ساتیو تاس دیساختار تول -1-6-3

 اتمخابرو  ، راه دسترسیزگا ق،برآب،  یربناییز تتاسیسا شامل منطقهدر  دموجو یرساختیز تخدما

 که وضعیت زیرساختهای روستاهای مورد مطالعه به قرار جدول ذیل می باشد. دشو می

 وضعیت ایستگاه پمپاژ آب به تفکیک روستا .34جدول
روس کد مدار در پمپاژ ایستگاه تعداد روز در مترمکعب - مدار در پمپاژ ایستگاه حجم

 تا

 هستاند نام روستا نام

 ایجرودپائین چولچه قشالق 233334 2 318

 ایجرودپائین صایین 233131 1 234

 ایجرودپائین قره بوته 233134 1 341

 ایجرودپائین قندی بالغ 233313 1  

 ایجرودپائین قوریه 233313 1  

 ایجرودپائین نکتو 231414 1 234

 ایجرودپائین ینگی کندجامع السرا 233384 1 318
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 . مشخصات شناسنامه ای روستاها33جدول
 دهستان ردیف کد روستا روستا  روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

 ایجرودپائین 1 234312 ابوجانلو *       *  

 ایجرودپائین 2 233324 ارکوئین   *     *  

 ایجرودپائین 3 233282 ارموتلو *       *  

 ایجرودپائین 4 233323 بلوبین   *       *

 ایجرودپائین 3 234332 بهمن   *     *  

 ایجرودپائین 1 233138 پاشاچای *       *  

 ایجرودپائین 3 233333 چسب   *     *  

 ایجرودپائین 8 233143 چولچه *       *  

 ایجرودپائین 4 233334 چولچه قشالق *       *  

 ایجرودپائین 14 233144 حاج قشالق *       *  

 ایجرودپائین 11 233344 خوئین   *       *

 ایجرودپائین 12 234383 دایدارسفلی   *     *  

 ایجرودپائین 13 234388 دایدارعلیا   *     *  

 ایجرودپائین 14 233348 سفیدکمر *       *  

 ایجرودپائین 13 233131 صایین   *     *  

 ایجرودپائین 11 234344 قادرلو       *   *

 ایجرودپائین 13 233332 قراقیه *       *  

 ایجرودپائین 18 233134 قره بوته *       *  

 ایجرودپائین 14 234442 قره دوراخلوسفلی   *     *  

 ایجرودپائین 24 234443 قره گنی       *   *

 ایجرودپائین 21 233482 قلقاتی   *     *  

 ایجرودپائین 22 233313 قندی بالغ       *   *

 ایجرودپائین 23 233313 قوریه   *       *

 ایجرودپائین 24 234443 قوشچی   *       *

 ایجرودپائین 23 233114 کهریزسیاه منصور *       *  

 ایجرودپائین 21 233333 گرنه   *       *

 ایجرودپائین 23 234413 گنبد *       *  

 ایجرودپائین 28 233381 نجم الشیخان *       *  

 ایجرودپائین 24 231414 نکتو   *     *  

ینگی کندجامع  *       *  

 السرا

 ایجرودپائین 34 233384
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 . مخازن آب به تفکیک روستا31جدول
- مدار در مخازن حجم

 مترمکعب 

 دهستان نام روستا نام روستا کد مدار در مخازن تعداد

 ایجرودپائین ابوجانلو 234312 1 34

 ایجرودپائین ارکوئین 233324 1  

 ایجرودپائین بهمن 234332 1 14

 ایجرودپائین چولچه قشالق 233334 1 33

 ایجرودپائین حاج قشالق 233144 1 144

 ایجرودپائین دایدارسفلی 234383 1 34

 ایجرودپائین دایدارعلیا 234388 1 144

 ایجرودپائین سفیدکمر 233348 1 144

 ایجرودپائین صایین 233131 1 134

 ایجرودپائین قراقیه 233332 1 34

 ایجرودپائین قره بوته 233134 1 14

 ایجرودپائین قره دوراخلوسفلی 234442 1 24

 ایجرودپائین قلقاتی 233482 1 234

 ایجرودپائین قوریه 233313 1  

 ایجرودپائین گنبد 234413 1 34

 ایجرودپائین نجم الشیخان 233381 1 114

 ایجرودپائین نکتو 231414 1 134

 ایجرودپائین ینگی کندجامع السرا 233384 1 144

 

 کشاورزی آب پمپاژ نقشه

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

121 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

 آب مخازن حجم نقشه

 
 

 نقشه شعب نفت

 
 

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

123 

 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافندمشاور 

                           
                     

 وضعیت شبکه های گاز رسانی در سطح منظومه حلب

 
 

 . دارای طرح هادی مصوب33جدول

 بازنگری هادی منطقه آبادی شهر / دهستان

   دارد آبادی آرمتلو ایجرودپایین

   دارد آبادی قراقیه ایجرودپایین

   دارد آبادی پاشاچای ایجرودپایین

   دارد آبادی چولچه ایجرودپایین

   دارد آبادی صایین ایجرودپایین

   دارد آبادی قره بوته ایجرودپایین

   دارد آبادی چولچه قشالق ایجرودپایین

   دارد آبادی سفیدکمر ایجرودپایین

   دارد آبادی قندی بالغ ایجرودپایین

   دارد آبادی دایدارعلیا ایجرودپایین

   دارد آبادی گنبد ایجرودپایین

   دارد آبادی ینگی کندجامع السرا ایجرودپایین

   دارد آبادی بهمن ایجرودپایین

   دارد آبادی قوشچی ایجرودپایین

   دارد آبادی چسب ایجرودپایین

   دارد آبادی قوریه ایجرودپایین

   دارد آبادی قلقاتی ایجرودپایین

   دارد آبادی نکتو ایجرودپایین

 دارد دارد آبادی ارکویین ایجرودپایین

   دارد آبادی خویین ایجرودپایین

   دارد آبادی گرنه ایجرودپایین

   دارد آبادی نجم الشیخان ایجرودپایین
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 فعالیت های اقتصادی -1-6-4

وضعیت اقتصادی هر روستائی بر نوع فعالیتی که در روستا انجام می پذیرد ارتباط مستقیم دارد به 

همین دلیل برای این که بتوان وضعیت اقتصادی یک منظومه را بررسی نمود نیاز هست که فعالیت هایی که 

 انجام می پذیرد را آنالیز نمود. در آن منظومه 

 ویژگیهای فعالیت کشاورزی -الف

تامین می زراعت و دامداری  از طریق های منظومهروستا اصلیمعیشت  ،باتوجه به مطالعات انجام شده

نفر  1231و بنا به بررسی های مشاور شاغلین در بخش کشاورزی در حدود  1344براساس آمار سال شود. 

درصد در این بخش اقتصادی مشغول فعالیت می  31,12که از کل جمعیت شاغل در منظومه  می باشد

 باشند.

سرانه  باشد. میمنظومه در بخش کشاورزی گندم، جو، یونجه، ذرت و ... عمده ترین محصوالت تولیدی 

 بیولوژیک هر یک از روستاها پس از اخذ استعالم جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد.

و  عمده محصوالت دامی شامل کره، شیر، ماست به شکل سنتی بوده  نیز عمدتاً دامپروری های فعالیت

و سایر فراورده های لبنی می باشد. شیوه دامداری در ناحیه عمدتاً به صورت سنتی و به اشکالی چون 

م در مراتع باشد. شیوه تعلیف در دامداری های دهقانی به صورت چرای آزاد دا، چوپانی می2دامداری دهقانی

و علوفه محلی )عمدتاً در فصول گرم( و تعلیف دستی در فصل  اچرداخل یا حاشیه منظومه، استفاده از پس

 سرد سال می باشد.  
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 جدول تولیدات غالت در منظومه حلب
 غالت آبادی

 جو  ندم

 آبي دي  آبي دي 

 * 00/6 * 020/7 صايين

 * 8 * 90 چو چ 

 * 6/4 * 006/8 آرمتلو

   06/7 2 476/3 نج  ا شيخان

   5 2 587/6  نبد

   2 2 000/4 قره دوراخلوسفلي

   00/4 2 98 دايدارسفلي

   00 2 024/0 دايدارعليا

   4 2 028/0 ابوجانلو

   5 * 0853 جوقين

 039 * 8 743 شيوه

 * * * 76 بلوبين

 * * * 07/4  رن 

 * * * 020/0 خو ين

 2/74 * * 084/3 اركو ين

 * 0/4 * 00 ساري قيا

 * * * 868 قوري 

 7/54 * 00/0 089/9 سفيدكمر

 * 07/7 * 046/0 كهريزسياه منصور

 * 7 * 087/7 حاج قشالق

 * 00 * 054 بهمن

 * 05/4 * 670/4 چسب

 * * * 04 قادر و

 * 05/4 * 005/4 قوشچي

 * 09/4 * 030/4 قل اتي

 * 83 * 665/4 نکتو

 06 08/4 086 0264/7 ينگي كندجام  ا سرا

 * * * 424/0 چو چ  قشالق

 * 8/8 * 075/4 قندي بالغ

 * 7/4 * 36 قره  وني

 77/04 05/0 * 599/40 حلب

 * * 446/4 99/0 زرين آباد
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 در منظومه حلب باغیجدول مساحت اراضی 
 سطح جغرافیایی جمع

 تعداد مساحت

 ایجرودپاییندهستان  828 444

 آبادی ارکویین 84 21

 آبادی آرمتلو 3 3

 آبادی آق قیه 4 4

 آبادی بلوبین 1 3

 آبادی بهمن 1 4

 آبادی پاشاچای 4 1

 آبادی چسب 41 3

 آبادی چولچه 11 4

 آبادی چولچه قشالق 4 3

  آبادی حاج قشالق 1

 آبادی خویین 143 33

 آبادی دایدارسفلی 4 4

  دایدارعلیاآبادی  1

 آبادی ساری قیا 4 4

 آبادی سفیدکمر 34 43

 آبادی صایین 34 14

 آبادی قادرلو 4 4

 آبادی قراقیه 4 13

 آبادی قره بوته 14 2

 آبادی قره دوراخلوسفلی 4 4

 آبادی قره گونی 4 4

 آبادی قلقاتی 31 28

 آبادی قنبرلک 4 4

 آبادی قندی بالغ 12 3

 آبادی قوجالو 4 4

 آبادی قوریه 42 42

 آبادی قوشچی 24 3

 آبادی کهریزسیاه منصور 41 33

 آبادی گرنه 18 8

 آبادی گنبد 4 4

 آبادی نجم الشیخان 31 42

 آبادی نکتو 43 38

 آبادی یازل داش 4 4

 آبادی ینگی کندجامع السرا 3 1
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 جدول مساحت اراضی کشاورزی در روستاهای منظومه حلب
 سطح جغرافیایی کل زیر کشت آیش

 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت  

 دهستان ایجرودپایین 448 33413 433 13114 843 13443

 آبادی ابوجانلو 1 434 1 233 3 214

 آبادی ارکویین 34 143 34 342 11 344

 آبادی آرمتلو 13 413 13 213 13 242

 آبادی آق قیه 8 21 8 11 1 11

 آبادی بلوبین 3 313 3 334 3 338

 آبادی بهمن 13 814 13 433 14 384

 آبادی پاشاچای 14 414 14 324 1 44

 آبادی تاج الدین 23 313 24 144 4 121

 آبادی تریاکی 1 312 1 341 4 11

 آبادی جانقاجار 4 411 4 483 4 438

 آبادی چسب 32 2143 14 1443 13 1144

 آبادی چولچه 21 443 21 213 21 142

 آبادی چولچه قشالق 22 2134 22 1333 22 1333

 آبادی حاج قشالق 18 334 18 241 18 118

 آبادی خویین 21 344 14 188 14 131

 آبادی دایدارسفلی 18 384 18 243 13 181

 آبادی دایدارعلیا 23 832 23 481 23 334

 آبادی ساری قیا 1 431 1 228 4 243

 سفیدکمر آبادی 41 1483 43 144 23 438

 آبادی صایین 43 444 43 288 38 242

 آبادی قادرلو 18 334 18 434 14 344

 آبادی قراقیه 11 221 11 118 11 144

 آبادی قره بوته 24 324 24 341 14 134

 آبادی قره دوراخلوسفلی 3 1424 3 314 3 314

 2  2   آبادی قره گونی 2

 آبادی قلقاتی 34 1131 18 333 12 334

 آبادی قنبرلک 4 432 4 481 4 481

 آبادی قندی بالغ 13 484 13 234 13 242

 آبادی قوجالو 13 248 13 144 13 144

 آبادی قوریه 3 1313 3 348 3 313

 آبادی قوشچی 21 1413 21 312 24 341

 آبادی قویجوق سفلی 13 333 13 281 13 281

 آبادی کهریزسیاه منصور 31 1434 31 148 34 442

 آبادی گرنه 12 83 14 32 3 31

 آبادی گنبد 33 1241 33 131 32 134

 آبادی نجم الشیخان 31 1324 31 844 48 834

 آبادی نکتو 41 1834 41 431 44 844

 آبادی یازل داش 14 343 14 132 14 132

 آبادی ینگی کندجامع السرا 34 3328 34 1344 33 1384
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 منظومه حلبنقشه مساحت اراضی کشاورزی 

 
 

 نقشه تولید محصوالت اراضی کشاورزی در روستاهای منظومه حلب
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 نقشه مساحت باعات روستاهای منظومه حلب

 
 

 منظومه حلب یباعات روستاها میزان تولیدات محصوالتنقشه 
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 نقشه تعداد دام کوچک در روستاهای منظومه حلب

 
 

 منظومه حلب یدر روستاها دام کوچکجدول تعداد تعداد 
   کل

 سطح جغرافیایی

  
 برداریتعداد بهره تعداد دام

 گوسفند و بره بز و بزغاله  

 آبادی ابوجانلو 8 484 231

 آبادی ارکویین 11 434 123

 آبادی آرمتلو 14 344 34

 آبادی بهمن 21 343 231

 آبادی پاشاچای 18 244 44

 آبادی چسب 31 324 333

 چولچهآبادی  4 234 32

 آبادی چولچه قشالق 18 314 114

 آبادی حاج قشالق 11 233 43

 آبادی خویین 8 324 33

 آبادی دایدارسفلی 1 133 34

 آبادی دایدارعلیا 3 242 48

 آبادی سفیدکمر 33 313 242

 آبادی صایین 21 282 33

 آبادی قادرلو 4 11 41

 آبادی قراقیه 13 343 32

 بوتهآبادی قره  24 423 88
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 آبادی قره دوراخلوسفلی 1 442 83

 آبادی قلقاتی 12 811 444

 آبادی قندی بالغ 13 334 144

 آبادی قوریه 4 143 24

 آبادی قوشچی 22 438 213

 آبادی کهریزسیاه منصور 22 431 14

 آبادی گرنه 8 443 14

 آبادی گنبد 4 324 143

 آبادی نجم الشیخان 32 321 133

 آبادی نکتو 31 1113 481

 آبادی ینگی کندجامع السرا 18 1844 224

 
 در روستاهای منظومه حلب تعداد گاو و گوسالهجدول تعداد 

تعداد بهره  تعداد گاو و گوساله 

  برداری

 سطح جغرافیایی

 جمع ماده نر  

 دهستان ایجرودپایین       144 483 441 34

 آبادی ارکویین          4 3 4 1

    آبادی آرمتلو          2

    آبادی بلوبین          1

    آبادی بهمن          1

 آبادی پاشاچای          3 11 11 4

 آبادی چسب          22 41 41 3

 آبادی سفیدکمر          4 8 3 1

 آبادی صایین          13 18 13 1

    آبادی قراقیه          1

 آبادی قلقاتی          18 44 38 11

 آبادی قوریه          3 13 14 3

    آبادی قوشچی          2

 آبادی کهریزسیاه منصور          13 23 23 2

    آبادی گرنه          1

 آبادی نجم الشیخان          31 41 34 13

 آبادی نکتو          34 134 114 23

 آبادی ینگی کندجامع السرا    11 44 33 4
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 منظومه حلب یگاو و گوساله در روستاهانقشه تعداد 

 
 نقشه تولید گوشت گاو در روستاهای منظومه حلب
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 نقشه تولیدات عسل در روستاهای منطومه حلب

 
 ویژگیهای فعالیتهای صنعتی  -ب

محسوب می شود لیکن در کنار این  کشاورزی اگرچه از مشخصه های بارز کارکرد روستاهای منظومه

فعالیت اگر مشاغل دیگر نیز وجود داشته باشد می تواند در رونق اقتصادی و افزایش درآمد روستائیان کمک 

شایان توجهی بنماید. در روستاهای متوسط و کوچک منظومه رکن اساسی در اقتصاد خانوارها زراعت و 

اف در کنار این شغل افرادی از اهالی روستاها در فعالیت های دامداری می باشد ولی در روستاهای بزرگ اطر

 313از مجموع شاغلین منظومه  1343صنعتی نیز مشغول به کار می باشند بر اساس آمار سرشماری سال 

 درصد در حوزه فعالیت های صنعتی مشغول می باشند.   24,43نفر یعنی 

 ویژگی های فعالیت های خدماتی -ج

ای رفاه ساکنین اهالی روستا، نیاز به وجود خدمات ویژه ای می باشد. بررسی ها و در هر روستایی بر

 131نشان از آن دارد که در سطح منظومه،  1344نتایج حاصل از برداشت های میدانی و سرشماری سال 

 از کل شاغلین منظومه را شامل می شود در این بخش اقتصادی فعالیت می کنند. 8,43نفر که 

ل اطالعات مربوط به وضعیت تعداد شاغلین در گروه های اصلی اقتصادی ارائه شده است. در جدول ذی

همانگونه که در جدول مشخص شده است فعالیت های صنعتی و خدماتی بیشتر در روستاهایی واقع شده 

ی  است که عملکرد ناحیه ای و منطقه ای دارند، با توجه به اینکه روستاهای منظومه حلب عمدتاً در رده

متوسط و کوچک قرار گرفته اند لذا بیشتر نیازهای صنعتی و خدماتی را از شهر حلب و روستاهای بزرگ 

 بخش مرکزی و شهرستان بیجار تامین می کنند.
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 . تعداد و سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی در سطح روستاها34جدول 

 شاغلین     شاغالن در گروه فعالیت  

 درصد از کل روستاها جمع درصد   خدمات درصد   صنعت درصد   کشاورزی نام آبادی 

 1,18 34 3,33 4,11 1 24,44 1,14 1 31,13 1,81 23 آرمتلو

 2,83 31 3,88 1,44 3 43,41 1,38 24 43,41 1,84 24 قراقیه

 3,48 33 14,41 3,43 1 24,44 4,38 11 14,44 2,14 33 پاشاچای

 1,43 21 4,44 4,44 4 13,38 1,14 4 84,12 1,33 22 چولچه

 3,31 143 4,83 3,31 3 41,14 13,13 48 48,34 3,43 34 صایین

 4,13 12 23,44 1,44 3 33,33 1,14 4 41,13 4,34 3 کهریزسیاه منصور

 3,48 33 3,43 1,44 3 14,41 1,14 1 83,14 3,12 41 حاج قشالق

 3,13 31 3,31 1,44 3 44,14 1,83 23 34,44 2,24 28 قره بوته

 2,14 48 4,13 1,32 2 1,23 4,82 3 84,38 3,38 43 چولچه قشالق

 3,43 141 3,33 3,34 8 11,44 4,11 13 31,42 1,33 81 سفیدکمر

 2,83 31 3,42 1,32 2 13,13 2,43 4 38,43 3,13 44 دایدارعلیا

 3,34 34 14,13 3,43 1 13,31 2,14 8 31,23 3,34 43 گنبد

 4,41 111 14,24 13,23 23 4,44 4,38 11 33,38 4,14 122 ینگی کندجامع السرا

 1,83 33 4,44 1,44 3 1,41 4,33 2 84,83 2,24 28 بهمن

 3,13 31 8,43 3,31 3 11,43 2,43 4 33,44 3,34 42 قوشچی

 14,42 134 13,48 13,88 23 11,31 8,22 34 18,11 4,14 122 چسب

 2,41 43 4,13 1,32 2 2,33 4,23 1 43,42 3,13 44 قوریه

 3,11 131 8,82 3,43 12 8,44 3,41 11 83,44 8,84 113 قلقاتی

 12,13 221 3,41 11,42 18 23,41 14,23 32 14,43 12,23 131 نکتو

 4,44 33 3,48 2,13 4 23,24 4,11 13 31,23 4,44 32 ارکویین

 3,43 43 11,34 3,28 11 13,44 3,31 13 33,21 3,34 33 خویین

 1,44 23 4,44 4,44 4 12,44 4,82 3 88,44 1,33 22 گرنه

 3,43 141 3,33 2,13 4 38,18 11,23 41 33,33 4,84 11 نجم الشیخان

 

مهم ترین روستاهای دارای گردشگر در بخش گردشگری به عنوان یکی از زیربخش های مهم بخش خدمات 

 می باشند. نیآرکوئروستاهای خوئین، سفیدکمر و 
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 وضعیت گردشگرپذیری منطقه .11جدول 

 نوع گردشگر
روستای 

 مراجعه
 فصل سفر مبدا سفر

مدت 

 اقامت

محل 

اقامت 

 شبانه

 نوع محل اقامت 

ار 
هز

ر)
شگ

رد
 گ

هر
د 

کر
ه 

زین
ه

ل(
ریا

 

ال
 س

در
ن 

گرا
دش
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د 

دا
تع

 
چه خدماتی در 

روستای شما به 

گردشگران ارائه 

هر می شود
ش

ستا 
رو

 

ل
هت

انه 
رخ

ساف
م

ی 
تای

وس
ه ر

خان
 

در
چا

 
ی 

مان
ساز

ه 
خان

 
یر

سا
 

ی
خل

دا
 

 خوئین تاریخی
بیشتر نقاط 

 کشور

بهار و 

 تابستان

یک 

 روز
        1344 234444 

اقامتی، پذیرایی، 

نماز خانه، 

 سرویس بهداشتی

 طبیعت

 سفیدکمر
بیشتر نقاط 

 کشور

بهار و 

 تابستان

یک 

 روز
        344 34444 فاقد امکانات 

 آرکوئین

و  زنجان

مناطق 

 اطراف

بهار و 

تابستان، 

 پائیز

یک 

 روز
        344 3444 فاقد امکانات 

 

 نقشه گردشگری پذیری منظومه حلب
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 داتیتول یابیبازار و بازار -1-6-5

نظام  یاز ضرورت ها یکی یابیمعتقدند که امروزه بازار یاز متخصصان و کارشناسان بخش کشاورز یاریبس

 نیا تیمشهود است.اهم اریبس ییروستا داتیتول ندیآن در فرآ تیاست که اهم یو کشاورز ییروستا دیتول

 یمقوله ا یابیازاردر حال توسعه ب یدر کشورها یو حت شرفتهیپ یاست که در کشورها یموضوع تا حد

 یاریشود.مسائل و مشکالت بس ینام برده م دیتول یبه عنوان دست نامرئ یابیاست و از بازار دیمهمتر از تول

بودن  بیتوان به نامنا یدر کشورمان وجود دارد که از آن جمله م یمحصوالت کشاورز یابیبازار نهیدر زم

اطالع  ستمیبودن س ،نامناسبیکشاورز داتیتول ودنب یمت،فصلیق یداری،ناپایابیبازار التیساختار تسه

 یدالالن و واسطه ها د،حضورین در طول مراحل مختلف تولفراوا عاتیو ضا دیتول یباال نهیبازار،هز یرسان

 داتیتول یابیبازار یها استیتوسعه بازار و س نهیدولت در زم یها تینامناسب بودن حما نیفراوان و همچن

باال  یکشاورزان به درآمدها یابیعوامل دست به دست هم داده و مانع دست نیا همهاشاره کرد که  ییروستا

 شود. یم انیروستائ تیمبارزه با فقر و محروم نیو همچن یدیارزش افزوده محصوالت تول شیو افزا

 سرمایه گذاری و تسهیالت مالی -1-6-6

ارزیابی وضعیت سرمایه گذاری در سطح روستاهای منظومه حلب نشان می دهد در بخش گردشگری در دو 

 انجام شده است. یگرداقامتگاه بوم روستای نکتو و آرکوئین سرمایه گذاری از نوع 

 . وضعیت سرمایه گذاری در بخش گردشگری منظومه حلب13جدول

 مساحت  جمعیت روستا  بخش 

تعداد واحد تولیدی و 

 خدماتی

حجم سرمایه گذاری )میلیون 

 نوع فعالیت اشتغال )نفر( ریال(

 181 نکتو حلب

 

 اقامتگاه بوم گردی 4 1444 2

 144 آرکوئین حلب

 

 اقامتگاه بوم گردی 4 1444 2

 

در بخش کشاورزی و پرورش آبزیان مهم ترین سرمایه گذاری انجام شده مربوط به روستای حاجی قشالق 

 می باشد.

 . سرمایه گذاری های انجام شده در فعالیت های کشاورزی14جدول

       گذاری)میلیون ریال( سرمایه پیشرفت فیزیکی عنوان طرح نام مجری روستا

حاجی 

 قشالق

محمدحسین 

 رستمخانی
 2144 1844 344 3 4,3 12پرورش ماهیان سرد آبی

حاجی 

 قشالق
 2244 2444 244 2 4,1 پرورش ماهیان سرد آبی الهام نوروزی

حاجی 

 قشالق
 2244 2444 244 2 4,1 پرورش ماهیان سرد آبی بیتا نوروزی

حاجی 

 قشالق
 2244 2444 244 2 4,1 پرورش ماهیان سرد آبی بهمن معینی
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نشان می دهد در دو  یو دامدار یانجام شده در حوزه کشاورز یها یگذار هیسرما تیوضعبررسی 

 روستای خوئین و حاج قشالق سرمایه گذاری از نوع مرغ گوشتی و پرورش ماهی انجام شده است.

 . وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه کشاورزی و دامداری11جدول

 منطقه  شهرستان
نوع 

 اعتبار
 نوع فعالیت

زیر 

 بخش 
   ظرفیت

اشتغال  

 )نفر( 
  

 مرغ گوشتی  جاری محروم خوئین -ایجرود 
 اموردام

 4   قطعه 18444

 2   تن 12 شیالت پرورش ماهی  جاری محروم حاج قشالق  -ایجرود 

 

 

 نقشه توزیع فضایی سرمایه گذاری بخش آبزیان 
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 گذاری در بخش کشاورزینقشه توزیع فضایی سرمایه 

 
 نقشه توزیع فضایی سرمایه گذاری در بخش توریسم
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 ینیکارآفر یها تیتوان و ظرف -1-6-7

  زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است. مطالعهدر 

کند تا چگونگی افزودن ارزش کمک میو ها استحلیل زنجیره ارزش روشی برای تحلیل بصری فعالیتت

های کنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودبه محصول یا خدمات درک 

و ی تمامی این اقدامات، مشتری باید از بازگشت تزریق کنند. در نتیجه تولیدکنندهانجام شده ایجادشان، به 

 .اشدخرید مجدد، احساس خشنودی داشته ب

مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح  1484ی وکار در دههاستاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

ی ارزش نوعی مفهوم بصری از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، داد. در واقع، تحلیل یا آنالیز زنجیره

و « های اصلیفعالیت»بخش سازی یک زنجیره است. پورتر، ساختار یک سازمان را به دو طی پیاده

ها را به دو صورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهتقسیم کرد. مدل تحلیل زنجیره« های پشتیبانفعالیت»

 .کندی اصلی و پشتیبان تقسیم میدسته

 
نام های مفهومی بهکارگیری یکی از روشدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این« های عمومیاستراتژی»

 .ی بهترین قیمت به مشتریانارائه :پیشتازی در قیمت -1

تواند برای می تولید کنندهفردی که خریداران نیاز دارند و های منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .وی محصوالت بگذاردآنها قیمت ویژه ر

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازارکارگیری استراتژی منحصربهبه :تمرکز -3

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 ارزش و زنجیره ارزش

 ازندای که مشتریان تمایل دارند برای محصول بپردارزش یعنی هزینه

ای است که مشتریان تمایل دارند برای محصولی بپردازند. اختالف این معنای هزینهطور کلی بهارزش به

ی سود نیز به کند. حاشیهرا مشخص می تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه با هزینه

ی ارزش مربوط است. در تعریف ساده، ها و اتصال حاضر در زنجیرهها در مدیریت فعالیت تولید کنندهتوانایی 

ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از موفق، توانایی عرضه تولید کننده
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ی های حاضر در زنجیرهی تمامی فعالیت، مجموع هزینههای انجام شده برای آن است. این هزینههزینه

 .ارزش است

 
ها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها به محصول و خدمات نهایی را بررسی لیتی ارزش تمامی فعازنجیره

ی ارزش و کند. در نتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خاص آنها در زنجیرهمی

ی ارزش، حداکثر شود. هدف نهایی در انجام آنالیز زنجیرههمچنین اتصال این فرآیندها به هم خالصه می

 .های تولید استدن تولید ارزش در کنار نظارت و کاهش هزینهکر

ها، تمام مراحل خرید و مصرف کردن منابعی همچون تولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

ی ارزش های زنجیرهپول، نیروی انسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اجرا و مدیریت قرار دارند. فعالیت

 .دهندها تاثیر گذاشته و در نهایت سود را کاهش یا افزایش میت، روی هزینهدر این قسم

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

توان ها را میطور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

تدارکات خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات. هر یک از به پنج بخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، 

های پشتیبان، تاثیر یا بازدهی های پشتیبان متصل هستند. فعالیتهای اصلی به فعالیتاین فعالیت

 .دهندهای اصلی را افزایش میفعالیت

 
 منظومه حلب . زنجیره های ارزش 38جدول

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی

تامین مواد محل 

 اولیه/ نهاده

آموزش و 

 فناوری

شیوه 

 تولید

محل ذخیره 

 سازی

محل 

 فرآوری

خدمات  نحوه بازاریابی

 پشتیبانی فروش

نحوه ارسال  محل فروش

 به بازار

 ندارد سنتی ندارد حلب گندم
خام 

 فروشی

خرید توسط 

 دولت

محل  -زنجان ندارد

 روستا

 با کامیون

 ندارد سنتی ندارد حلب جو
خام 

 فروشی

خرید توسط 

 دالالن

 توسط دالالن محل روستا ندارد

 ندارد سنتی ندارد حلب ذرت دانه ای
خام 

 فروشی

 - محل روستا ندارد خود مصرفی

 ندارد سنتی ندارد حلب یونجه
خام 

 فروشی

فروش در 

 محل روستا

 - محل روستا ندارد
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 سنتی ندارد  گوسفند و بره
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد بازاریابیفاقد 

 زنجان

به صورت 

 شخصی

 سنتی ندارد  بز و بزغاله
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابی

 زنجان

به صورت 

 شخصی

 سنتی ندارد  گاو و گوساله
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابی

 زنجان

به صورت 

 شخصی

 سنتی ندارد  گاومیش
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابی

 زنجان

به صورت 

 شخصی

 ندارد سنتی ندارد  صنایع لبنی
خام 

 فروشی

 - محل روستا ندارد فاقد بازاریابی

 ندارد سنتی ندارد زنجان کشت گلخانه ای
خام 

 فروشی

فاقد بازاریابی 

 مناسب

 - محل روستا ندارد

 ندارد سنتی ندارد  طیورپرورش 
خام 

 فروشی

 - محل روستا ندارد فاقد بازاریابی

پرورش زنبور 

 عسل
 ندارد سنتی ندارد 

خام 

 فروشی

فروش در 

 محل روستا

 - محل روستا ندارد

 ندارد سنتی ندارد زنجان پرورش ماهی
خام 

 فروشی

بازاریابی 

 نامناسب

 - محل روستا ندارد

 

مشخص شده است، روستا دارای ظرفیت مناسبی در تولیدات محصوالت همان طور که در جدول فوق 

کشاورزی و دامی و همچنین محصوالت پرورشی بوده اما در بخش نگهداری و فروش نسبتاً ضعیف عمل می 

کند و دارای مشکالتی از قبیل فاقد بازاریابی های مناسب، نداشتن خدمات پشتیبان فروش، نبود مکان 

 زی محصوالت و دیگر مشکالتی از این قبیل می باشد.مناسب جهت ذخیره سا

همانگونه که در بخش مربوط به جمعیت شناسی و تحوالت جمعیتی و نیز مباحث مربوط به اشتغال 

روستایی به تفصیل اشاره شد، روستائیان سکونتگاه های مورد مطالعه به شغل خدماتی و کشاورزی مشغول 

وانان و سرپرستان خانوار به کشاورزی مشغول می باشند و اکثر بوده و در فصول کشت محصوالت کلیه ج

افراد نیز در حرفه کشاورزی نیازمند آموزش روش های مدرن کشاورزی و آشنایی با فرآیند کامل تغییر 

الگوی کشت می باشند ولی در فصولی که برداشت محصوالت کشاورزی به اتمام رسیده و روستائیان به 

تر جوانان به دلیل مشکالت اقتصادی و نبودن فعالیت های خدماتی الزم در روستا به فراغت رسیده اند، بیش

شهرهای زنجان و تهران مهاجرت نموده و به فعالیت های اقتصادی خدماتی مشغول می شوند، در حالت 

کلی می توان چنین بیان نمود که جوانان و سرپرستان جویای کار در سطح روستا در فصول کشاورزی، 

و پس از برداشت محصول بیکار می شوند که در صورت احداث و بهره برداری از فعالیت های   شاغل

اقتصادی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی، فعالیت اقتصادی در سطح روستا 

 ایجاد خواهد شد.

یف مرکز آمار ایران در رده جوانان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته بر اساس تعار

بیکار محسوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکاران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا ارائه شده و به 

تفصیل توضیح داده شده است و در خصوص آموزش ها و مهارت های الزم نیز در جدول ذیل در خصوص 

تصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز هریک از فعالیت های اقتصادی پیشنهادی برای توسعه اق

 همراه با ارگانهای حامی، اطالعات مورد نیاز ارائه شده است.
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 . تعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارتقا ظرفیت نیروی انسانی84جدول

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده آموزش های مورد نیاز ایده کارآفرینی

 محصوالتانبار 
اصول انبارداری، نحوه نگهداری، خواص مواد و 

 محصوالت و ...

فنی و حرفه  –نظام مهندسی کشاورزی 

 ای

 پرورش زنبورعسل
آشنایی با شرایط نگهداری زنبور، نوع زنبور، 

 غذاهای مورد نیاز، بیماریها و ...
 شیالت

 پرورش دام و طیور
آشنایی با شرایط نگهداری دام، نوع دام، 

 غذاهای مورد نیاز، بیماریها و ...
 شیالت

 پرورش گل و گیاه
آشنایی با انواع گل، روش های نگهداری، 

 شرایط آب و هوایی و ...
 جهاد کشاورزی -فنی و حرفه ای

 گردشگری
آشنایی با اصول و روشهای بوم گردی، روش 

 های پخت غذای سنتی و ...
 فنی و حرفه ای –میراث فرهنگی

 

 یاقتصاد یتهایعرضه و ارزش فعال رهیزنج -1-6-8

در منظومه حلب نشان می دهد، مهم ترین محصوالت  یو عرضه محصوالت اصل دیتول رهیزنجارزیابی وضعیت 

و گندم و سایر محصوالت می باشد که مهم ترین نحوه  وریپرورش دام و ط تولیدی این منظومه شامل

 بازاریابی توسط دالالن می باشد.
 یو عرضه محصوالت اصل دیتول رهیزنج

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی محصول
محل 

تامین مواد 

اولیه/ 

 نهاده

آموزش و 

 فناوری
شیوه 

 تولید
محل ذخیره 

 سازی
خدمات  نحوه بازاریابی محل فرآوری

پشتیبانی 

 فروش

محل 

 فروش
نحوه 

ارسال 

 به بازار

تولید 

 عسل
توسط تولید  خام فروشی ندارد سنتی مقدماتی/ زنجان زنجان

 کننده و واسطه ها
 -زنجان ندارد

محل 

 روستا

شخصی  

و 

 دالالن
خرید تضمینی  ندارد سنتی ندارد زنجان  گندم

 و دالالن
خرید توسط 

 دالالن
-تبریز ندارد

 -زنجان

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

پرورش 

 ماهی
زنجان و 

 ماهنشان
نیمه  ندارد

 صنعتی
توسط تولید  خام فروشی ندارد

 واسطه هاکننده و 
زنجان،  ندارد

رشت و 

محل 

 روستا

با 

ماشین 

حمل 

توسط 

تولید 

 کننده
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 پرورش

دام و 

 طیور

خرید توسط  خام فروشی ندارد سنتی ندارد زنجان 

 دالالن
 -زنجان ندارد

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

محصوالت 

 باغی
خرید توسط  خام فروشی ندارد سنتی ندارد زنجان 

 دولت و دالالن
 بیجار، ندارد

تکاب، 

زنجان و 

 حلب

توسط 

دولت و 

 دالالن

فرش و 

 گلیم
زنجان و 

 قم
صرفا  ندارد

 بافنده
توسط  قم ندارد توسط تجار قم - -

سرمایه 

 گذار
گیاهان 

 دارویی
 کوه های

 منطقه
زنجان،  ندارد ندارد خام فروشی ندارد سنتی ندارد

روستا و 

 گردشگران

توسط 

مردم و 

 دالالن
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 اقتصادی فعالیتهای محدودیتهای و قابلیتها: جمعبندی

 

 . قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی82جدول

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان

 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 عملکرد ارتقا امکان

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 خسارات بروز احتمال

 در مالی و جانی

 منطقه

 سوانح بروز صورت در

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی غرب 

 منطقه

 بومی هویت تهدید

ت
قو

 
ها

 

اد
ص

اقت
 

      

وجود تنوع محصوالت 

 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 

 تولیدی محصوالت

 منطقه

 با گردشگری توسعه

 عرضه محوریت

 محصوالت مستقیم

 منطقه خاص

 غیر بهره گیری     

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 از حاصل ویژه سود خروج عدم

 واسطه به محصوالت فروش

 عمده روستاییان بر مالکیت

 کشاورزی بخش در تولید منابع

 

 تولیدات توسعه

 شده فراوری کشاورزی
      

 غیر گیری بهره

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 راه انداری مناسب افزوده ارزش

زنبور عسل در روستاهای دامنه 

 محیطی شرایط ای با توجه

 های فعالیت توسعه

 منطقه زنبور داری در 

 فرایند زنجیره تکمیل

و توسعه  عسل تولید

 محصول این بازریابی

        

تعدد دامداری ها با عملکرد 

 منطقه ای 

 

 در پرورش دام توسعه 

 منطقه سطح

        

 ساالنه تولید باالی نسبتا میزان

 عسل

 فرایند زنجیره تکمیل 

توسعه  و عسل تولید

 محصول این بازریابی

 غیر گیری بهره      

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 فرایند زنجیره تکمیل  شیر تولید باالی نسبتا میزان

توسعه  و شیر تولید
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان

 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 عملکرد ارتقا امکان

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 خسارات بروز احتمال

 در مالی و جانی

 منطقه

 سوانح بروز صورت در

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی غرب 

 منطقه

 بومی هویت تهدید

 محصول این بازریابی

 تولیدات فراوری توسعه  وجود  ظرفیت پرورش دام

 دامی

        

 اولیه مواد بودن دسترس در

 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی

 تولیدات فراوری توسعه 

 کشاورزی

 تولیدات توسعه

 بومی دستی صنایع

 منطقه درسطح

       

 ذخیره منابع آب و امکان وجود

 و کشاورزی مصارف برای آب

  ماهی پرورش

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

حاصلخیزی خاک در بخش 

 های دشتی و کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 

هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید از        

طریق افزایش 

عملکرد بر هکتار 

 تولیدات کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 

 دارویی و گلخانه ای

افزایش درامد روستایان 

با توسعه کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 

 کشاورزی فرآوری شده

توسعه گردشگری با 

محوریت عرضه 

مستقیم دمنوشها، 

عرقیات و محصوالت 

 گیاهی و دارویی

توسعه اموزش  

های مرتبط 

با شناخت 

گیاهان 

دارویی و 

 مزایای آنها

بهره برداری غیر    

مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

توسعه فعالیت های  وجود گونه های متنوع جانوری

مرتبط با پرورش دام 

های خاص و فرآورده 

توسعه گردشگری  

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان

 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 عملکرد ارتقا امکان

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 خسارات بروز احتمال

 در مالی و جانی

 منطقه

 سوانح بروز صورت در

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی غرب 

 منطقه

 بومی هویت تهدید

 مزیت های منطقه های مرتبط با آنها

توسعه تولیدات منطقه  رویش گیاهان دارویی

 در زمینه گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 

 فرآوری شدهکشاورزی 

بهره برداری غیر       

مخرب و پایدار از 

 مراتع

 

وجود جاذبه های گردشگری 

 طبیعی

توسعه گردشگری   

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

 مزیت های منطقه

برخورداری از چشم اندازهای 

 منحصر بفرد طبیعی

توسعه گردشگری   

 )اکوتوریسم(طبیعی 

آگاه سازی       

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

 مزیت های منطقه
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 در سطح سکونتگاهها و منظومه یتیریمد یاسیس یساختارها و عملکردها یژگیو -1-7

 بباار نهاآ به که ستا دهبو رگبز مالکین ستدر د گذشته یسالهادر  منطقه یستاهاو اداره رو مدیریت

 تصالحاا) 1342 لسا تا ضعیتو ین. اندا دهبوعشایر   هالیاز ا منطقه مالکین رگبز معموالً.  میگفتند

 عنو ینا ضیارا تصالحاا منجا. اماند می باقی اکدخد ستد ستاهاو اداره رو کند می اپید مهادا ضی(ار

 ،جتماعیا دی،قتصاا رمودر ا لتدو خالتد دبعاا یجرتد بهو  پاشید  همرا از  ستاهارو مالکیتو  مدیریت

 صاحب ورزانکشا بین ستارو ورزیکشا یها مینز ضیار تصالحااز ا بعد. یش یافتافزا فاهیو ر فرهنگی

 لسا 3 تمد بهو  دممررای  با نجمنا ینا د،نمو بنتخاده ا نجمنا ستااداره رو ایبر لتو دو شد تقسیم نسق

 بخشدر  ،شد ستاهاوارد رو لتیدوغیرو  لتیدو مدیریت تقریباً سالمیا بنقالا وزیپیر با. شد می بنتخاا

 غیرمستقیمو  مستقیم رتصو به ها اریفرماندو  مسکن دبنیا ورزی،کشاجهاد  وزارت مثل مانهاییزسا لتیدو

 یلاوا نهمااز  لتیدو نیمه بخش. در شتنددا رتنظاو   کترمشا جهت ستاهارو مدیریت مردر ا نمایندگانی

 .  دفتاا سالمیا رایشو ستد به ستاهاو اداره رو شد تشکیل ستاهادر رو سالمیا یهاراشو سالمیا بنقالا

در حال حاضر اداره روستاها بیشتر توسط دهیاری یا زیر نظر بخشداری صورت می گیرد. وضعیت روستاهای 

 دارای دهیاری در منظومه حلب به قرار جدول ذیل می باشد.

 وضعیت دهیاران در منظومه حلب .31جدول          

زیر  مرد زن بخش

 دیپلم

فوق  دیپلم

 دیپلم

فوق  لیسانس

 لیسانس

کمتر  سایر

از 

344 

1444

-341 

1344

1441 

2444

-341 

بیش 

از 

2444 

جمع 

دهیار

 ی

جمع 

 دهیار

 13 13 - - - 3 12 - - 1 2 11 1 13 2 حلب

 

روستاهای دارای دهیاری در منظومه حلب ذیل ارائه شده است، شایان ذکر مدیریت روستا با هماهنگی 

 ادارات ذیربط بر عهده آنها می باشد.

 روستاهای دارای دهیاری در منظومه حلب. 32جدول
 روستا دهستان روستا دهستان

 ارکوئین ایجرودپائین نجم الشیخان ایجرودپائین

 خوئین ایجرودپائین قلقاتی ایجرودپائین

 سفیدکمر ایجرودپائین نکتو ایجرودپائین

 چسب ایجرودپائین ینگی کندجامع السرا ایجرودپائین

 - - صایین ایجرودپائین
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 نقشه توزیع فضایی دهیاری

 
 

 منظومه يشبکة سکونتگاه یيساختار و عملکرد نظام فضا -1-8

 یبند قابل طبقه هیناح کیاساس در  نیو برا زیحوزه آبر کیدر ماهنشان شهرستان  نکهیبا توجه به ا

و عملکرد فضایی ان با در نظر گرفتن ویژگی های طبیعی ان در ارتباط با شهر زنجان، تبریز و  اناتیاست، جر

 .قم و رشت شکل گرفته است

 جریان افراد

طبق نتایج بدست امده از اطالعات میدانی و بررسی های مربوط به مصاحبه های انجام شده مهم ترین 

 می باشد. جاریب -حلب -زنجانجریان افراد در منظومه ماه نشان مربوط به شهرهای مسیرهای حرکت 
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 نقشه جریان افراد در سطح منظومه

 
 

 محصول انیجر -1-8-3-2

 نیانجام شده مهم تر یمربوط به مصاحبه ها یها یو بررس یدانیبدست امده از اطالعات م جیطبق نتا

 یم آباد نیزر -حلب -تهران -زیتبر -زنجانمربوط به  حلبدر منظومه  محصول انیحرکت جر یرهایمس

 باشد.
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 نقشه جریان محصول

 
 

 کاالها و خدمات انیجر

نشان می دهد،  حلبنتایج مربوط به یافته های بدست امده از بررسی جریان کاال و خدمات در منظومه 

 قلعه جوق منصور ماهنشان ،آباد نیزر -آباد میابراه -حلب -زنجاناین جریان مربوط به مهم ترین مسیرهای 

 می باشد.
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 نقشه جریان کاالها و خدمات

 
 

 جریان خدمات بهداشتي

 ینشان م حلبدر منظومه  خدمات بهداشتی انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم حلب و مراکز حوزه و  مربوط به زنجان انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر
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 نقشه جریان های بهداشتی درمانی

 
 

 جریان پشتيبان خدمات کشاورزی
 حلبدر منظومه  یخدمات کشاورز بانیپشت انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم حلبمربوط به زنجان و  مراکز حوزه و  انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر ینشان م
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 یخدمات کشاورز بانیپشت انیجرنقشه 

 
 

 هیسرما انیجر

دهد، مهم  ینشان م حلبدر منظومه  سرمایه انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم قممربوط به زنجان و   انیجر نیا یرهایمس نیتر

 نقشه جریان سرمایه مالي رسمي

 ینشان م حلبدر منظومه  یرسم یمال هیسرما انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یمربوط به زنجان م انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر
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 در منظومه حلب یرسم یمال هیسرما انیجرنقشه 

 
 

 جریان مالي غيررسمي

نشان  حلبدر منظومه  یرسم ی غیرمال هیسرما انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یمربوط به زنجان م انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر یم
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 در منظومه حلب یرسم غیر یمال هیسرما انیجرنقشه 

 
 

 یاطالعات و نوآور انیجر

 ینشان م حلبدر منظومه  یاطالعات و نوآور انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم و تبریز حلب، مربوط به زنجان انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر
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      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نقشه جریان اطالعات و نوآوری

 
 

 جریان اموزشي

دهد، مهم  ینشان م حلبدر منظومه  آموزشی انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم زیو تبر حلبمربوط به زنجان،  انیجر نیا یرهایمس نیتر
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 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نقشه جریان های اموزشی منظومه حلب

 
 

 جریان فرهنگي

دهد، مهم  ینشان م حلبدر منظومه  فرهنگی انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم قمو  حلبمربوط به زنجان،  انیجر نیا یرهایمس نیتر
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 ایجرود ) بخش حلب( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 در منظومه حلب یفرهنگ انیجر نقشه

 
 

 


