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 مقدمه

 ترحتی بزرگ قدرتمندترشدن و، ترشدن در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته  توسعه

توسعه را باید برحسب  :گویدبروکفلید در تعریف توسعه می( 2661 ،شدن است )فرهنگ لغات آکسفورد

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

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

های شامل دگرگونی ،اجتماعی را به همراه دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سالم، قالب توسعه همگن، مسکن در عی، اقتصادی، و محیطی انسان در مناطق روستایی است کهاجتما های

-Dalal)گیرند  قرار می توجه مورد زمین یرکاربزیربنایی و  خدمات عمومی، خدمات امن، محیط

)1993:39Clayton, & Dent, 

 رویه بی گسترش .است توسعه حال در کشورهای در جدی های دلنگرانی از یکی روستایی توسعه

 دیگرسو، از کشاورزی، های فعالیت ناپایداری و سو یک از شهری، اصطالح به جمعیت شتابان رشد و شهرها

 یکی( انسانی و طبیعی) گوناگون منابع بلکه دهد، می گسترش را روستاها و شهرها بین موجود فاصلة تنها نه

 نگرش و تصدیگری متعارف رویکرد زند، می دامن فرایند این به آنچه .کند می مصادره دیگری نفع به را

 تعیین در آنان مشارکت و ذینفع مردم اساسی نقش به توجه بدون که است پایین، به باال از متمرکز و آمرانه

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

 .یابد دست( نیز شهری البته و) روستایی توسعه و عمران نشدة

 :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 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

2 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 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،

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ایی به صورت صحیح استفاده کرد و ارتباط سیستماروست

نیازمند بازتعریف  هانقش مفید و موثر در فضای ملی بازتعریف کرد. این امر عالوه بر بازتعریف نقش روستا

و  شهرهان همچنیکوچک 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

  



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

3 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

رزی به صنعتی و انتظار از برنامه ریزی در عصر تغییر و تحول در ساختارهای روستایی در گذر از عصر کشاو -1-2نمودار

 ارتباطات
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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 )هجده روستا خالی از سکنه ( ویک نقطه  75از بخش مرکزی شامل حاضر حطر مطالعاتی ودهمحد

قزل گچیلو و شهر ماه  ، دهستان های اوریاد ،بخش مرکزیسیاسی  تتقسیما ودحدشهری )شهر ماهنشان(، 

بخش مرکزی دارای وسعت تقریبی که  ددگر می شاملرا  ،زنجان نستادر ا قعوا ،ماهنشان نشهرستا،نشان 

 لسا سکنمو  سنفو عمومی ریسرشما با )مطابق نفر 22201کیلومتر با جمعیتی در حدود 46/1252

 به یکهرطو به ستا هیددگر قعوا زنجان بخش مرکزی در شمال  شهرستان ماهنشان استانباشد.  می (1395

های قزل  خانهرود رعبوو  مونیاپیر یها پهنه سایر به نسبتاز آن  صالتیامو صلیا یهارمحو رعبو معد لیلد

 نهمچنا ،لشما به بجنوی ستاآن در را مرکزاز اوزن و نیز سایر رودخانه های دربند و تخته یورد 

  . ستا دهنمو حفظرا  دخو ورزیکشاو  طبیعی تخصوصیا

 -تبریز و همچنین از جاده زنجان  -دسترسی پذیری بخش مرکزی از طریق راه آسفالته و اتوبان زنجان

 دندی تامین می گردد.

نفر جمعیت می باشد.این شهردر غرب استان  5457مرکز بخش مرکزی شهر ماهنشان بوده که دارای 

از غرب به استان آذربایجان غربی واز جنوب به  ،زنجان واقع شده که ازشمال به استان آذربایجان شرقی

 بخش انگوران شهرستان ماهنشان محدود می گردد.

و  الی شم ضعر  30° 45تا  30° 54 فیاییاجغر تمختصااز  چوبیرچادر  محدوده مورد مطالعه

و  شمالی 476933 تا UTM  4657145ای  شبکه ت)مختصادارد.  ارقر شرقی لطو 47° 12 تا °47 37

 . (35زون  ایبر شرقی 097245 تا 734401

 مابین تفاعیار ودهمحددر  محدوده مورد مطالعه GISدر  هشد منجاا فیاتوپوگر فضایی تحلیل سساا بر

 . ستا گرفته ارقرآزاد  ییاهادر سطحاز  یمتر 3666 تا 1266
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 پایکوهی یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  منطقه یها هسکونتگا هشددیا اردمو به توجه با

و  هشد قعوا یمتر 1566 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

 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 

 ماهنشان منظومه یعیطب تیموقع:  1-1نقشه 

 
 

 ستاماهنشان  نشهرستااز  مرکزیبخش  بر منطبق سیاسی -اداری موقعیت ظلحا  به روستاهای مورد مطالعه

 هجایگاو ماهنشان  نشهرستا سیاسی تتقسیما خرینآ 1-2 رهشما جدول .ستا هشد قعوا زنجان نستادر ا که

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

روستا )پنج روستا خالی از سکنه( به  29دارای  کیلومتر 49445شامل سه دهستان به نامهای اوریاد به مساحت 

لی از سکنه( به )دو روستا خا روستا 16دارای  کیلومتر 262و دهستان قزل گچیلو به مساحت  روستای پریمرکزیت 
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روستا )یازده روستا  30دارای کیلومتر   92/555و دهستان  ماه نشان به مساحت  روستای برون قشالقمرکزیت 

در  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما جمعیتی رماآ طبق می باشد.شهر ماهنشان خالی از سکنه(  به مرکزیت 

. بخش  باشد میو دو شهر   دیباآ 101قالبدر  نفر 29630 دلمعا جمعیتیدارای  منظومه ماهنشان  1395لسا

نفر در  5457آبادی و  یک شهر می باشد که از این تعداد  75در قالب  نفر 10073مرکزی دارای جمعیتی معادل 

نفر در دهستان ماهنشان  9064نفر در دهستان قزل گچیلو و  1974نفر در دهستان اوریاد،  5190شهر ماه نشان، 

درصد( در روستاها و  75,35نفر ) 31052ماهنشان،  یمنظومه بخش مرکز تیجموع کل جمعاز م. نددار سکونت

 درصد( در شهر سکونت دارند. 24,05نفر ) 16205

 1395 لسادر  رکشو سیاسی تتقسیما خرینآ با مطابقماهنشان بخش مرکزی  نشهرستا سیاسی تتقسیما 1-1 ولجد

 بخش شهرستان استان
شهر / 

 دهستان
 زن مرد جمعیت خانوار آبادی

 ماهنشان زنجان
مرکز

 ی

 16503 11395 22201 0722 بخش مرکزی

 2475 2721 5190 1550 دهستان اوریاد

 اوریاد

 99 117 210 02 ارزه خوران

 76 71 141 39 اورجک

 196 265 395 126 خیراباد

 55 91 179 59 کلیسا

 6 6 6 6 احمد آباد

 53 99 152 01 لرده شور

 معدن مس بایچه

 باغ

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 45 47 95 36 میانج

 50 73 159 47 قلعه ارزه خوران

 56 50 100 01 تات قشالق

 32 43 75 20 چای قشالقی

 113 165 215 74 خضرچوپان

 20 24 56 16 خویین

 131 121 252 09 سعیدکندی

 254 366 554 156 علم کندی

 45 47 92 36 قزلجه

 90 55 151 49 بیانلو

 376 455 555 247 پری

 6 6 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 149 103 312 59 تخته یورد

 6 6 6 6 توزالر

 6 6 6 6 حسن ابادجدید

 25 32 57 26 حسن ابادقدیم
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 بخش شهرستان استان
شهر / 

 دهستان
 زن مرد جمعیت خانوار آبادی

 72 71 143 44 خندق لو

 16 7 17 4 قلعه جوق

 5 14 22 5 لهجبین

 71 93 104 54 تازه کندفخرلو

 102 263 305 117 قاضی کندی

 131 120 257 52 قره داش

 2257 2269 4490 1437 دهستان قزل گچیلو

قزل 

 گچیلو

 239 276 569 159 برون قشالق

 71 05 139 47 چتز

 56 52 102 56 چناقبالغ

 139 126 259 52 گونی

 163 129 232 75 امیراباد

 23 15 35 11 اینچه سعیدنظام

 بکتاش

 
 

6 6 6 6 

 175 195 373 133 قره گل

 6 6 6 6 گادل

 134 125 202 50 مغانلو

 4093 4911 9064 2507 ماه نشان

 ماه نشان

 59 95 154 55 باغچه

 313 330 049 261 سهندعلیا

 137 149 250 95 کردی

 6 6 6 6 دام الر

 163 126 223 76 المالو

 6 6 6 6 بای گلی

 305 300 731 263 سهندسفلی

 119 115 234 06 گندی

 40 52 95 25 سرین دره

 6 6 6 6 پیرقشالق

 6 6 6 6 چهره تپه

 05 54 152 41 ساری اغل

 215 220 444 137 اق کند

 15 26 35 11 عوج موسی

 6 6 6 6 قره تپه

 114 142 250 53 ینگجه سینار
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 بخش شهرستان استان
شهر / 

 دهستان
 زن مرد جمعیت خانوار آبادی

 37 52 59 20 رز

 6 6 6 6 مزرعه اغدوز

 6 6 6 6 سیدلر

 6 6 6 6 کوشک

 344 376 714 212 سرپل /میر آخور

 449 455 964 203 سریک

 6 6 6 6 شهرک صنعتی ماهنشا ن

 6 6 6 6 بک اباد

 211 235 440 132 بهستان

 76 79 149 43 تک اغاج

 6 6 6 6 مزرعه بک اباد

 4 16 14 4 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 12 13 25 0 بیاملو

 106 150 310 167 پشتک

 251 233 454 152 خلج

 342 324 000 196 ماداباد

 274 201 535 154 وهران

 553 062 1155 345 ایلی بالغ

 72 52 154 47 مزرعه لیالن

 322 329 051 195 قره باطالق

 2725 2759 5457 1020 شهر ماهنشان  

 انیرا رماآمرکز-1395 لسا-مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما :ماخذ

 

 شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی -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

 یمنظومه از نگاه جامعه محل یدیمسائل کل :  2-1 جدول

زیست محیطی ) آب و  اجتماعی اقتصادی
 خاک(

 گردشگری فضایی-کالبدی

 هایزیرساخت بودن پائین
 و فعالیت پشتیبان و اقتصادی

 بخش به وابسته خدمات
 کشاورزی

 سهم بودن پائین
 مدیریت در زنان

 بخش روستاهای

 پایداری پائین سطح
 اقتصادی های فعالیت
 سطح در شده انجام
 (ماهی پرورش)  بخش

 فیزیکی های پیوند بودن پائین
 نقاط بین ارتباطی و

 سکونتگاهی

 سنتی عدم وجود بازارهای
 ـ هنری محصوالت عرضة

 منظور به غذایی و فرهنگی
 کیفیت بهبود و توسعه

 محصوالت و دستی صنایع
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 داروئی گیاهان بومی،

 و تولید حوزه تنوع پائین سطح
 در تولید ارزش زنجیره تکمیل

 تبدیلی صنایع و کشاورزی حوزه
 تکمیلی و

 سواد پائین سطح
 بخش در

 از کمتر ماهنشان
 استانی میانگین

 عدم و مفرط چرای
 مرتع و دام تعادل

 های شبکه توسعه کمبود
 تصمیم عرصه در زیرساختی

 برق، آب،) زیرساخت تامین
 در( اینترنت و تلفن گاز،

 کم و محروم روستاهای
   برخوردار

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

 سال

 محصوالت ارزش زنجیره نبود
 فرایند ها،نهاده تامین) تولیدی

 در بویژه( فروش و فرآوری تولید،
 دامپروری کشاورزی، محصوالت

 روستایی دستی صنایع و

 و کمبود مراکز
 های کانون

 فرهنگی

استفاده بی رویه از منابع 
آب های سطحی و 

 زیرزمینی بخش

پائین بودن سطح مساکن 
 مقاوم سازی شده

 بازاریابی هایبرنامه کمبود
 های جاذبه معرفی و

 در شهرستان گردشگری
 شبکه ملی، های رسانه

 و مجالت مجازی، های
 و عمومی هایروزنامه

 تخصصی

 فعالیت تنوع سطح بودن پائین
 بخش سطح در اقتصادی های

 ضعف مشارکت
 در روستائیان

 و اهداف تعیین
 و ها استراتژی

 مدیریت تقویت
 و مشارکتی
 مردمی

 سکونتگاه کالبدی رشد
 خاصلخیز اراضی در ها

 کشاورزی

 مرکزی های ضعف سکونتگاه
 به مشکل بودن دسترسی و

 فضایی اعتدال منظور به آنها
 خدمات توزیع در

 خدمات کمبود دفاتر
 منظور به فعال مسافرتی

 هایگشت ریزیبرنامه
 شهرستان به گروهی

 برای بازاریابی وجود عدم
 بخش تولیدی محصوالت

 ماهنشان

 هایکمبود تشکل
 و مردمی
 زنان مشارکتی

آلودگی آب رودخانه 
قزل اوزن به علت 

مصرف بیش از حد مواد 
شیمیایی توسط 

 واحدهای پرورش ماهی

 یک هر عدم توجه به کارکرد
 به توجه با ها سکونتگاه از

 در حوزه عملکردی نقش
 مطلوب فضایی سازمان

 منظومه

ضعف زیرساخت های 
ارتباطی در روستاهای 

 دارای پتانسیل

 محصوالت تولید بودن  سنتی
 های فعالیت سایر و کشاورزی

 اقتصادی

پائین بودن 

 از استفاده

 های ظرفیت

 تحصیل جوانان

 فرایند در کرده
 روستایی مدیریت

کمبود آب شرب در 
فصل تابستان در 
 روستاهای بخش

سازی کالبد روستا عدم مقاوم 
 جهت مقابله با سیل

 رفاهی، امکانات کمبود
 سطح بخش در خدماتی

 اقتصادی فعالیت نرخ بودن پائین
 زنان

پائین بودن سطح 
درامدهای پایدار 

 دهیاری ها

پائین بودن کیفیت 
منابع آب شرب در 
برخی از روستاهای 

 بخش

ضعف زیرساخت های 
اقتصادی در سطح مراکز 

 منظومه حوزه، مجموعه و

سطح پائین تمایل به 
سرمایه گذاری در بخش 

 گردشگری بخش

پائین بودن سطح بهره وری 
 عوامل تولیدی

وجود ساختار 
رو به سنی 

 سالمندی

فرسایش باالی منابع 
 خاکی بخش کشاورزی

 های آبادی پراکندگی
 جمعیت شمار با کوهستانی

 محدود

 

 خدمات بخش کافی رشد عدم
 تجارت جمله از بازرگانی نوین

 روستایی سکونتگاههای تعدد  
 نامناسب ارتباطی راههای با
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 الکترونیک

 

 

زیست محیطی ) آب و  اجتماعی اقتصادی
 خاک(

 گردشگری فضایی-کالبدی

 و سیلو امکانات وجود کمبود
 کشتارگاه و سردخانه

 خنر دنبو پایین
 نمیا در ادیباسو

 نناز

 از بیش در زیاد شیب
 بخش اراضی درصد 56

 اراضی نبودن یکپارچه و

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

 روستایی بویژه

 مسیرهای وجود عدم
 امکانات و مناسب ارتباطی

 در گردشگری و تفریحی
 جذب سرمایه گذار راستای

باال بودن نرخ  مکانیزاسیون ضعف
مهارفرستی در سطح 

 بخش

 خاکهای و آلی مواد فقر
 در قلیایی و آهکی شور،

 از وسیعی مناطق
 شهرستان

 روستاهای پراکندگی
 شهرستان

 های فروشگاه نبود
 عرضه مخصوص

 دستی صنایع محصوالت

 بخش برای جاذبه فقدان
 برداری بهره برای خصوصی

 شده اجرا تأسیسات از

 جمعیت با چالش
 و کم اثر بر عشایری

 مراتع از استفاده کیف
 نقاط پیرامون

 روستایی

 عدم و خیزی سیل
 آبهای مناسب مدیریت

 سطحی

 رفاهی، امکانات کمبود
 منطقه در خدماتی

 جامع طرح وجود عدم
 برنامه فقدان و گردشگری

 ضعف و اجرایی ریزی
 آثار معرفی در تبلیغات

 تبدیلی صنایع وجود عدم
 فرآوری جهت مناسب

 کشاورزی محصوالت

روند رو به افزایش 
سالمندی نرخ 

 جمعیت

 مستعد اراضی بودن دور
 آبهای از ها دشت و

 سطحی

 گذاری سرمایه در محدودیت
 بلحاظ خصوصی بخش

 و منطقه بودن کوهستانی
 مرکز از دوری

 یا ها عدم وجود بازارچه
 محصوالت فروشگاههای

 هنرهای و دستی صنایع
 سنتی

 یها یرساختز دجوو معد
 و ای حرفه و فنی زشموآ

 برای آموزشی های کارگاه
 و روز علوم با مردم آشنایی

 کارآفرینی

عدم وجود تشکل 
های اجتماعی مربوط 

 به زنان

 هکتار 0033وجود 
 کالس با اراضی
 خیلی و شدید فرسایش

 شدید

پائین بودن سطح کیفیت راه 
 های روستایی

مردم  ضعف در مطالعات
مردم  پژوهشهای و نگاری

 شناسی

 واسطه بدون فروش بازار نبود
 دامی محصوالت

 راندمان بودن پایین 
 عدم و برداری بهره

 پتانسیل از استفاده
 طبیعی روانابهای

ضعف امکانات مرکز حوزه ها 
جهت خدمات رسانی به 

 روستاهای پیرامون

 و ها عدم وجود جشنواره
 در شرکت و نمایشگاهها

 و داخلی نمایشگاههای
 خارجی

فروش محصوالت تولیدی به 
 واسطه ها

 آب جامع مطالعات عدم 
 بانک فقدان و خاک و

 اطالعاتی

 بزرگ گذاریهای سرمایه عدم
 برق انرژی با مرتبط و

 

 های ECبودن  باال  
 مانع و اوزن قزل اطراف
 اجرای برای آن بودن

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

منظومه ماه نشان  یبوم شناخت یطینظام مح یو عملکرد یساختار یهایژگیو در این قسمت به بررسی

 پرداخته می شود

  و اشکال ناهمواری ساختار زمین -1-3-1
درجه و  30برگه زمین شناسی ماهنشان در استان زنجان و در شمال باختری ایران قرار دارد.این برگه در محدوده 

درجه طول های خاوری قرار دارد و وسعت  45دقیقه تا  36و  درجه 47درجه عرض های شمالی و  37دقیقه تا  36

 کیلومتر مربع است. 2472آن حدود 

ماهنشان است که به شاهراه  -اندآباد –دسترسی به این منطقه بیشتر از طریق جاده آسفالته و درجه یک نیک پی 

ینگجه و ماهنشان نیز امکان  -مشمیا –زنجان می پیوندند و همچنین از طریق جاده درجه دوم نیک پی  –تبریز 

ماهنشان از  -آق کند -ماهنشان در حاشیه خاوری رودخانه قزل اوزن و راه دندی -قره گل -پذیر است. راه دوزکند

 دیگر راههائی است که دسترسی به منطقه را هموار می نمایند.

تدا به سوی شمال باختر امتداد سبکه آبراهه های منطقه مورد مطالعه به داخل رودخانه قزل اوزن می ریزد که اب

یافته و پس از آنکه رودخانه قلعه چای بدان پیوست به سمت شمال خاور امتداد یافته تا سرانجام به سد سفید رود و 

 دریای خزر می پیوندد.

جنوب خاوری  -منطقه ماهنشان با ساختاری از زیر پهنه های موازی شامل رشته کوههائی با جهت شمال باختری

ه بین آنها را دشتهائی پست فرا گرفته است. این زیر پهنه ها از شمال خاوری به جنوب باختری به ترتیب زیر است ک

 است:

( و طبقات or b , or gشامل ردیفی ضخیم از رسوبات تخریبی اولیکوسن زیرین )مشمبا،  -حوضه اندآباد-1-1

 ی است که بصورت تپه ماهوری دیده می شوند.متناوب قرمز و سبز نئوژن وابسته به محیط های کم عمق و تبخیر

 15کیلومتر و پهنای تا  5/52با امتداد طولی حدود  حبش(، –نصیرآباد) مغانلو  -رشته کوههای حبش-2-1

کیلومتر یک زیر پهنه طولی رورانده با ساختار فلسی است که بر اثر انباشتگی ورقه های رورانده با شیب راندگی 

 آمده و در آن واحدهای سنگی پرکامبرین و فاتروزوئیک برونزد دارند. بطرف شمال خاوری بوجود

کیلومتر، دارای ویژگی  5/12تا  5کیلومتر و پهنای  02با طول تقریبی ینگجه،  -ماهنشان -دشت دوزکند-3-1

جنوب خاوری منطقه را قطع می کند، بوسیله  –دشتهای بی آب و علف است و بطور مایل در جهت شمال باختری 

 1066پوشیده می شود.شیب مالیم آن از دوز کند با ارتفاع  QPIهشته های سیالبی با دریاچه ای محلی از واحد ن

متر در ینگجه واقع در شمال باختری ادامه می یابد. این دشت، به ویژه در پای  1266متر شروع شده و تا ارتفاع 

و ژرف بریده می شوندکه سرانجام به رودخانه قزل کوهستانهای شمال خاوری، توسط ریزآبه های متعدد دره مانند 
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اوزن می پیوندندند و در راستای دشت مزبور امتداد می یابند. به همین دلیل ، گسترش روستاها معموال متفرق و 

نفر بزرگترین  7666مجزا هستند و بیشتر در پایانه مز کوهستانها یا تپه ها متمرکزند. ماهنشان با جمعیتی حدود 

 قه مورد مطالعه است.شهر منط

  متر از سطح دریا، زیر پهنه آمیخته 2354با ارتفاع  آلمالو، -اینچه -رشته کوههای ابراهیم آباد-4-1

مغانلو در جبهه شمال خاوری تشکیل می دهند. این رشته کوه ها  –جنوب باختری را مقابل رشته کوههای حبش 

ای سنگی دگرگونه درجه باال  مربوط به زمان پرکامبرین در بخش شمال باختری به گونه ای انحصاری از واحده

 تشکیل شده. در صورتیکه  بخش جنوب خاوری از نهشته های نئوژن و بطور دگر شیب پوشیده شده اند.

 ( است.2حبش، در زیر پهنه شماره) -رخدادهای تکنوتیکی این زیر پهنه، درست به مانند رشته کوههای مغانلو

در حاشیه شمال خاوری به پایانه های کوهستانی مربوط است و به طرف جنوب  ن،انگورا -دشت دندی-5-1

باختری گسترش دارد. این دشت به وسیله نهشته های سیالبی و واریزه ای پوشیده و بوسیله شاخابه هایی نظیر 

رف شمال، حلب رود، کاکارود و انگوران چای بریده شده است. این شاخابه های فرعی دره مانند ضمن جریان بط

 سرانجام به رودخانه اصلی قزل اوزن در منطقه می پیوندند.

 جغرافیا و ریخت شناسی: -الف

 47دقیقه و  66چهارگوش تکاب بین طول شرقی  1:256666نقشه تخت سلیمان بخشی از نقشه زمین شناسی 

واقع گردیده است.  درجه 37دقیقه و  66درجه و  30دقیقه و  36درجه و عرض شمالی  47دقیقه و  36درجه و 

منطقه ای است کوهستانی و سخت گذر که در زمستانها سر و پوشیده از برف و در تابستانها دارای هوای معتدل می 

متر و پست ترین نقطه آن در شمال روستای قره آقاج باال با  3336باشد. بلندترین نقطه آن در کوه بلقیس با ارتفاع 

این محدوده میان چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و متر از سطح دریاست.  1404ارتفاع 

کردستان تقسیم شده و به دلیل دور افتاده بودن از مراکز و آبادیهای این استانها کارهای عمرانی زیادی در آن صورت 

 نگرفته و از بخشهای محروم به شمار می آید.

ی گنایس، مرمر و آمفییولیت تشکیل شده، دارای توپوگرافی خشن بخش شمالی منطقه که بیشتر از سنگهای دگرگون

با دره های پر شیب می باشد، درحالیکه بخش جنوبی آن بیشتر از رسوبهای مارنی و ماسه سنگی میوسن تشکیل 

 شده و دارای توپوگرافی مالیمی است.

متر، کوه گورگور با  3265غ با ارتفاع متر، کوه قبله دا 3336از کوههای مهم منطقه می توان کوه بلقیس با ارتفاع 

متر را نام برد از رودهای  2502متر و کوه ایمان خان با ارتفاع  2575متر، کوه جان گوتاران با ارتفاع  2936ارتفاع 

مهم آن می توان به رود آی دوغموش، رودپری، رود قلعه چای، رود انگوران چای، رود دونگه و رود چم آغ دره اشاره 

میلیمتر می باشد. از راههای ارتباطی آن می توان جاده  466تا  366دار میانگین بارندگی سالیانه منطقه نمود. مق

احمد آباد را نام برد که شهر تکاب را با مناطق دیدنی تخت سلیمان و زندان سلیمان می پیوندد. راه -آسفالته تکاب

بوده و  روستاهای شمالی منطقه را به مرکز  2 علم کندی است که یک جاده شنی درجه -مهم دیگر جاده شنی پری

بخش ماه نشان متصل می نماید، سایر راه های ارتباطی منطقه اغلب خاکی و اتومبیل رو و در مناطق کوهستانی 

 مالرو می باشند.
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بخش بزرگتری از مردم منطقه بویژه در بخش های شمالی و میانی ترک زبان می باشند، درحالی که در بخش های 

 وبی و غربی اغلب کردزبان هستند.جن

دین مردم منطقه اسالم است، که ترک زبانان شیعه و کردزبانان سنی می باشند. شغل آنها اغلب دامداری و 

کشاورزی است. بلندیهای برفگیر شمالی چراگاه های مناسبی را در فصل تابستان تشکیل می دهند و عشایر 

به این مناطق کوچ داده و تا اوایل پاییز در آنجا می مانند. کشاورزی نیز  چاراویماق دامهای خود را در اواسط بهار

بصورت کشت دیم گندم و جو در مناطق پست جنوبی رواج دارد. در مناطق پست کنار رودخانه ها نیز تاکستانها و 

شهای کوهستانی باغهای وسیعی از درختان گردو، سیب، گالبی و تبریزی و ... وجود دارد. پرورش زنبور عسل در بخ

میانی و صنعت فرش بافی در مناطق ترک زبان جنوبی نیز رواج دارد، بطوریکه فرش افشار که در صنعت فرش ایران 

جایگاه ویژه ای دارد در این مناطق تهیه می گردد. وجود چشمه های آهک ساز و پدیده ها و اشکال طبیعی ایجاد 

ستانی این منطقه داده که در نظر افراد بومی اسرار فراوانی را در خود شده از آنها زیبایی ویژه به طبیعت خشن و کوه

پنهان نموده اند. این اسرار با ساختن آتشکده ها و مراکز دینی در پیرامون این چشمه ها با نوعی تقدس آمیخته 

ست محیط را با راز گشته و وجود ایجاد زندانها و قلعه ها که نشان دهنده برخی رویدادهای اجتماعی آنها در گذشته ا

و  رمز زیادی همراه ساخته و در فرهنگ افسانه ساز این مردم جای ویژه ای را بخود اختصاص داده است. از مهم 

ترین مظاهر وجود این چشمه ها میتوان تخت سلیمان، زندان سلیمان، زندان نبی کند، قلعه بردینه و زندان برنجه را 

باستانی مربوط به زمان ساسانیان )آتشکده آذرگشسب( و مغول )کاخ تابستانی نام برد که در این میان وجود آثار 

هالکو( در نزدیکی چشمه تخت سلیمان و آثار بناهای کهن مربوط به هزاره یکم پیش از میالد مسیح در پیرامون 

سلیمان زندان سلیمان حاکی از گذشته پر رونق این مناطق است. بر روی سکوی تراورتنی حاصل از چشمه تخت 

بقایای قلعه ای باستانی دیده می شود که بصورت دیواری پیرامون سکوی بیضی شکل قرار گرفته که به احتمال 

بقایای شهر باستانی شیز است که بنام کنشرک نیز معروف است. وجود چشمه های آب گرم تراورتن ساز و آثار 

 کشاند.باستانی مجاور همه ساله مسافران زیادی را به این منطقه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازندهای زمین شناسی : 2-1 نقشه
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 ساختار زمین شناسی و لیتولوژی هر یک از روستاهای هدف در جدول ذیل مشخص شده است

 ساختار زمین شناسی و لیتولوژی روستاها:  3-2جدول 
 روستاهای واقع در ساختار ویژگی ساختار زمین شناسی

pCk 

 

 شیل اسلیتی با میان الیه

 های فرعی ماسه سنگ

 کوارتزیتی )سازند کهر،

 سریهای مراد و سازند

  کلمرد(

 اوج موسی -ساری آغل -پیرقشـالق

 

OMql 

 
 سنگ آهک ریفی توده ای تا 

  ضخیم الیه

 سـهندعلیا

 

OMql 

 
 سنگ آهک ریفی توده ای تا 

  ضخیم الیه

 شهر صنعتی ماهنشان -سـهندسـفلی

 

am 

 

 آمفیبولیت

 

 قره داش -علمکندی

 

Qft2  ذخایر تراسی و مخروط 

 افکنه های کوهپایه ای جدید 

  کم ارتفاع

 امیرآباد -تازه کند فخرلو -گلقره

 

Plms 

 

 گلسنگ، ژیپس و  ماسه 

  سنگ

 بکتاش -اورجک - امسـعیدنظاینچه

 

Qft1 

 

 

 ذخایر تراسی و مخروط 

 افکنه های کوهپایه ای 

  قدیمی مرتفع

 خورانارزه

 

Mur 

 

 مارن، مارن ژیپس دار، 

 ماسه سنگ و کنگلومرا

  (سازند قرمز باالیی)

 ینگجه -کلیسا – خیرآباد

 

Plms 

 

 گلسنگ، ژیپس و  ماسه 

  سنگ

چناق  -چتز -گونی -ایلی بالغ-وهران -خلج -تازه کند داغ مالوداش -میانج

 بالغ

 

pCgn 

 

  -میگماتیت، گنیس و گرانیت

  گنیس

 گاودل-مغانلو -قره تپه -آق کند -المالو -تخته یورد -قلعه ارزخواران

 

Qft1 

 

 ذخایر تراسی و مخروط 

 افکنه های کوهپایه ای 

  قدیمی مرتفع

 -میرآخور -سریک -چهره تپه -لهجبین -بیانلو -پری -خندق لو -شـورلرده

 مزرعه تک آغاج-پشتوک -مزرعه بک آباد-مادآباد

 قره باطالق -برون قشالق -لیالن -بهستان -تک آغاج-بک آباد-بیانلو

OMql 

 

 سنگ آهک ریفی توده ای تا 

  ضخیم الیه

  -باغبگجهمعدن

 اسدآباد -بای گلی -وایخر

 

 

Pr 

 

 سنگ آهک توده ای تا 

 متوسط الیه )سنگ آهک 

  روته(

 آغدوزمزرعه -رز

 

 

OMav 

 
- 

 -قزلجه -حسن آباد قدیم -حسن آباد جدید -خویین -توزالر -سعید کندی

چای  -گندی -باغچه -قلعه جوق -خضر چوپان -کردی -تات قشالقی

 قاضی کندی -قشالقی
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حبش) زیر  -مجموعه های سنگی پرکامبرین با قدیمی ترین سنگها در کوهستانهای مرتفع و موازی مغانلو

 ( برونزد دارند.3ابراهیم آباد) زیر پهنه شماره  -اینچه -( و در کوهسارهای آلمالو2پهنه شماره 

(. شامل سری سنگهای دگرگونه از توالی آناتکتیکی و 3مجموعه های سنگی پرکامبرین در زیر پهنه شماره )

( با گسترده نسبتا زیاد سازند کهر 3رختصتهای محدودی از سازند کهر می باشد. در عوض زیر پهنه شماره)

 ی دگرگونه پرکامبرین مشخص می باشد.و بدور از دیگر واحدها

سری سنگها از توالی آناتکتیکی به ترتیب درجه دگرگونی مجموعه ای از سنگها ی دگرگونه درجه متوسط تا 

 درجه باال را تشکیل داده و شامل واحدهای سنگی زیر است:

 ( PE gnگنایس های بورفیربالستیک تا گرانوبالستیک) -الف

دگرگونه درجه باال، در اطراف روستاهای آلمالو و آق کند در پایانه شمال باختری این واحدها از سنگ های 

( برونزد دارد و شامل ردیفی پر ستبرا از گنایس به رنگ خاکستری روشن با بافت 3زیر پهنه شماره)

ت گرادوبالستیک جهت یافته تا پورفیروبالستیک چشمی همراه با میان الیه هایی از میکاشیست و آمفیبولی

 است. N56W/54NE( این واحدgneissosityاست. جهت برکوارکی گنایسی )

بتدریج جای خود را به  PE gnمیزان میان الیه های آمفیبولیت به سوی افقهای باالیی فراوان گشته و واحد 

 ( تبدیل می شود.PE mنیز به نوبه خود به رخساره شیست سبز) PE a می دهد. واحد PE aواحد 

با افزایش درجه دگرگونی و افزایش حالت گداز مربوطه، گنایسهای گرانیتی با بافت در صورتیکه 

( توسعه می PE gn ( در بخش زیرین واحد)gdگرانوبالستیک و در نهایت گرانیتهای لوکوکرات دانه ای)

( به سوی حاشیه همگن می گردد، موجب بروز PE gnیابد. در این راستا، ضمن اینکه بخش زیرین واحد)

 گماتیت و گرانیت آناتکسی نیز می گردد.می

این دگرگونی از درجه متوسط تا بسیار باال در نهایت به بروز گرانیت های آناتکتیکی منجر می شود. و به نظر 

( بسیار restiteمی رسد در فاز کاتانکایی به وجود آمده باشد. شاهد ذوب آناتکتیکی وجود رستیت ها ی)

 وان بقایای غیرقابل ذوب در درون گرانیت های آناتکتیک بجا مانده اند.غنی از بیوتیت است که به عن

در این راستا نیز بافت های دگرگونی گوناگون از جمله بافت های بالستیک، شیستوز و همچنین ساخت 

میلونیتی پدیدار شده اند.با برسی این ساخت و بافت، روند اندازه گیری سطوح شیستوزیته و فولیاسیون 

از یک فاز  NE/NSمتغیر است که با جهت  N55Wتا N35W( از 4گرگونی زیر پهنه شماره)مجموعه د

 فشارشی همسوئی دارند.

 (PE aواحد میکاشیست فلدسپات کرونادار همراه با میان الیه هایی از آمفیبولیت و مرمر نواری) -ب

دیکی گرانیت آناتکتیکی اینچه ( و در نز4این نوع واحد دگرگونه، در پایانه شمال باختری زیر پهنه شماره)

 قرار دارد.
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فلدسپات گرونادار با بافت لپیتوبالستیک تا پورفیروبالستیک همراه با  -این واحد شامل میکاشیست کوارتز

الیه هایی از آمفیبولیت و مرمرهای نواری است.میزان بین الیه های آمفیبولیتی بطرف گوشه شمال یاختری 

 افزایش یافته و لیتولوژی غالب را تشکیل می دهد. و در ورقه زمین شناسی مجاور

از این واحد گاه فنوبالست های گرد تا نیمه گرد کوارتز و فلدسپات بوسیله رشته های فیبری شکل میکا و 

زمینه ای سیالنی با تبلور مجدد در برگرفته شده اند.و در نهایت سنگی را بوجود آورده اند که بی شباهت به 

می باشد.این سنگ در حقیقت نوعی میلونیت است که در شرایط ایستا تبلور مجدد پیدا بالستومیلونیت ن

 کرده است.

( همچنین دربرگیرنده قطعاتی بیگانه و ناهمگون از سنگ اولترامافیک نـوع لرزولیـت PE aاین واحد سنگی)

ه اند.شیب راندگی است که به نظر می آید به شیوه تکتونیکی و به صورت ورقه های رانده شده جایگزین شد

( است.سرپانتینی شدن شدید قطعات اولنرامافیک نـاهمگون یـاد شـده در NEورقه ها به طرف شمال خاور)

باال ناشی از واکنش سیاالت است. به هر حال این سیاالت، از طریق مرحله پایانی دگرشکلی از خاستگاه های 

 -کـوارتز –( ، نـوعی رخسـاره دگرگـونی PE aگرمایی تأمین شده اند. مرمرهای نواری همراه کننده واحـد)

اسمن است که شاید ناشی از اثرات حرارتی گرانیت آناتکتیک اینچه باشد. احتماال این گرانیت در زمانی بعـد 

به ویژه مرمرهای  PC aاز دگرگونی ناحیه ای، شروع به حرکت کرده و بر سر سنگهای تشکیل دهنده  واحد 

 .نواری اثر حرارتی گذارده است

 زمین شناسی تخت سلیمان : -ب

مهاباد -( زون خوی1905منطقه مورد مطالعه از نظر ساختمانی در محدوده سنندج=سیرجان )اشتوکلین 

سیرجان بوده و -آذربایجان، ایران مرکزی و سنندج -( و محل برخورد زون های ساختمانی البرز1355)نبوی 

 باشد. از آنرو دارای ویژگیهای زون های یاد شده نیز می

 تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه

جنوب  -منطقه ماهنشان با ساختاری از زیر پهنه های موازی شامل رشته کوههائی با جهت شمال باختری

خاوری است که بین آنها را دشتهائی پست فرا گرفته است. این زیر پهنه ها از شمال خاوری به جنوب 

 باختری به ترتیب زیر است:

( و or b , or gشامل ردیفی ضخیم از رسوبات تخریبی اولیکوسن زیرین ) مشمبا، -اندآبادحوضه -1-1

طبقات متناوب قرمز و سبز نئوژن وابسته به محیط های کم عمق و تبخیری است که بصورت تپه ماهوری 

 دیده می شوند.

لومتر و پهنای کی 5/52با امتداد طولی حدود  حبش(، –نصیرآباد) مغانلو  -رشته کوههای حبش-2-1

کیلومتر یک زیر پهنه طولی رورانده با ساختار فلسی است که بر اثر انباشتگی ورقه های رورانده با  15تا 

شیب راندگی بطرف شمال خاوری بوجود آمده و در آن واحدهای سنگی پرکامبرین و فاتروزوئیک برونزد 

 دارند.
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کیلومتر، دارای  5/12تا  5کیلومتر و پهنای  02با طول تقریبی  ینگجه، -ماهنشان -دشت دوزکند-3-1

جنوب خاوری منطقه را قطع  –ویژگی دشتهای بی آب و علف است و بطور مایل در جهت شمال باختری 

پوشیده می شود.شیب مالیم  QPIمی کند، بوسیله نهشته های سیالبی با دریاچه ای محلی از واحد 

متر در ینگجه واقع در شمال باختری ادامه  1266تا ارتفاع  متر شروع شده و 1066آن از دوز کند با ارتفاع 

می یابد. این دشت، به ویژه در پای کوهستانهای شمال خاوری، توسط ریزآبه های متعدد دره مانند و ژرف 

بریده می شوندکه سرانجام به رودخانه قزل اوزن می پیوندندند و در راستای دشت مزبور امتداد می یابند. به 

ل ، گسترش روستاها معموال متفرق و مجزا هستند و بیشتر در پایانه مز کوهستانها یا تپه ها همین دلی

 نفر بزرگترین شهر منطقه مورد مطالعه است. 7666متمرکزند. ماهنشان با جمعیتی حدود 

متر از سطح دریا، زیر پهنه آمیخته 2354با ارتفاع  آلمالو، -اینچه -رشته کوههای ابراهیم آباد-4-1

مغانلو در جبهه شمال خاوری تشکیل می دهند.  –جنوب باختری را مقابل رشته کوههای حبش   

این رشته کوه ها در بخش شمال باختری به گونه ای انحصاری از واحدهای سنگی دگرگونه درجه باال  

ر دگر مربوط به زمان پرکامبرین تشکیل شده. در صورتیکه  بخش جنوب خاوری از نهشته های نئوژن و بطو

 شیب پوشیده شده اند.

( 2حبش، در زیر پهنه شماره) -رخدادهای تکنوتیکی این زیر پهنه، درست به مانند رشته کوههای مغانلو

 است.

در حاشیه شمال خاوری به پایانه های کوهستانی مربوط است و به طرف انگوران،  -دشت دندی-5-1

ای سیالبی و واریزه ای پوشیده و بوسیله شاخابه جنوب باختری گسترش دارد. این دشت به وسیله نهشته ه

هایی نظیر حلب رود، کاکارود و انگوران چای بریده شده است. این شاخابه های فرعی دره مانند ضمن 

 جریان بطرف شمال، سرانجام به رودخانه اصلی قزل اوزن در منطقه می پیوندند.

 زمین شناسی اقتصادی

 پرکامبرین: -1-2

حبش) زیر  -پرکامبرین با قدیمی ترین سنگها در کوهستانهای مرتفع و موازی مغانلو مجموعه های سنگی

 ( برونزد دارند.3ابراهیم آباد) زیر پهنه شماره  -اینچه -( و در کوهسارهای آلمالو2پهنه شماره 

ی و (. شامل سری سنگهای دگرگونه از توالی آناتکتیک3مجموعه های سنگی پرکامبرین در زیر پهنه شماره )

( با گسترده نسبتا زیاد سازند کهر 3رختصتهای محدودی از سازند کهر می باشد. در عوض زیر پهنه شماره)

 و بدور از دیگر واحدهای دگرگونه پرکامبرین مشخص می باشد.

سری سنگها از توالی آناتکتیکی به ترتیب درجه دگرگونی مجموعه ای از سنگها ی دگرگونه درجه متوسط تا 

 را تشکیل داده و شامل واحدهای سنگی زیر است: درجه باال

 ( PE gnگنایس های بورفیربالستیک تا گرانوبالستیک) -الف

این واحدها از سنگ های دگرگونه درجه باال، در اطراف روستاهای آلمالو و آق کند در پایانه شمال باختری 

ه رنگ خاکستری روشن با بافت ( برونزد دارد و شامل ردیفی پر ستبرا از گنایس ب3زیر پهنه شماره)
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گرادوبالستیک جهت یافته تا پورفیروبالستیک چشمی همراه با میان الیه هایی از میکاشیست و آمفیبولیت 

 است. N56W/54NE( این واحدgneissosityاست. جهت برکوارکی گنایسی )

بتدریج جای خود را به  PE gnمیزان میان الیه های آمفیبولیت به سوی افقهای باالیی فراوان گشته و واحد 

 ( تبدیل می شود.PE mنیز به نوبه خود به رخساره شیست سبز) PE a می دهد. واحد PE aواحد 

در صورتیکه با افزایش درجه دگرگونی و افزایش حالت گداز مربوطه، گنایسهای گرانیتی با بافت 

( توسعه می PE gn یرین واحد)( در بخش زgdگرانوبالستیک و در نهایت گرانیتهای لوکوکرات دانه ای)

( به سوی حاشیه همگن می گردد، موجب بروز PE gnیابد. در این راستا، ضمن اینکه بخش زیرین واحد)

 میگماتیت و گرانیت آناتکسی نیز می گردد.

این دگرگونی از درجه متوسط تا بسیار باال در نهایت به بروز گرانیت های آناتکتیکی منجر می شود. و به نظر 

( بسیار restiteی رسد در فاز کاتانکایی به وجود آمده باشد. شاهد ذوب آناتکتیکی وجود رستیت ها ی)م

 غنی از بیوتیت است که به عنوان بقایای غیرقابل ذوب در درون گرانیت های آناتکتیک بجا مانده اند.

وز و همچنین ساخت در این راستا نیز بافت های دگرگونی گوناگون از جمله بافت های بالستیک، شیست

میلونیتی پدیدار شده اند.با برسی این ساخت و بافت، روند اندازه گیری سطوح شیستوزیته و فولیاسیون 

از یک فاز  NE/NSمتغیر است که با جهت  N55Wتا N35W( از 4مجموعه دگرگونی زیر پهنه شماره)

 فشارشی همسوئی دارند.

 (PE aا میان الیه هایی از آمفیبولیت و مرمر نواری)واحد میکاشیست فلدسپات کرونادار همراه ب -ب

( و در نزدیکی گرانیت آناتکتیکی اینچه 4این نوع واحد دگرگونه، در پایانه شمال باختری زیر پهنه شماره)

 قرار دارد.

فلدسپات گرونادار با بافت لپیتوبالستیک تا پورفیروبالستیک همراه با  -این واحد شامل میکاشیست کوارتز

الیه هایی از آمفیبولیت و مرمرهای نواری است.میزان بین الیه های آمفیبولیتی بطرف گوشه شمال یاختری 

 و در ورقه زمین شناسی مجاور افزایش یافته و لیتولوژی غالب را تشکیل می دهد.

میکا و از این واحد گاه فنوبالست های گرد تا نیمه گرد کوارتز و فلدسپات بوسیله رشته های فیبری شکل 

زمینه ای سیالنی با تبلور مجدد در برگرفته شده اند.و در نهایت سنگی را بوجود آورده اند که بی شباهت به 

بالستومیلونیت نمی باشد.این سنگ در حقیقت نوعی میلونیت است که در شرایط ایستا تبلور مجدد پیدا 

 کرده است.

نه و ناهمگون از سنگ اولترامافیک نوع لرزولیت ( همچنین دربرگیرنده قطعاتی بیگاPE aاین واحد سنگی)

است که به نظر می آید به شیوه تکتونیکی و به صورت ورقه های رانده شده جایگزین شده اند.شیب راندگی 

( است.سرپانتینی شدن شدید قطعات اولنرامافیک ناهمگون یاد شده در NEورقه ها به طرف شمال خاور)

. به هر حال این سیاالت، از طریق مرحله پایانی دگرشکلی از خاستگاه های باال ناشی از واکنش سیاالت است

 -کوارتز –( ، نوعی رخساره دگرگونی PE aگرمایی تأمین شده اند. مرمرهای نواری همراه کننده واحد)

 اسمن است که شاید ناشی از اثرات حرارتی گرانیت آناتکتیک اینچه باشد. احتماال این گرانیت در زمانی بعد
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به ویژه مرمرهای  PC aاز دگرگونی ناحیه ای، شروع به حرکت کرده و بر سر سنگهای تشکیل دهنده  واحد 

 نواری اثر حرارتی گذارده است.

 یک(ژفولورشناسی )مو یختر ییژگیهاو

 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 1:25666

 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 

از سمت شمال به  قسمت ترین پست. ستا هشد قعی آزاد وایاهادر سطحی از متر 3666 تا 1266 تفاعیار

در این  جنوب شرق می باشد که بیشتر روستاها از جمله روستاهای قره باطالق،  ایلی بالغ،  بهستان و...

های  قزلجه و خضر ستا رو یکیدنزو در  نطقهغرب مدر  قسمت  ترین مرتفع که حالیدر  ند.باش می محدوده

 .باشد میآلمالو  چوپان و

 تا 4 بین  ،صددر 4  تا 2  بین ،صددر 2از  کمتر س،کال 9در  ( Slope) شیب مترراپا تحلیل همچنین 

  تا 36  بین صددر 36 تا 26 بین ،صددر 26 تا 15 بین ،صددر 15 تا 16 بین ،صددر 16 تا 0 بین ،صددر 0

 منطقه عتیزرا حیانوو  سکونتگاهی ضیارا کثرا کهداد  ننشاو   هشد منجاا صددر 166تا  56و   صددر 56

در  عموماً هم صددر 36از  باالتر نیابحر شیب با تطبقا. ندا هشد قعوا صددر  16از  کمتر شیب با ضیدر ارا

دامنه کوه ها )به ویژه روستاهای علمکندی، سعید کندی، قزلجه، خضر چوپان، وایخر، المالو، گاودل، شهر 

که درنقشه میزان شیب منطقه به واقع .  ستا هشد قعواصنعتی ماهنشان، معدن بگجه باغ و بهستان( 

 . مشاهده می باشد
 میزان شیب  -4-2 جدول

 روستاهای واقع شده میزان شیب

2-6 - 

4-2 - 

0-4 - 

 -پری  -خندق لو -لرده شور -میانج -خیرآباد -اورجک -اینچه سعید نظام -قره گل -سهند سفلی -پیر قشالق 16-0

چهره  -قره داش -تازه کند فخرلو -قاضی کندی -اوج موسی -ساری آغل -توزالر -مزرعه آغدوز -لهجبین -رز -ینگجه

بک -وهران -مزرعه تک آغاج -پشتوک -مزرعه بک آباد -خلج -تپه قره -آق کند -میرآخور -سریک -بای گلی -تپه

 برون قشالق -لیالن -ایلی بالغ -تک آغاج -آباد

15-16 - 

26-15 - 

 -حسن آباد جدید -خویین -تازه کند داغ مالوداش -بیانلو -قلعه ارزه خوران -کلیسا -ارزه خوران -گندی -سهند علیا 36-26

 گونی -بیانلو-مادآباد -اسدآباد -تخته یورد -چای قشالقی -باغچه -قلعه جوق -کردی -تات قشالقی -حسن آباد قدیم

 شهر صنعتی ماهنشان -گاودل -المالو -وایخر -خضرچوپان -قزلجه -سعید کندی -علمکندی 56-36

 بهستان -معدن بگجه باغ 166-56
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 منظومه ماهنشان بیش زانیم : 3-2نقشه 

 
و  بغر ،جنوبغربی ب،جنو ،جنوبشرقی ق،شر ،شمالشرقی ل،شما ار،همو ،طبقه 9در  نیز شیب جهت نقشه

 ه شده است بطوریکه اکثرداد ننشاو  ( 119: 1355 وم،شد)مخد تهیه دموجو تبیااد با مطابق شمالغربی

 قعوا غربی( بجنو تا )شمال شرقی فتابگیرآ یاو  ارهمو یها شیب یها جهتروی  بر منطقه یها هسکونتگا

 . ندا هشد
 جهت شیب -5-2جدول 

 روستاهای واقع شده میزان شیب

 -توزالر -خندق لو -میانج -اورجک -لهجبین -معدن بگجه باغ -قزلجه -چای قشالقی -خضرچوپان -علمکندی ارهمو

 -لیالن -امیرآباد -برئن قشالق -مغانلو -شهر صنعتی ماهنشان -وایخر -گندی -اوج  موسی -ساری آغل -رز -ینگجه

 میرآخور -سریک -چهره تپه -پیر قشالق -آق کند -بهستان -بیانلو -مزرعه بک آباد -خلج -آلمالو -باطالققره 

 تازه کند داغ مالوداش -لرده شور -خویین لشما

 تک آغاج -بک آباد -اسد اباد -بای گلی -حسن آباد جدید -پری -کلیسا شمالشرقی

 گاودل -باغچه -بیانلو -تات قشالقی قشر

 کردی -قلعه جوق -ارزه خوران -قلعه ارزه خوران جنوبشرقی

 مادآباد -خیرآباد بجنو

 قره گل جنوبغربی

 اینچه سعید نظام -چتز بغر

 بکتاش -وهران -گونی -قره تپه شمالغربی
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 جهت شیب منظومه ماهنشان : 4-2نقشه 

 
 

 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 1390-1377 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

 منطقه سطحدر  گرمایی ضعیتو -

 مایید ضعیتو 1390-1377 یها لسا طیدر  ماهنشان  سینوپتیک هیستگاا ریماآ یهاداده  سساا بر

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

 که دشو می همشاهد تطالعاا به توجه با. باشد می سیربر ردمو لسا 26 طیدر  ساالنه یماد متوسط
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و  سسلسیو جهدر -13و  -22، -27 یماد حداقل با ترتیب بهدی، بهمن و اسفند  ل،سا یها هما تریندسر

 .  باشند می سسلسیو جهدر 42,5و  43 حداکثر یماد با ترتیب به مرداد و تیر  ل،سا یها هما گرمترین

 مطالعه ردمو منطقهدر  ساله  26یماد کمینه متوسط میانگین که هدد می ننشا اولجد ینا نتایج

 میانگینو  C21,2˚ ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله 26 یبیشینه دما متوسط میانگینو   C 5,2˚ودحد

و  رماآ ینا سیربر با همچنین. باشد می C14,7˚   دلمعا ساله  26مانیدوره ز لطودر  ساالنه یماد

آن  بهرژیم حرارتی  دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی  تیارحر یمرژ دارنمو انتو می تطالعاا

 نتابستا فصلدر  منطقه فصلیت ارحر یعزتو بیشترین که دشو می مالحظه دارنمو ین. در استا هشد رهشاا

دوره  طیدر  مایید اتتغییر سیربر. دپیوند می عقوو به صددر 36,3بهار با از آن در  پسو  صددر 45,11 با

-1357) ریمادوره آ ،خیرا لسا 16در  هیژو به ساالنه یماد متوسط که هدد می ننشا ساله26 ریماآ

 انمیز به ساله 16 یندر ا ساالنه یماد متوسط که ریطو به ستا شتهدا یشافزا بهرو  یند، رو(1390

 دهبو سسلسیو جهدر 14,4 دلمعا (1350-1377) ساله 16در  که ستا هشد ثبت سسلسیو جهدر 15,66

در  هم جهانی گرمایش عمومی بحث با حتماالًا که خیرا ریمادوره آ قلیمیا یهاداده  خالتد الذ. ستا

 توجه ردموآن  قلیمیا ضعیتو بینانه قعوا تعیین ایبر منطقه تیآ یها ییزر برنامهدر  باید ،ستا طتباار

 .باشد یبیشتر

آن  بیشترین که ستا %49 نسبی طوبتر ساالنه میانگین ،سینوپتیک هیستگاا ریماآ یهاداده  به

و  رماآ ینا سیربر با همچنین .باشد می %35 با مرداد هماآن در  کمترینو  %05 با دی ماه هما به طمربو

 رهشاآن ا به مربوطه دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی طوبتر یمرژ دارنمو انتو می تطالعاا

 لفصو همه لطودر  تقریباً فصلی نسبی طوبتر یعزتو  که دشو می مالحظه دارنمو ین. در استا هشد

در  نسبی طوبتر اتتغییر سیربر  همچنین. ستا ننوسادر  صددر 05 تا 35 متوسط مابینو  دهبو نیکسا

-1390) ریمادوره آ خیرا لسا 16در  طوبتر ساالنه میانگین هدکهد می ننشا ساله 26 ریمادوره آ طی

 هشد ثبت %49 متوسط رطو به دورهدو  هرو در  هددنمی  ننشارا  تیوتفا قبلی ساله 26دوره  با (1357

 .ستا
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-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشانسینوپتیک  ایستگاه ساالنه و ماهانهمطلق  دمای حداقل :  0-2جدول 

1377 
 حداقل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1390 -6,0 4,2 16,0 15,4 10,4 5,0 2,4 -6,0 -0,6 -5,5 -12,5 6,0 -12,5 

1395 6,2 4,2 11,2 10,0 17,5 11,5 2,0 -6,5 -11,6 -7,4 -16,5 -13,5 -13,5 

1394 6,0 6,0 12,4 14,6 14,5 11,6 2,2 -1,5 -7,6 -9,6 -9,5 -1,0 -9,5 

1393 -4,5 5,2 16,5 10,2 15,4 11,2 0,6 -0,4 -1,5 -0,5 -0,0 -0,2 -0,5 

1392 6,2 6,2 9,6 13,5 15,4 16,2 3,2 6,6 -7,2 -12,6 -12,0 -2,4 -12,0 

1391 -5,5 0,0 9,0 13,0 17,5 16,5 0,5 6,6 -4,4 -9,4 -3,2 -0,6 -9,4 

1396 6,0 0,6 11,4 14,6 15,0 9,0 -6,2 -0,6 -5,0 -5,4 -15,6 -9,5 -15,6 

1359 -3,0 4,5 9,2 15,2 15,6 11,6 5,2 -4,2 -4,0 -22,4 -22,2 -5,2 -22,4 

1355 -6,5 4,0 16,4 14,6 17,6 11,4 2,4 1,0 -5,6 -3,0 -16,2 -2,4 -16,2 

1357 3,6 5,2 11,2 15,4 10,5 16,4 5,4 -2,0 -16,6 -11,6 -5,5 -3,6 -11,6 

1350 -6,4 4,5 12,2 15,0 14,5 11,4 0,6 -2,5 -7,0 -19,0 -15,6 -5,6 -19,0 

1355 6,6 7,6 9,2 10,2 10,0 7,2 0,0 -5,6 -11,0 -27,4 -15,0 -4,5 -27,4 

1354 -5,2 0,6 9,4 14,6 17,2 12,0 1,5 -1,6 -3,0 -11,0 -5,0 -5,2 -11,0 

1353 -3,5 4,2 9,0 14,6 10,0 11,6 0,4 6,6 -16,2 -12,5 -26,6 -16,6 -26,6 

1352 -2,6 1,2 9,5 13,2 17,6 11,6 7,2 -4,6 -9,2 -0,0 -4,6 -0,5 -9,2 

1351 6,4 5,6 16,4 13,4 10,6 11,6 5,5 -1,4 -5,2 -9,6 -0,4 -0,5 -9,6 

1356 2,4 7,6 16,2 14,6 15,6 11,4 4,2 -9,6 -2,5 -11,0 -15,5 -5,6 -15,5 

1379 1,0 7,4 9,0 15,2 17,2 13,6 5,5 -1,6 -4,6 -0,6 -14,4 -3,2 -14,4 

1375 -5,4 0,6 16,6 13,5 10,6 12,5 4,6 -1,4 -7,6 -5,6 -10,5 -5,5 -10,5 

1377 6,6 3,5 16,4 10,6 10,6 12,4 3,2 1,2 -5,0 -5,2 -4,2 -3,2 -5,2 

1370 -3,6 5,6 16,2 15,5 17,6 9,6 5,2 6,5 -2,5 -21,5 -15,4 -7,4 -21,5 

 27,4- 13,5- 22,2- 27,4- 11,0- 9,6- 6,2- 7,2 14,5 13,2 9,6 6,2 5,5- حداقل

 زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشانسینوپتیک  ایستگاه ساالنه و ماهانه مطلق دمای حداقل متوسط -10-2جدول 

1390-1377 
 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1390 0,4 11,5 14,9 19,0 26,7 10,7 9,1 0,9 -2,2 6,7 -1,9 5,0 9,6 

1395 0,1 11,4 14,7 19,4 26,5 10,0 5,7 5,3 -2,0 -4,6 -3,7 6,6 7,7 

1394 0,6 11,6 10,0 26,9 19,3 15,7 11,3 0,3 -1,1 -1,5 -1,5 4,0 5,9 

1393 5,1 14,5 15,7 26,1 26,6 10,4 16,5 2,0 1,3 -1,5 6,2 -6,2 5,7 

1392 0,5 9,6 14,4 15,7 19,6 15,2 9,0 4,1 6,0 -5,4 -3,5 3,2 7,0 

1391 5,5 16,7 14,0 15,2 26,6 10,3 16,7 5,9 1,5 -3,2 1,0 2,9 5,7 

1396 0,5 16,4 15,5 19,7 19,4 15,6 9,5 2,7 -4,5 -3,2 -3,9 -2,4 7,1 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1359 0,3 16,9 15,5 26,1 15,7 12,2 12,2 3,4 -1,3 -3,5 -5,5 1,1 7,5 

1355 4,5 16,3 14,6 19,5 19,1 5,2 5,2 5,5 6,0 3,1 6,5 5,9 5,4 

1357 5,5 16,5 15,3 15,9 26,3 11,4 11,4 4,7 -1,1 -3,0 6,4 2,5 5,3 

1350 5,4 11,6 10,3 15,5 19,3 10,5 5,1 5,1 -6,5 -9,5 -7,7 1,5 0,5 

1355 7,2 11,5 15,5 19,4 26,4 10,0 5,0 5,0 -3,5 -13,9 -3,1 1,6 0,9 

1354 5,5 11,4 14,5 19,2 26,7 15,5 16,9 3,7 6,5 -2,5 -6,1 2,3 5,5 

1353 3,9 16,5 13,0 15,4 19,0 10,7 16,5 0,1 -2,3 -4,3 -5,5 1,5 7,2 

1352 5,9 9,6 13,5 15,7 19,1 10,7 16,7 5,7 6,2 -1,3 6,2 2,6 5,4 

1351 7,4 9,5 15,6 19,5 15,5 15,7 13,3 5,0 -6,1 -2,0 -6,5 1,0 5,0 

1356 5,9 11,1 14,0 15,5 26,3 10,3 11,7 4,4 26,1 -1,1 -5,6 1,5 16,1 

1379 7,9 12,1 15,3 26,1 26,1 17,2 16,3 5,1 6,1 -1,1 -3,0 1,5 5,5 

1375 5,5 11,4 10,7 15,5 26,5 17,1 11,6 4,5 6,6 -1,0 -5,4 -6,4 5,2 

1377 7,0 16,5 15,7 26,1 19,4 17,9 9,5 5,0 2,5 -6,5 -6,7 6,7 9,1 

1370 4,5 16,1 15,5 19,4 21,1 15,7 12,5 5,5 1,7 -5,5 -0,2 -6,0 7,0 

 5,2 1,7 2,5- 3,3- 6,5 5,6 16,1 15,5 19,5 19,3 15,2 16,9 0,3 میانگین

 

-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشانسینوپتیک  ایستگاه ساالنه و ماهانه مطلق دمایحداکثر  -17-2جدول 

1377 
 حداکثر اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1390,6 25,0 34,6 37,6 41,6 41,0 46,6 34,2 29,5 15,6 19,5 15,6 24,6 41,0 

1395,6 22,2 32,4 35,6 41,0 42,4 39,4 32,0 25,4 15,0 12,2 12,6 10,4 42,4 

1394 25,5 33,2 35,4 42,6 41,5 30,4 34,6 20,0 10,5 14,2 17,0 22,6 42,6 

1393 25,5 32,6 39,4 42,6 42,2 35,4 32,4 23,4 17,0 15,2 15,5 26,5 42,2 

1392 27,0 27,4 39,0 42,4 39,4 39,4 31,5 21,4 15,5 11,6 13,0 19,5 42,4 

1391 27,0 31,6 30,4 35,2 46,4 39,2 32,5 23,4 14,4 14,0 15,4 25,2 46,4 

1396 20,4 36,6 39,4 42,5 42,0 30,4 32,6 21,4 13,0 14,4 12,5 17,4 42,5 

1359 25,6 29,5 30,5 42,0 46,0 37,5 35,6 20,6 15,4 16,5 11,4 22,6 42,0 

1355 26,2 36,2 35,4 42,6 37,5 37,0 29,5 23,6 10,4 10,0 26,2 29,0 42,6 

1357 25,0 32,5 37,6 39,0 41,6 35,0 33,2 23,0 10,2 13,6 15,5 25,5 41,6 

1350 22,2 29,0 30,2 35,4 39,6 37,6 32,5 25,6 17,6 5,6 13,6 22,0 39,6 

1355 27,0 36,0 46,2 41,6 41,6 39,0 32,0 22,5 5,0 4,4 12,0 15,2 41,6 

1354 27,0 32,4 37,5 42,0 46,5 37,5 32,4 25,6 19,5 12,4 17,4 22,2 42,0 

1353 20,4 36,4 37,6 35,5 41,0 37,5 32,4 24,6 15,0 16,2 11,0 17,0 41,0 

1352 25,0 36,4 35,0 41,2 42,6 37,6 36,0 25,0 10,0 11,6 10,4 27,6 42,6 

1351 25,6 31,0 30,0 39,5 39,2 37,2 35,4 20,0 10,2 15,4 13,4 17,2 39,5 
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 حداکثر اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1356 29,4 33,2 37,6 41,4 46,0 35,2 32,2 24,0 15,2 15,5 14,2 23,4 41,4 

1379 20,0 36,4 30,4 41,6 39,0 37,0 29,0 26,0 13,2 11,0 11,6 26,0 41,6 

1375 20,6 31,0 37,2 46,6 39,5 39,5 31,4 24,4 10,4 10,4 11,5 19,4 46,6 

1377 29,5 37,6 35,2 39,0 46,6 46,0 32,0 34,4 22,0 14,2 10,2 19,0 46,0 

1370 22,6 31,6 30,6 46,6 43,6 39,6 36,6 22,6 17,4 16,6 16,4 10,0 43,6 

 43,6 29,0 26,2 19,5 22,0 34,4 35,4 46,0 43,6 42,5 46,2 37,6 29,5 حداکثر

 

در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشانسینوپتیک  ایستگاه ساالنه و ماهانه مطلق دمایحداکثر  متوسط -15-2جدول 

1390-1377 
 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1390 15,6 20,5 32,4 30,4 37,5 35,7 25,4 19,7 11,6 12,6 7,2 10,6 23,2 

1395 17,1 20,0 36,9 35,1 30,5 34,1 20,2 15,3 5,1 7,4 4,2 16,9 21,3 

1394 19,5 27,4 33,2 30,5 37,7 36,7 20,3 14,4 0,9 0,0 9,1 10,3 22,1 

1393 15,7 20,5 32,6 35,5 37,3 35,3 24,0 14,2 9,4 9,5 12,7 13,5 22,5 

1392 21,4 22,7 31,1 34,9 34,3 34,2 25,2 15,2 5,4 3,1 0,5 15,1 21,6 

1391 15,6 25,5 36,9 33,1 37,0 32,5 27,6 17,5 16,2 7,7 12,9 15,1 22,4 

1396 26,1 22,4 31,9 30,2 30,7 36,9 25,5 11,7 7,7 0,6 5,4 5,9 26,3 

1359 15,7 21,5 32,5 37,4 35,1 29,6 29,6 19,2 13,9 1,6 3,3 11,3 21,6 

1355 15,5 23,4 25,9 34,9 33,2 24,5 24,5 10,9 9,1 12,4 9,3 10,4 26,5 

1357 22,9 20,2 31,4 33,5 30,5 20,5 20,5 12,3 16,2 0,2 9,0 14,4 21,4 

1350 14,5 23,1 31,4 32,3 34,0 33,6 25,3 26,0 16,6 -1,0 1,7 12,3 19,5 

1355 26,2 25,6 32,9 35,1 30,5 33,9 20,0 10,6 4,5 -5,1 4,9 11,6 26,1 

1354 15,0 25,1 36,5 34,9 30,5 32,3 20,9 14,7 13,7 4,1 5,5 10,2 21,9 

1353 15,5 22,0 29,2 34,1 30,3 33,6 27,5 17,1 7,7 4,2 -1,3 12,6 26,1 

1352 17,4 22,9 25,2 34,3 35,1 33,6 27,4 15,1 5,0 0,0 5,5 14,4 21,2 

1351 17,6 21,9 31,4 34,5 35,5 33,7 29,4 15,0 0,9 0,9 0,5 11,6 21,2 

1356 22,3 25,7 36,9 33,9 37,3 32,7 20,4 10,5 9,5 7,7 4,5 15,5 21,9 

1379 19,0 25,2 31,1 35,7 30,6 32,3 21,2 13,0 5,1 0,5 4,6 14,0 26,7 

1375 17,5 20,3 33,1 33,5 35,0 33,0 20,7 15,6 7,5 0,7 3,4 11,5 26,9 

1377 19,5 23,2 36,9 35,6 34,1 34,2 25,7 26,2 14,7 7,5 9,7 13,0 22,4 

1370 15,9 24,6 31,6 34,2 37,9 31,0 20,4 15,6 9,3 -6,7 1,3 7,5 19,5 

 21,2 13,3 0,3 5,5 9,3 10,4 20,2 32,2 30,1 34,9 31,3 24,5 15,0 میانگین

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 1377-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشانسینوپتیک  ایستگاه ساالنه و ماهانه دمای میانگین -19-2جدول 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1390 12,2 19,1 23,7 25,6 29,3 20,2 17,2 13,3 4,4 0,3 2,7 16,5 10,1 

1395 11,0 19,6 22,5 27,2 25,7 25,4 17,4 11,5 2,7 1,7 6,2 5,3 14,5 

1394 12,9 19,2 24,9 25,7 25,5 23,2 15,5 16,4 2,9 2,4 3,7 16,4 15,5 

1393 11,9 26,0 23,5 27,9 25,0 25,5 17,0 5,4 5,4 4,6 0,4 0,5 15,0 

1392 14,1 15,5 22,5 20,5 20,7 24,7 17,4 9,0 4,5 -1,2 1,5 9,2 14,3 

1391 11,5 15,1 22,7 25,7 25,5 24,0 15,5 11,7 0,6 2,3 7,3 9,6 15,0 

1396 13,4 10,4 23,7 27,9 25,6 22,9 17,5 7,2 1,5 1,4 6,5 3,3 13,7 

1359 12,5 10,2 24,3 25,5 20,9 24,3 26,0 11,3 0,3 -1,4 -1,3 0,2 14,0 

1355 16,1 10,9 21,4 27,2 20,2 23,6 10,4 11,3 4,5 7,5 5,1 11,2 15,1 

1357 15,7 15,5 23,4 20,4 25,4 19,1 19,1 5,5 4,5 1,3 5,6 5,0 14,9 

1350 16,1 17,1 23,9 25,4 20,9 24,9 12,9 12,9 4,7 -5,7 -3,6 0,9 13,1 

1355 13,7 15,2 24,3 27,2 25,4 25,3 16,5 16,5 6,5 -9,5 6,9 0,6 13,1 

1354 12,2 15,3 22,7 27,1 25,0 24,1 15,9 9,2 7,3 6,0 4,4 9,2 15,2 

1353 11,2 10,0 21,4 20,3 25,6 24,5 19,1 11,0 2,7 6,6 -5,6 0,5 13,0 

1352 11,7 10,6 26,9 20,5 27,1 24,9 19,1 11,9 4,4 2,0 4,3 5,2 14,5 

1351 12,2 15,9 23,2 27,1 27,2 24,7 21,3 12,1 3,4 2,2 3,6 0,3 14,9 

1356 15,0 15,4 22,5 20,2 25,5 24,5 19,1 16,0 5,5 3,3 -6,3 5,0 15,3 

1379 13,7 15,0 23,2 27,9 25 24,7 15,7 9,3 4,1 2,5 6,2 5,3 14,7 

1375 11,0 15,5 24,9 20,3 25,2 25,4 15,5 9,7 3,5 2,0 -1 5,7 14,0 

1377 13,5 10,5 23,3 27,0 20,7 20 17,0 12,9 5,5 3,0 4,5 7,1 15,7 

1370 16,2 17,1 23,4 20,5 29,5 23,7 19,5 16,2 5,5 -4,0 -2,5 3,0 13,5 

 14,7 7,5 1,5 1,1 4,5 16,7 17,5 24,4 25,6 27,1 23,2 17,7 12,5 میانگین

 زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

 

 سینوپتیک زنجان ایستگاه ماهانه حرارتی رژیم -3-2نمودار
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 ماخذ: مشاور طرح

 1377-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک ایستگاه رطوبت نسبی حداکثر متوسط -26-2جدول 
 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1390 79 07 49 55 55 50 74 51 55 75 92 79 76,5 

1395 79 09 56 52 56 45 53 75 76 55 55 55 07,5 

1394 05 52 49 32 43 41 45 04 07 03 54 51 52,2 

1393 73 04 51 57 45 56 71 54 96 56 75 77 09 

1392 07 05 52 51 59 51 53 55 54 55 79 77 05 

1391 56 70 02 04 51 04 04 57 57 74 77 09 71 

1396 06 79 54 49 53 04 53 53 57 91 52 72 09 

1359 74 51 55 45 43 55 55 00 02 50 79 75 05 

1355 09 09 02 50 59 01 01 54 50 75 79 07 09 

1357 50 50 45 50 56 55 55 55 75 70 52 05 05 

1350 70 73 03 03 57 55 59 55 53 51 53 70 09 

1355 74 75 53 53 40 52 04 79 57 57 55 52 76 

1354 55 71 55 54 50 57 50 70 53 75 56 04 00 

1353 76 74 71 02 02 51 55 53 54 52 51 52 71 

1352 71 73 76 06 55 54 02 77 50 57 56 73 71 

1351 72 74 52 54 52 53 56 75 55 52 52 52 05 

1356 03 59 47 50 45 50 50 73 54 70 54 07 04 

1379 00 01 50 56 40 45 06 56 55 79 51 09 05 

1375 59 57 46 56 47 51 49 74 75 75 05 00 59 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

متوسط حداقل  دما 6.310.915.219.319.815.510.15.00.5-3.3-2.81.7

متوسط حداکثر  دما 18.624.531.334.936.132.226.216.49.35.56.313.3

میانگین دما 12.517.723.227.128.024.417.810.74.51.11.87.5
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1377 00 75 54 51 02 56 06 07 71 79 72 55 04 

1370 54 57 50 57 51 51 47 79 54 76 72 74 03 

 00 72 79 56 51 77 57 54 52 54 55 05 05 میانگین

 

 1377-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک ایستگاه رطوبت نسبی حداقل متوسط -21-2جدول 
 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1390 34 22 13 22 17 10 35 35 37 32 52 33 29,0 

1395 30 26 17 15 14 12 15 31 35 46 56 46 27,7 

1394 25 15 14 15 13 20 25 56 53 47 41 39 36,0 

1393 24 26 10 21 10 14 31 41 55 35 34 29 25,4 

1392 21 27 10 10 22 14 19 45 56 53 41 33 36 

1391 30 29 22 21 13 26 22 43 53 35 30 29 36 

1396 26 36 10 15 17 21 19 45 39 50 45 30 36 

1359 32 39 10 13 13 17 17 25 27 03 49 35 29 

1355 33 24 25 26 25 22 22 45 56 41 45 30 32 

1357 17 14 13 26 10 21 21 54 37 42 44 25 27 

1350 35 34 22 20 21 19 21 21 45 55 57 31 33 

1355 29 31 21 23 19 10 42 42 52 04 54 39 30 

1354 25 25 15 21 26 26 19 42 30 54 45 19 29 

1353 32 33 34 27 20 15 22 49 41 51 01 42 30 

1352 34 25 27 20 25 19 25 39 53 55 42 31 34 

1351 35 29 21 23 10 15 19 32 01 43 49 41 32 

1356 25 21 17 23 19 23 23 33 51 43 52 27 36 

1379 31 23 25 26 26 21 31 54 06 57 02 33 30 

1375 20 26 13 19 17 21 20 49 50 55 45 43 33 

1377 33 30 26 21 27 22 34 42 44 57 40 31 35 

1370 33 23 21 21 15 26 21 47 06 55 53 53 30 

 32 35 45 56 47 41 25 19 19 21 19 20 36 میانگین

 زنجان ماخذ: اداره کل هواشناسی استان

 

 

  ماهنشان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی نمودار حداقل و حداکثر -4-2نمودار
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 1377-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک ایستگاه رطوبت نسبی متوسط -22-2جدول 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1390 57 44 31 46 30 30 50 06 01 53 72 50 56,2 

1395 57 45 34 35 32 36 35 53 53 04 09 04 47,0 

1394 40 33 31 25 25 34 30 57 06 55 47 45 41,4 

1393 49 42 33 39 32 32 51 03 73 59 50 53 45,5 

1392 44 47 34 34 41 33 30 05 07 76 06 55 49 

1391 55 52 42 42 32 42 43 05 76 50 50 56 51 

1396 46 54 35 32 35 42 30 05 03 73 05 54 56 

1359 53 06 35 31 25 37 30 40 44 74 04 55 47 

1355 51 40 43 35 42 45 41 04 05 55 02 52 51 

1357 37 35 36 35 33 46 46 71 57 59 03 45 40 

1350 57 54 43 45 39 35 41 39 04 05 76 54 51 

1355 51 53 37 35 33 34 40 01 76 75 76 01 52 

1354 43 45 35 37 35 35 35 59 06 00 02 42 47 

1353 52 54 53 44,7 43,9 35,2 35,7 00 03 07 71,2 03 54 

1352 52 56 45 42,4 41,4 30,2 43,1 57,4 09 76 06,5 51 52 

1351 55 51 30 35 33,5 34,1 34,3 53 72 02 04,4 41 45 

1356 44 46 32 39 34 39 39 52 07 59 07 40 47 

1379 49 42 46 35 33 35 40 07 73 05 72 51 51 

1375 42 35 27 34 32 30 35 01 00 05 57 55 40 

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

متوسط حداقل رطوبت  302619211919254147504835

متوسط حداكثر رطوبت 686855545254577781807972
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1377 49 55 37 30 44 30 47 55 57 05 59 45 49 

1370 43 46 35 39 35 30 34 03 72 03 03 03 49 

 49 53 03 05 04 59 41 37 35 37 37 47 49 میانگین

 

  ماهنشان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی رژیم -5-2نمودار

 
 زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

 ـ تجزیه و تحلیل نوسانات دما

که هر دو نمایانگر خصوصیات  ماهنشانمقایسه کلی میان مقادیر شاخص های دمایی در ایستگاه 

هستند، نشان می دهد که سقوط شدید دما در  منظومه انگورانو در محدوده  ماهنشاناقلیمی در ناحیه 

است به  قسایر مناطبه مراتب شدیدتر از  ماهنشانفصل زمستان به شکل مقادیر حداقل مطلق در ایستگاه 

+ درجه در تابستان حدود 43در زمستان تا  -27,4از  ماهنشانطوری که دامنه تغییرات دمایی در ایستگاه 

 درجه سانتی گراد در طی سال است که نوسان دمایی باالیی می باشد. 76,4

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

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 

از اردیبهشت تا اول مهر از لحاظ  انماهنشی اصلی دما در ایستگاه موردمطالعه نشان می دهد که ایستگاه 

 می باشد.  دمائی دارای شرایط متعادل
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با آغاز فصل پائیز و گسترش و نفوذ توده های هوای سرد از نیمکره شمالی، افت دمای هوا با شتاب 

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

 دریجاً از شدت سرما کاسته شده و به آرامی گرم می شود.و ت

ماه گرمترین ماه سال می باشند و افزایش و کاهش دما مرداد ، دی ماه سردترین و ماهنشان در ایستگاه

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

 تأثیر خود قرار می دهند.

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

گراد نزول می کند که یخبندان سختی را به همراه دارد. بنابراین در ماه اردیبهشت تا  درجه سانتی -27از 

دشگری مناسب بوده و در اول مهرماه که شرایط دمائی مساعد می باشد، برای هر گونه فعالیتی بخصوص گر

دیگر ماهها برای عالقمندان به تفریحات زمستانی جذابیت کافی وجود دارد. براساس اطالعات مربوط به 

در سردترین فصل یعنی  ماهنشانمیانگین دمای هوا در فصول مختلف سال، میانگین دمای هوا در ایستگاه 

درجه سانتیگراد و مقدار این پارامتر در فصل  17,5نتیگراد و میانگین دمای فصل بهاردرجه سا 3,4زمستان 

درجه سانتیگراد می باشد و مقدار این  11جه سانتیگراد و میانگین دما در فصل پاییز در 20,5تابستان 

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

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

 فعالیت ها محدودیت ایجاد می کند.  سیاریبرای اجرای ب منطقههوا در این 

 رشبا یها یژگیو -

 رشبا ننوسا

 هیستگاا 1390-1377 ریماآدوره  به طمربو رشبا ساله 26 رمااز آ منطقه رشبا یمرژ تعیین ایبر

 . ستا هشد دهستفااماهنشان  سینوپتیک

 منطقه ساالنه رشبا متوسط انمیز الًاو که دشو می همشاهد ،ماهانه رشبا متوسط رماآ مربوط ولجد در

 میلیمتر 46 با برابر فروردین  همادر  ل،سا رشبا بیشترین نمیا یندر ا که باشد می میلیمتر 241,5 دلمعا

 صددر 37 شامل منطقه فصلی رشبا هعمد که نیز نشان می دهد منطقه ماهانه رشبا یمرژ دارنمو. باشد می

 به زمستان فصلدر  ساالنه رشبا صددر 29  یبعد مرتبه. در دپیوند می عقوو به بهار فصلدر  ساالنه رشبا

 .دپیوند می عقوو

 رشبا کنشاپرو  عنو ان،میز

 دسر یها نجریا  ترکیبآن   دیجاا صلیا عاملو  ستابرف  عنواز  عمدتاً مطالعاتی ودهمحددر  رشبا

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

شمال و شرق آن در میزان بارندگی و نوسان دمای مراتع بخارهای دریای خزر و بادهای سرد شمالی و وجود 
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 که هدد می ننشا ساله 26 ریمادوره آ طیدر  رشبا اتتغییر سیربر .بسیار مؤثر است ماهنشانشهرستان 

 ستا شتهدا کاهش بهرو  یندرو( 1357-1390) ریمادوره آ خیرا لسا 16در  هیژو به ساالنه رشبا میانگین

 16در حالی که در  ستا هشد ثبت میلیمتر 247 تقریباً لسا 16 یندر ا ساالنه رشبا میانگین که ریطو به

 طیدر  هم منطقه فصلی ندگیربا یعزتو یمرژ ینکها توجه جالب نکته. میلی متر بوده است 256سال قبل 

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

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

  مقایسه با لحا هر به. باشد غربی یها نجریاو  لیونادمر اجموی الگوا تغییرو  تمسفرا فوقانی حسطو

ای در  منطقه قلیما تغییر که دکر یگیر نتیجه انتو می شیربا تنوسانا با ههدو د ینا مایید تنوسانا

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

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

 . شتدا هداخو ورتضرآن  مرتعی یها عرصهاز  حفاظتو  کوهستانی

-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه رشبا عمجمو متوسط -23-2جدول 

1377 

 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1390 27,3 17,9 6,6 1,1 6,3 6,6 6,6 19,6 3,4 5,6 56,5 21,5 179,3 

1395 55,5 15,2 9,7 24,1 6,6 6,6 6,6 34,5 20,2 22,3 29,5 15,1 235,1 

1394 32,4 2,0 9,5 3,3 6,6 22,1 17,5 06,4 17,9 5,1 11,6 39,6 221,1 

1393 29,4 26,7 0,7 24,9 6,6 6,6 34,7 19,3 37,5 2,2 15,9 26,4 211,7 

1392 24,1 36,7 12,6 6,6 6,7 6,6 1,6 54,0 40,9 3,6 15,5 44,7 233,5 

1391 50,5 45,9 42,0 11,4 5,5 1,9 7,5 57,9 15,5 19,5 30,2 19,0 353,0 

1396 25,5 75,0 26,7 6,9 6,6 4,6 1,9 02,7 1,7 26,9 35,6 12,6 201,2 

1359 42,6 167,5 4,6 6,3 1,3 3,1 6,6 7,6 24,5 51,5 0,9 36,1 279,1 

1355 51,5 30,7 36,7 14,4 6,6 19,5 5,3 51,6 15,5 16,6 31,5 35,0 335,0 

1357 0,0 26,6 3,4 4,7 5,6 9,1 3,0 06,0 4,1 12,7 19,0 15,3 104,7 

1350 95,5 53,0 24,4 13,0 0,9 14,1 1,5 2,9 45,6 0,3 25,1 56,7 346,2 

1355 40,7 42,1 3,4 3,0 6,6 1,5 46,5 46,5 14,6 29,5 29,7 14,6 200,1 

1354 14,3 40,5 4,5 6,6 0,5 6,6 6,4 45,6 7,1 33,4 01,0 4,4 227,3 

1353 20,6 75,5 15,1 13,1 6,6 6,6 4,5 39,4 3,3 26,0 25,5 19,3 245,0 

1352 74,2 53,3 05,4 3,6 7,3 3,5 2,2 19,7 55,3 34,7 10,2 2,0 346,4 

1351 55,3 29,7 6,6 1,0 7,1 6,6 1,2 21,6 54,5 5,4 49,6 29,4 254,2 

1356 35,7 25,4 6,1 7,6 1,0 2,4 9,0 37,2 33,7 10,3 26,5 42,2 235,6 

1379 52,6 31,5 3,5 7,6 2,6 6,6 12,5 33,5 27,6 16,6 23,4 4,6 230,4 

1375 32,6 15,5 6,6 12,5 3,6 6,6 6,6 10,6 19,6 24,6 10,5 20,5 105,6 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

35 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1377 40,5 52,6 11,5 2,5 2,6 1,6 5,6 7,5 1,5 45,6 15,5 12,6 265,6 

1370 21,6 26,5 17,5 19,5 6,6 3,6 16,5 47,6 20,6 49,5 24,5 55,5 294,5 

1375 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 20,6 17,5 15,6 15,5 1,6 26,6 6,6 

 353,0 55,5 56,5 51,5 54,5 57,9 46,5 22,1 7,3 24,9 05,4 167,5 95,5 حداکثر

 6,6 2,0 1,6 2,2 1,5 2,9 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 حداقل

 241,5 24,4 27,6 26,4 24,3 37,2 5,5 3,9 2,3 7,7 13,6 37,7 46,6 میانگین

 زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

 1377-1390در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه رشبا حداکثر -24-2جدول 

 حداکثر ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1390 9,0 12,5 6,6 1,1 6,3 6,6 6,6 11,3 3,4 5,5 23,5 7,6 23,5 

1395 10,6 7,4 4,6 9,3 6,6 6,6 6,6 22,9 10,7 13,2 7,3 4,5 22,9 

1394 15,6 1,6 4,6 2,7 6,6 17,3 7,7 26,6 5,2 4,1 5,7 36,2 36,2 

1393 19,4 7,9 4,6 11,5 6,6 6,6 15,7 9,6 9,5 1,7 0,7 16,3 19,4 

1392 7,5 13,6 5,6 6,6 6,7 6,6 1,6 22,2 16,2 2,6 5,2 24,7 24,7 

1391 24,1 31,5 21,2 4,6 3,7 1,9 7,5 45,1 9,6 15,5 21,1 5,7 45,1 

1396 9,5 16,5 17,2 6,0 6,6 3,0 1,3 13,7 1,7 5,5 17,5 0,2 17,5 

1359 15,3 22,0 3,3 6,3 1,3 6,6 6,6 0,9 24,3 10,5 5,6 0,5 24,3 

1355 39,1 15,4 11,5 14,4 6,6 5,3 5,3 20,5 9,7 5,3 12,0 12,0 39,1 

1357 4,7 12,3 3,4 4,1 5,6 2,0 2,0 26,3 2,1 5,5 0,7 7,0 26,3 

1350 35,4 11,2 11,0 12,4 3,2 13,9 1,9 1,9 20,1 4,1 7,0 31,1 35,4 

1355 19,3 13,9 1,5 3,0 6,6 1,5 12,5 12,5 9,5 15,5 24,6 5,5 24,6 

1354 9,0 12,5 1,0 6,6 3,5 6,6 6,3 24,0 4,0 5,5 27,3 4,6 27,3 

1353 7,5 20,4 3,5 5,5 6,6 6,6 3,9 7,3 1,0 7,3 5,1 5,0 20,4 

1352 22,2 14,0 16,2 3,6 0,6 3,5 2,6 5,7 11,0 21,6 7,5 6,5 22,2 

1351 19,6 0,2 6,6 1,0 3,0 6,6 1,6 13,4 27,0 2,5 26,4 7,4 27,0 

1356 14,6 19,6 6,1 5,0 1,6 1,0 0,5 13,2 13,0 0,4 5,5 36,0 36,0 

1379 39,5 15,6 2,6 4,6 2,6 6,6 4,6 16,6 0,5 3,5 0,5 3,5 39,5 

1375 14,6 4,5 6,6 0,5 1,5 6,6 6,6 0,5 12,5 11,6 5,5 16,5 14,6 

1377 13,5 12,6 5,5 1,5 2,6 1,6 3,6 4,6 1,6 27,6 5,6 5,6 27,6 

1370 11,6 5,6 7,6 7,6 6,6 3,6 4,6 14,6 16,6 13,6 16,5 35,5 35,5 

 45,1 35,5 27,3 27,6 27,0 45,1 15,7 17,3 0,6 14,4 21,2 31,5 39,5 حداکثر

  

 ماهنشانسینوپتیک هیستگاا فصلی رشبا یمرژ-6-2نمودار
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 سینوپتیک ماهنشان هیستگاا ماهانه ندگیربا یمرژ -7-2نمودار

 

 زنجان ماخذ: اداره کل هواشناسی استان

 

 

در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه حداقل، میانگین و حداکثر بارش -8-2نمودار 

1336-1377 

بهار

37%

تابستان

6%

پاييز

28%

زمستان

29%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.040.0
37.7

13.0

7.7

2.3
3.9

8.5

37.2

24.3

20.4

27.0
24.4



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

37 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

  

 

 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 1377 -1390 یها لسا به طمربو یماو د رشبا ساله 26 رمااز آ رمنظو ینا ایبرداد.  تشخیص

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

 32 ودحددر  ختالفیا ساالنه نیز منطقه تیارحر یلگوو ا میلیمتر 3,0 ودحددر  ختالفیا ساالنه مطالعه

 عناصر زیاد نسبتاً تنوسانا ههندد ننشا نیز هشد ترسیم دارنمو پهن یلگو. استا شتهدا ادجه سانتیگردر

 .باشد می لسا لطوآن در  باالی حساسیت ضریبو  قلیمیا صلیا

 منطقه افگروهایتر -3-2دارنمو
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 و مشاور طرح زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

 

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

 می ننشا ذیل  دارنمو. ستا هشد دهستفاا ماهنشان سینوپتیک هیستگاا 1377-1390 یها لسا به طمربو

 می اپید مهادا اواسط آذرماه تاو  زغاآ همااواسط اردیبهشت از  هما 7 لطودر  لسا خشک نسبتاً رهدو که هدد

 .کند

 منطقه ترمیکومبرآ  -11-2دارنمو
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 و مشاور طرح زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

 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 2666-1951 ساله 56 ریمادوره آ ایبر

(Correlation Coefficient) قومیر تفاعیار متغیرو  ماد رش،با یها پیکسل تفکیک به DEM  ضریب 

 داریمعنا  زهبادر  یگرد یسواز  ماو د رشبا یمتغیرهاو  سو یکاز  عتفاار متغیر بین R= -6،90همبستگی

(6،6=Sigبه ) ستا هشد منعکس نقشه های صفحه بعددر  که مدآ ستد  . 
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نقشه هم دما منظومه ماهنشان- 31-2نقشه   

 

منظومه ماهنشان باراننقشه هم - 31-2نقشه   
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 تعداد روزهاي يخبندان 

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

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

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

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

روز در  77های مذکور به ترتیب متوسط تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه ماهنشان موردمطالعه در ایستگاه

ی های احتمال وقوع آن وجود دارد. میانگین ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در ماهها ماه 7باشد که سال می

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

 .حداقل است

 آماری مورد مطالعهدر دوره ماهنشان مجموع روزهای یخبندان در ایستگاه وسطمت -25-2جدول 
 جمع ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1390 3 6 6 6 6 6 6 1 23 10 15 6 01 

1395 6 6 6 6 6 6 6 1 22 36 25 13 94 

1394 6 6 6 6 6 6 6 2 24 17 22 3 05 

1393 0 6 6 6 6 6 6 9 13 21 15 14 51,6 

1392 6 6 6 6 6 6 6 2 13 29 22 5 74,6 

1391 4 6 6 6 6 6 6 1 16 24 16 5 57,6 

1396 6 6 6 6 6 6 1 5 25 25 24 22 165,6 

1359 2 6 6 6 6 6 6 11 25 20 23 12 99,6 

1355 2 6 6 6 6 6 6 6 15 5 13 3 35,6 

1357 6 6 6 6 6 6 6 5 14 23 12 5 02,6 

1350 3 6 6 6 6 6 6 5 15 25 25 16 92,6 

1355 1 6 6 6 6 6 6 5 25 36 21 10 164,6 

1354 4 6 6 6 6 6 6 5 10 22 15 11 73,6 

1353 4 6 6 6 6 6 6 1 24 25 25 9 91,6 

1352 5 6 6 6 6 6 6 5 13 15 15 16 00,6 

1351 6 6 6 6 6 6 6 4 17 24 26 11 70,6 

1356 6 6 6 6 6 6 6 4 0 10 25 12 03,6 

1379 6 6 6 6 6 6 6 2 19 22 24 9 70,6 

1375 1 6 6 6 6 6 6 0 17 24 25 15 91,6 

1377 2 6 6 6 6 6 6 6 7 15 26 15 59,6 

1370 3 6 6 6 6 6 6 6 5 36 27 17 55,6 

 77 11 21 22 17 4 6 6 6 6 6 6 2 میانگین
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 آماری مورد مطالعهدر دوره ماهنشان مجموع روزهای یخبندان در ایستگاه وسطمت -11-2 نمودار

 
 زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 

 مجموع ساعات آفتابی

 353,9 از ماهنشانمتوسط ماهانه ساعات حقیقی تابش آفتاب در ایستگاه  زیرهای جدول براساس داده

ساعت و  2550,2متغیر است و مقدار ساالنه آن برابر  دی ماهساعت در ماه  145,4تا  تیرماهساعت در ماه 

 باشد. ساعت در ماه می 246,5میانگین ماهانه آن 
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 در دوره آماری موردمطالعه ماهنشان مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه -20-2جدول 
 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1390 224,1 275,1 356,5 334,3 330,9 321,9 275,4 150,7 192,5 155,1 154,1 159,6 2905,9 

1395 151,3 237,9 317,6 351,1 351,0 315,3 255,5 153,2 159,4 103,3 122,2 194,1 2595,2 

1394 235,9 317,0 335,5 311,5 307,7 295,5 211,1 125,5 125,5 104,3 197,4 195,4 2595,5 

1393 244,5 277,3 327,9 330,9 352,9 324,5 229,7 192,5 162,2 175,5 151,0 235,0 2954,7 

1392 254,5 245,4 330,0 394,5 300,1 346,2 250,7 105,5 146,0 156,3 192,2 261,7 3675,2 

1391 213,9 275,7 343,5 356,3 331,5 325,9 259,5 106,6 165,6 159,2 175,5 154,4 2923,7 

1396 254,2 212,2 346,2 349,5 354,3 323,7 200,7 137,1 155,2 135,2 177,5 225,5 2907,9 

1359 244,3 195,9 322,3 371,9 356,4 273,3 273,3 245,3 260,0 169,4 155,6 174,5 2955,5 

1355 196,5 256,1 295,2 342,4 304,2 203,0 203,0 155,5 145,1 127,4 124,4 134,5 2003,1 

1357 214,5 252,3 372,4 330,5 343,2 271,4 271,4 132,1 193,0 157,5 106,5 190,0 2932,0 

1350 149,9 229,4 321,6 355,7 367,5 333,2 233,1 233,1 171,6 107,1 106,7 155,5 2553,5 

1355 219,9 235,7 355,2 303,9 351,7 310,5 175,2 175,2 130,7 133,0 106,9 102,5 2757,0 

1354 229,9 201,4 356,5 370,2 337,4 346,5 259,7 159,2 196,9 126,4 154,0 223,0 3634,0 

1353 232,0 251,2 346,0 340,2 372,2 334,7 259,5 141,5 107,0 129,4 155,2 195,3 2932,3 

1352 151,3 275,7 292,9 305,4 345,9 333,1 271,4 152,4 117,7 125,1 109,5 104,3 2533,7 

1351 174,9 274,3 355,5 303,4 302,2 344,4 234,6 194,9 75,9 106,2 144,0 150,4 2576,7 

1356 - - 391,7 302,9 334,6 333,4 246,2 191,1 113,5 156,7 176,5 261,3 2459,9 

 2550,2 155,5 104,3 145,4 151,1 174,0 252,7 317,5 349,6 353,9 341,9 250,0 215,4 میانگین

 

 در دوره آماری موردمطالعه ماهنشان مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه -12-2نمودار 
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 زنجان ماخذ: اداره کل هواشناسی استان

 بررسی وضعیت باد منطقه

-1390 یها لسا یسالها به طمربو ساله 26 رمااز آ منطقهدر  ییاهو تجریانا غالب ندرو تعیین ایبر

 میانگینو  نیاوافر ذیل ولجددر  ابتدا رمنظو ینا ایبر. شد دهستفاا ماهنشان سینوپتیک هیستگاا 1377

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

 جهت که هدد می ننشا دارنمو ین. استا هشد ئهارا ساله 26 ریماو در دوره آ ماهانه سمقیادر  منطقه دگلبا

 ینابنابر. ستاجنوب  دبااز آن  بعدو  شرقیجنوب  دبا تشد نظراز  همو  نیاوافر نظراز  هم منطقه دبا غالب

 متر بر ثانیه 26 سرعت میانگین با که ستا شرقیغالب  یهادبا تأثیر تحت هعمد رطو به مطالعه ردمو منطقه

 تیارحر پتانسیل با شرقیجنوب  دبا کهداد  ننشا ماهنشان هیستگادر ا دباوزش  ریماآ سیربر. نددار نجریا

 یها همادر  عمدتاً سینوپتیک سمقیادر  تمسفرا یباال ازتر شرقی یها جمو با ستااهمر باال طوبتیو ر

 سینوپتیک سمقیادر  غربی دباو کلیماتیک( ومیکر سمقیادر ) نکوهستا سمتاز ب جنو دباو  نتابستا

 .نددار نجریا نمستاز یها همادر  عمدتاً

    

 ساله 21 ریمادوره آ میانگین ایبر ماهانهسمقیادر  منطقه دگلبا دارنمو -13-2 دارنمو

فروردين
ارديب

هشت
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخرداد

ساعات آفتابي ماهنشان  215.4256.6341.9353.9349.0317.5252.7174.6151.1148.4164.3188.5
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 *1377-1390ایستگاه ماهنشان در دوره آماری  دبا سرعت میانگینو  نیاوافر  -27-2 ولجد
 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1390 21619 15610 21615 21611 60616 65669 15611 15612 27616 21636 15669 21615 21636 

1395 36615 36615 29621 22625 24616 21611 12616 24612 24626 25615 13611 15617 22625 

1394 10615 21619 36612 24616 31665 31612 33612 22615 15614 15613 12612 24635 24635 

1393 30613 22615 12615 25615 12616 19626 22665 24614 12611 15613 24612 24615 19626 

1392 21612 24616 12616 32616 29616 15612 21615 36665 15617 15669 15612 21632 21632 

1391 12613 22615 24614 22612 25669 36611 24613 13669 16669 15615 12612 24626 24626 

1396 22610 22617 24622 34612 5613 11669 33612 22616 22616 12616 12612 22615 24622 

1359 10616 34611 34669 32665 0669 22616 36667 19615 11615 12616 12612 10612 19615 

1355 21622 15610 11626 32612 32669 21612 21615 15612 11669 20625 12665 13613 20625 

1357 15615 22626 22611 5615 32612 32622 21669 15616 61316 10615 22612 22626 32622 

1350 21610 32615 15612 21611 22615 33612 24669 22626 13611 32611 12611 10612 22626 

1355 22614 25615 21665 32665 32665 32616 25615 23665 32611 14615 13612 21613 25615 
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 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1354 15611 25636 19611 33665 21616 34665 12616 12665 15612 15669 24615 17614 25636 

1353 25612 15669 32665 13669 24612 25669 15665 12669 12669 22612 21626 10612 21626 

1352 22610 22612 22665 32665 32665 22665 22610 25612 22612 15612 24622 15622 24622 

1351 22616 22614 22665 67616 21626 32665 22612 22616 15669 15665 10616 22614 21626 

1356 36615 32612 35610 22616 34665 35667 22612 10669 22616 23614 33616 21616 35610 

1379 27613 33614 34612 21612 34616 34669 26612 17616 15612 10612 25614 26613 33614 

1375 13612 34610 13610 22612 34612 13612 13610 13612 13610 14615 12610 17615 14615 

1377 26610 31610 17660 34665 65660 34660 22665 13612 13610 13610 13610 15610 26610 

 25635 24635 24622 21636 24626 22626 13610  ،  22610 32622 21626 22625 24622 25636 21622 حداکثر

 سمت باد)درجه( ي( سه رقم بعدهي)دورقم اول از سمت راست سرعت باد)متر بر ثان*

 اهوآب و عنو تعیین

 تنرماروش د

روش  ین. در ادشو می دهستفاا( DeMarton) تنرماد دیپیشنها رکااز روش   ابتدا رمنظو ینا ایبر 

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

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

𝐼 =
P

T + 01
 

 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 0 سساا

 مطالعه ردمو منطقه خشکی ضریب اد،سانتیگر جهدر14,7 ساالنه یماد میانگینو  میلیمتر 241,5 ساالنه

 .  ستا (1377-1390) ساله 26  ریمادر دوره آ خشک  قلیما عنو هنمایند که مدآ ستد به 9,79 دلمعا

 تنرماد روش سساا بر قلیما یبند طبقه -25-2جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I < 16 خشک

 I< 26 ≥16 نیمه خشک

 I< 24 ≥26 مدیترانه ای

 I< 25 ≥24 نمیه مرطوب

 I< 35 ≥25 مرطوب

 I≥ 35 بسیارمرطوب

 

 کوپنروش 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

47 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 شاخص یمبنا بر قلیما یبند طبقه ایبر شیرو قعدر وا( Köppen) کوپن دیپیشنها رکادر روش  

 می ئهارا کوپن یبند تقسیم نکال لیهاو یها وهگر ابتدا رمنظو ینا ایبر. ستا رشباو     ماد میانگین یها

 .شوند

 بندی کوپنتقسیم  نکال لیهاو یها وهگر -29-2جدول 
 عالمت محدوده کمی دما ویژگی آب و هوایی ویژگی از نظر پوشش گیاهی آب  وهوا

 ای رهحا
ای  رهحا یجنگلها  شدر جهت ماو د رشبا

 ستا مناسب
 A درجه نیست 15تر از دهیچ ماهی سر زمستان ندارد

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

 معتدل
بارش و دما برای رشد جنگلهای خزداندار 

 کافی است
 زمستان مالیم

درجه قرار  15و  -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 16هیچ 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی کوپنطبقه در  قلیمیا تردخر یهاوه گر -36-2جدول 
 ها وهگر

 ها یژگیو
 سوم دوم اول

A 

 ادگر سانتی جهدر 15از  بیشتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

F  رمت سانتی 0 قلاحد ماهی هر ندگیربا نگینمیا 

M  16-25از  گترربز یا ویمسا لیو متر سانتی 0از  کمتر لسا هما ترین خشکدر  ندگیربا R/ 

W  16-25از  کمتر همو  متر سانتی 0از  کمتر هم لسا هما ترین خشک ندگیربا R/ 

 هما خشکترین ندگیربا aو  متر میلی حسب بر ساالنه ندگیربا r - 166)  a= rبا  ستا برابر Awو  Am یهااهوآب و  بین زمر

 (لسا
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 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

B 

 ویژگی
 با مناطقو در T2+25  از  تابستانین رابا با مناطقو  در  T2از  مستانیز رانبا با مناطقدر  (R) ندگیربا انمیز

 کمتر  2T+14 از  فصلی همه تقریباً رانبا

 h h ادسانتیگر جهدر 15از  بیشتر ساالنه یماد میانگین 

 k 
 جهدر 15از 1 بیشتر لسا هما کمترین یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر  151از کمتر ساالنه یماد میانگین

 ادگر سانتی

 k' ادسانتیگر جهدر151از  کمتر لسا هما گرمترینو  ساالنه یماد یها میانگین 

 

C 

 ویژگی
 میانگینو  ادگر سانتی جهدر -31از  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر15از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین

 ادسانتیگر جهدر 16از 1 بیشتر لسا هما گرمترین یماد

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

 سانتیمتر 3از  کمترو  نمستاز

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

 ادسانتیگر جهدر 16از 1

 c 
 جهدر 16از 1 بیشتر هما 3 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 

D 

 ویژگی
از  کمتر هما تریندسر یمادمیانگین  لیو  ادسانتیگر جهدر161از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین یژگیو

 ادسانتیگر جهدر -31

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

 متر سانتی 3از  کمتر

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

 ادگر نتیسا 161از  بیشتر

 c 
 جهدر 16از 1 بیشتر هما 3 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 d d ادسانتیگر جهدر 35از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین 

 

E 
 ادگر سانتی جهدر 16از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

T  ادسانتیگر جه) درصفر( 61از  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر 161از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

49 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

F  F  ادسانتیگر جه) درصفر( 61از  کمتر لسا یها هما متما یماد میانگین 

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

 

 کوپنسیستم در  هااهوآب و  اعنوا  -31-2ولجد

 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 S عنواز  منطقه قلیما تردخر تیپ مادارد. ا ارقر+ 15و  -3 بین

سانتیمتر( بوده و در حالی که در زمستان بیشترین بارش  3میلمیتر )کمتر از  2,3های تابستان در حدود 

ماه از  0درجه و میانگین دمای  25باشد  و میانگین دمای گرمترین ماه سال حدود میلمیتر می  27حدود 

 درجه سانتیگراد می باشد. 16سال بیشتر از 

 یبند طبقه مدیترانه ایرا منطقه  قلیما انتو می کوپن سسیستمدر  اهوآب و  اعنوا ولجد طبق ینابنابر

 .دکر

 

 نفایوروش ا

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

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

E
 

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

و  تبخیر انمیز. باشد میلیمتر می 241,5 دلمعا رشبا انمیز ماهنشان هیستگاا یهاداده  سساا بر. کند

 ینا با. باشد می میلیمتر 555,2 دلمعا تقریباً مونتیث پنمن لمد سساا بر هم ساالنه رطو به پتانسیل قتعر

 .ستا بیابانی قلیمیا طبقه ههندد ننشا که  یدآ می ستد به 6،25 دلمعا طوبتیر ضریب تمحاسبا

 

 ایوانف روش سساا بر قلیما یبند طبقه -32-2جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I ≥ 1,5 بسیار مرطوب جنگلی

 I< 1,5 ≥1,6 مرطوب جنگلی

 I< 1,6 ≥6,0 جنگلی ستپیا

 I< 6,0 ≥6,3 ستپیا

 I< 6,3 ≥6,13 بیابانی

 I< 6,13 ≥6,6 ئیاصحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وایت اصالح شده( و میانگین بارندگی ایستگاه مقایسه تبخیروتعرق پتانسیل)روش تجربی تورنت  -14-2دارنمو
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 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
=

2666𝑃
(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 241,5 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

 بهو  ادسانتیگر جهدر -3,3 دی ماهو در  30,1  مرداد در ترتیب به ماهنشان هیستگاا ایبر ساله 26 ریماآ

  21,14   دلمعا ژهمبرآ ینما قلیما ضریب سپس. شدند محاسبه کلوین جهدر 209,75و  369,25  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
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 آمبرژه روش سساا بر قلیما یبند طبقه -33-2جدول 

 ضریب خشکی محدوده نوع اقلیم

 Q ≥ 156 بمرطو ربسیا

 Q< 156 ≥95 بمرطو

 Q< 95 ≥57 بمرطو نیمه

 Q< 57 ≥36 خشک نیمه

 Q< 36 ≥17 خشک

 Q< 17 خشک ربسیا

  

 ادسانتیگر جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسط یبند طبقه -34-2جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 m ≥ 7 مگر

 m < 7 ≥3 لمعتد

 m < 3 ≥6 خنک

 m < 6 ≥3- دسر

 m < -3 دسر ربسیا

 

 بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری   -

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

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

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

ده و او زیست به مراتب بیشتر شبرداری 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 

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

مطالعه و بررسی قرار  شناسی انسانی یا زیست هواشناسی موردهای 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 با توجه به تفاوت قابل مالحظه افراد با یکدیگر، احساس آنها از یک وضعیت جوی یا اقلیمی می

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

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

 هاها گرم و نامطلوب و بعضییک محل، یک روز معین را ممکن است مالیم و مطلوب احساس کنند. بعضی
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های فردی نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در خنک و نامطلوب احساس نمایند. جدا از ویژگی

توان باشد. احساس انسان نسبت به محیط اطرافش را نمیاحساس آنها از شرایط جوی کامالً تأثیرگذار می

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

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

ای نسبی هوا در ایجاد احساس آسایش انسان تأثیر دارد. البته واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیده

درجه  5/09غرافیایی، متفاوت است. بطور مثال در آلمان دمای تجربی است و در فرهنگها و مناطق مختلف ج

درصد مطلوب است. در حالیکه در مناطق استوایی  56درجه سانتی گراد( و رطوبت نسبی  5/26فارنهایت )

کننده شرایط درصد رطوبت مطلوب است. این ارقام، تعیین 56الی  76درجه فارنهایت و  55تا  74دمای 

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

ای که رطوبت نسبی بر محور افقی و درجه حرارت در محور عمودی آن مشخص شده ترسیم کنیم، محدوده

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، ن احساس آرامش و آسایش میآ

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

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

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 دهد و مناسبهای حرارتی انسان نشان میرا در تنش

درصد مشخص  76تا  36اد و نوسان رطوبتی گردرجه سانتی 24تا  15گردد )در نوسان حرارتی معرفی می

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

روز این ماه با در بهمن(: وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی شبانه 11دی تا  January -11. ماه دی )1

 شود.سرد توصیف میخیلی  های حرارتی انسان نظر گرفتن تنش

 5/0اسفند(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  9بهمن تا  February -12ماه بهمن ) -2

 بامداد، 5/0بعدازظهر تا  5/0بعدازظهر سرد و از  5/0ظهر تا  5/12سرد، از  خیلی ظهر 5/12بامداد هر روز تا 

 گردد.سرد توصیف می خیلی

 5/0بامداد تا  5/0از ساعت روز این ماه فروردین(: شبانه 11اسفند تا  March -16ماه اسفند ) -3

سرد به لحاظ خیلی بامداد، دارای وضعیت  5/0بعداز ظهر تا  5/0بعدازظهر هر روز دارای شرایط سرد و از 

 باشند.آسایش اقلیمی می

روز این اردیبهشت(: وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه 16فروردین  تا  April -12ماه فروردین  ) -4

 5/0بعدازظهر تا  5/0و از خنک بعدازظهر  5/0ظهر تا  5/12، از خنکظهر،  5/12تا بامداد  5/0ماه از ساعت 

 گردد.توصیف میخنک بامداد، 
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بامداد تا  5/0روز این ماه از ساعت خرداد(: در شبانه 16اردیبهشت تا  May -11ماه اردیبهشت ) -5

 شود.توصیف می خنکبامداد،  5/0شامگاه تا  5/0و از خنک مطلوب شامگاه، وضعیت آسایش اقلیمی  5/0

بامداد تا  5/0تیر(: وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه از ساعت  9خرداد تا  June -11ماه خرداد ) -0

خنک بامداد،  5/0بعدازظهر، تا  5/0بعدازظهر مطلوب و از  5/0ظهر تا  5/12، از مطلوبظهر هر روز  5/12

  باشد.قابل تحمل می مطلوب

ظهر، دارای  5/12بامداد تا  5/0روز این ماه از ساعت مرداد(: شبانه 9تیر تا  July -16ماه تیر ) -7

بامداد،  5/0بعدازظهر تا  5/0و از  گرمبعدازظهر دارای وضعیت  5/0ظهر تا  5/12مطلوب، از  گرمشرایط 

 باشند.مطلوب از نظر آسایش اقلیمی می گرمً دارای شرایط 

 5/0شهریور(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  9مرداد تا  August -16رداد )ماه م -5

 5/0بعدازظهر تا  5/0و از  گرم بعدازظهر،  5/0ظهر تا  5/12مطلوب، از  گرمظهر،  5/12بامداد هر روز تا 

 شود.توصیف می گرم مطلوببامداد، 

روز این ماه از ضعیت آسایش اقلیمی در شبانهمهر(: و 5شهریور تا  September -16ماه شهریور ) -9

 5/0بعداز ظهر تا  5/0بعدازظهر، مطلوب و از  5/0ظهر تا  5/12ظهر، مطلوب، از  5/12بامداد تا  5/0ساعت 

 باشد.بامداد، خنک نسبتاً مطلوب می

بعدازظهر،  5/0بامداد تا  5/0روز این ماه از ساعت آبان(: شبانه 9مهر تا  October -9ماه مهر ) -16

 باشند.بامداد، دارای وضعیت سرد قابل تحمل می 5/0بعدازظهر تا  5/0دارای شرایط خنک نسبتاً مطلوب و از 

آذر(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی طول  9آبان تا  November -16ماه آبان ) -11

 شود.روز سرد قابل تحمل توصیف میساعت از شبانه 24

بامداد تا   5/0دی(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از  16آذر تا  December -16)ماه آذر  -12

بامداد  5/0بعدازظهر تا  5/0بعدازظهر، سرد قابل تحمل و از  5/0ظهر تا  5/12ظهر هر روز سرد، از  5/12

 .گرددمیسرد توصیف خیلی 

 نقشه اقلیم منظومه ماهنشان
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 ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح یتهایو قابل هایژگیو -1-3-3

رودخانه قزل اوزن که اصلی ترین رودخانه منطقه می باشد از ضلع شمال به جنوب وارد محدوده مورد 

مطالعه شده و پس از تغذیه اراضی کشاورزی روستاهای پیرامون خود که در حاشیه این رودخانه شکل 

لی محدوده خارج می شود و از روستاهای قره گرفته و از مزایای همجواری باآن سود می برند از ضلع شما

 باتالق، بهستان، لیالن، سرپل، چهره تپه، پیر قشالق، عوج موسی، ساری آغل و رز و بکتاش عبور می کند.

رودخانه دربند دومین رود اصلی منطقه نیز از ضلع غرب به شرق وارد منطقه شده و پس از عبور از 

 لیا به رودخانه قزل اوزن سرازیر می شود .حاشیه روستاهای سهند سفلی و سهند ع

رودخانه تخته یورد از رودخانه های فرعی منطقه می باشد و از ضلع جنوب غرب به شمال شرق وارد 

منطقه می شود و با عبور از اراضی کشاورزی روستاهای تخته یورد، لهجبین، پری و خندقلو و میانج به 

 ور ازآب این رودخانه جهت آبیاری اراضی استفاده می کنند.سمت قزل اوزن حرکت کرده و روستاهای مذک

 نقشه آب های سطحی منظومه



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

50 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 
 

 

 

 

 

 

 چشمه ها

دهنه چشمه فصلی وجود دارد که از این  329دهنه چشمه دائمی  و 396در محدوده مورد مطالعه 

 10قزل گچیلو دهنه چشمه فصلی و در دهستان  150دهنه چشمه دائمی و  112تعداد ، در دهستان اوریاد 

دهنه  103دهنه چشمه دائمی و  202دهنه چشمه فصلی و در دهستان ماهنشان  16دهنه چشمه دائمی و 

 چشمه فصلی قرار گرفته است که عمدا برای مصارف کشاورزی و پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیرد.

 عمیق و نیمه عمیق هاچ حلقه 016در روستاهای منظومه ماهنشان،  چاه های عمیق و نیمه عمیق:

در  هچا حلقه 29حدود  ر،مذکو یها هچا نمیا. از ستا تغییردر  متر 126 تا 56از  نهاآ عمق کهدارد  دجوو

 حلقه چاه در دهستان ماهنشان واقع شده است.  30حلقه چاه در دهستان قزل گچیلو و  16دهستان اوریاد، 
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قنات وجود داشته و از مجموع  23م بر منطقه، درمنظومه ماهنشان به دلیل شرایط طبیعی حاک قنات:

رشته  12رشته قنات در دهستان قزل گچیلو  و  7رشته قنات  در دهستان اوریاد و  4روستاهای منظومه، 

 قنات در دهستان ماهنشان وجود دارد که عمدتا برای مصارف کشاورزی کاربرد دارند.

 دهستان اوریادمنابع آب کشاورزی  -31-2نمودار 

 

دهستان قزل گچیلومنابع آب کشاورزی  -31-2نمودار 

 

 دهستان ماهنشانمنابع آب کشاورزی  -32-2نمودار 

چاه قنات چشمه فصلي چشمه دائمي آب بندان روداخانه دائمي رودخانه فصلي

41

4

156

112

9
1 1

چاه قنات چشمه فصلي چشمه دائمي آب بندان روداخانه دائمي رودخانه فصلي

91

7 10
16

0 0 0

چاه قنات چشمه فصلي چشمه دائمي آب بندان روداخانه دائمي رودخانه فصلي

478

12

163

262

1 4 0
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 استفاده کننده از آب رودخانه ها یها یهای و تعداد آبادمنابع آب کشاورزی آبادی -76-2جدول
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یفصل  دایمی 

 بخش مرکزی 75 016 23 396 329 5 1 16 13 23 2 1 1 5

 دهستان اوریاد 29 41 4 112 150 1 1 9 0 10 1 1 6 3

دهستان قزل  16 91 7 10 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 گچیلو

دهستان ماه  30 475 12 202 103 4 6 1 7 7 1 6 1 2

 نشان

 

 

 یاستفاده از اراض تیو پراکنش انواع خاکها و قابل اتیخصوص -1-3-4

 واقع شده اند.   IVو  IIمطابق با نقشه طبقه بندی خاکهای منطقه، اراضی منطقه  در کالسهای 

 ویژگی های هر یک از کالس ها عبارتند از:

 : 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  -

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

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

ر حال حاضر مشخص شده و برای هر نوع : قابلیت کشت این نوع اراضی دVاراضی کالس  -

 زراعت آبی محدودیت های زیادی داشته و احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.

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

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

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

A .معرف محدودیت های شوری و قلیائی می باشد : 

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

 باشد.سطحی و زیرین و عمق موثر می 

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 منطقه  -12-2جدول
 روستاهای واقع شده در کالس کالس

II 

 -پری -خندق لو -لرده شور -میانج -کلیسا -خیرآباد -ارزه خوران -اورجک -اینچه سعید نظام -قره گل

 -میرآخور -سریک -چهره تپه -اوج موسی -ساری آغل -قزلجه -لهجبین -تازه کند داغ مالوداش -بیانلو

 -بهستان -تک آغاج -بک آباد -بیانلو -وهران -مزرعه تک آغاج -پشتوک -مزرعه بک آباد -خلج -ماداباد

 بکتاش -امیرآباد -چتز -قره باطالق -گونی -برون قشالق -لیالن -ایلی بالغ

IV 

 -ینگجه -معدن بگجه باغ -قلعه ارزه خوران -گندی -علمکندی -سهند سفلی -سهند علیا -پیر قشالق

 -تات قشالقی -حسن آباد قدیم -حسن آباد جدید -خویین -توزالر -سعید کندی -مزرعه آغدوز -رز

تخته  -قره داش -تازه کند فخرلو -اضی کندیق -چای قشالقی -باغچه -قلعه جوق -خضر چوپان -کردی

 شهر صنعتی ماهنشان -گاودل -مغانلو -قره تپه -آق کند -آلمالو -اسدآباد -بای گلی -وایخر -یورد

 

 

 

 

 

 نقشه خاک
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 پوشش گیاهی و قابلیت استفاده از آنها -1-3-5

سال  ی. بر اساس سالَ نامه آمار ستیبرخوردار ن یتوجهانبوه و قابل یهاشهرستان ماهنشان از جنگل

 یاهیهکتار مرتع برخوردار است. پوشش گ 174566هکتار جنگل  1666منطقه از  نیاستان زنجان، ا 1356

 ر،یچون خاکش ییهای، بنه و رستن  یچون زالزالک، زرشک کوه ییشهرستان ماه نشان را درختان خودرو

، گل  یبومادران، شاه تره گل ختم ،یبوالغ اوت ،ی، کاسنپونه ان،یبنیری، مرزه ، گل گاوزبان ، ش یکاکوت

به  شتریو ب ندیرویشهر م رامونیمنطقه در پ  هایرستن  شتری. بدهندیم لیتشک رایو گون کت شنیبنفشه، آو

 .رسندیم یو صنعت ییمصارف دارو

 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 

 سطحی بیآمنابع ورتمجادر ( عتفاار میانی)کم یها بخشدر  ورزیکشا ضیارا تمرکز. ندا دهکر اپیدرا 

 . ستا یافته دنمو منطقه
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 عرصه های باارزش زیست محیطی )حفاظت شده و قابل حفاظت( -1-3-6

 مناطق حفاظت شده -

 : منطقه حفاظت شده انگوراننام منطقه

 تحت حفاظت بوده است.  1349: از سال تاریخ تاسیس

درجه و  47دقیقه تا  56درجه و  30موقعیت عمومی منطقه: این منطقه با مشخصات جغرافیایی بین 

دقیقه طول شرقی و در جنوب غربی  56درجه و  47دقیقه تا  15درجه و  47دقیقه عرض شمالی تا  56

 استان زنجان در شهرستان ماهنشان قرار گرفته است. 

 هکتار  92297 وسعت منطقه:

ویژگی و سیمای عمومی منطقه)شامل وضعیت توپوگرافی،چشم انداز،پوشش گیاهی و گونه های 

شاخص گیاهی،وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدور(: منطقه حفاظت شده انگوران: 

این منطقه حفاظت شده که به شکل کرگدن شباهت دارد ،منطقه ای است کوهستانی و تپه ماهوری در 

 0میلیمتر و  456متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه  3326تا  1246ماهنشان، دامنه ارتفاعی  شهرستان

درجه سانتیگراد منطقه را دارای اقلیم های مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل نموده اند. گونه های شاخص 

امل: درمنه، گیاهی منطقه عبارتند از: الله واژگون،بنه ،بادام،خینجوک وگونه های دیگر آن ش

چوبک،گون،کاله میر حسن، الله، شقایق،کما، مرزه، شکر تیغال،گل حسرت به همراه درختان و درختچه 

هایی نظیرشیرخشت، زرشک،گردو و سنجد می باشد .گونه های شاخص جانوری آن عبارتند از:قوچ و میش 

لی،سمور سنگی،کبک ارمنی،پازن،سیاه گوش وگونه های دیگر آن شامل: خرس قهوه ای، روباه معمو

دری،کبک چیل، باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه،آنقوت، حواصیل، خوتکا، اگرت بزرگ، 

افعی زنجانی، الک پشت افغانی و ماهیانی از جمله سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله می شود. 

دی، جانقرتاران،صندوق ارتفاعات مهم در منطقه حفاظت شده انگوران:کوه بلقیس ،قاریاق

سندران،قوشکار،ساری گونی، توزلو، دیم کان، چالداغ، قوشاسوری، بلبک می باشد. مهمترین جریان سطحی 

منطقه : رود قزل اوزن و رودهای دیگر آن شامل انگوران چای ،دندی،علم کندی،کاکا،حلب،اله لو،قلعه 

بال قیز،دونقوزدره چای،پری چای،گورگور چای می باشد.دره های معروف منطقه :

سی،سونااولن،درویشلردامی،ساری چمن،اوجاقلو،سولی کان،آقبالغ ،ایستی بالغ گالبلو،اپراق،کشخان،شور دره 

گرده تاج،استقیل درماسی،شهید لره قره ناز،آق کند درماسی،پشتوک،دربند ماهنشان،امیر آباد،کاکا،قلعه 

ه نمود.دشت های منطقه شامل:ساری یاز،دندی جوق،سیاه خانه،قوزلو،قزلجه،قاطرچی ، دلیک داش اشار

یازمی باشد.این منطقه شامل دو منطقه امن با نامهای بلقیس و گرده تاج می باشد. در این منطقه به دلیل 

داشتن برکه ،آب بندان در زمستان درگدار زمستانی  و بهاری پذیرای گونه های زیادی از پرندگان آبزی 

ها می توان به آنقوت،تنجه،چنگر،برخی از مرغابی ها،لک لک سیاه و فالمینگو مهاجر است که از مهم ترین آن
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اشاره نمود . یک کریدور مهاجرتی از منطقه امن بلقیس در داخل منطقه حفاظت شده انگوران به سمت 

منطقه امن  قره بوق در داخل پناهگاه حیات وحش انگوران برای گدار زمستانی  و بهاری قوچ و میش منطقه 

 ود  دارد. وج

 نقشه مناطق حفاظت شده

 
 

 سوانح طبیعی -1-3-7

 لرزه خیزی ) زلزله، رانش، لغزش(

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

لذا مطابق با نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله، است ، باشد. همانگونه که در بندهای قبلی اشاره شدهمی

بررسی های مربوط به  وضعیت هر کدام از روستاها از حیث خطر پذیری زلزله به قرار جدول ذیل می باشد.

قرار  کم یپهنه خطر نسبدر  ماهنشان یبخش مرکز یروستاهانشان می دهد، تمامی  خطر زلزله یپهنه بند

گرفته اند.
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 ه بندی خطر زلزلهپهن  -0-2جدول
 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی

 تمام روستاهای بخش مرکزی ماهنشان پهنه خطر نسبی کم

 

درجه در مقیاس 2,5زلزله ایی به قدرت  2614در سال  سال اخیر تنها 26طی  بر اساس آمار ارائه شده،

 ریشتر در محدوده مورد مطالعه رخ داده است که کانون زلزله های مذکور مطابق با جدول ذیل می باشد.

 کانون های زلزله  -7-2جدول
 روستاهای نزدیک کانون شدت کانون

 -تمام روستاهای منظومه 2,5 20/12/2614

 

و کلیسا در معرض ریزش و زمین  ارزه خوران و اورجکروستاهای  لغزش نیمعرض زم نقاط واقع دراز نظر 

 لغزش قرار گرفته اند.

 نقاط واقع در معرض زمین لغزش -16-2جدول
 روستاهای واقع شده در معرض زمین لغزش پهنه بندی

 ارزه خوران -اورجک نقاط واقع در معرض زمین لغزش

 

 جریان باد و عوارض ان -

در سطح منظومه ماهنشان نشان می دهد در ماه اردیبهشت در برخی از  باد و عوارض ان انیجربررسی 

فراوانی و سطح رخ دادن طوفان در کلیت مساحت منظومه و شهرستان رخ می  روستاها طوفان رخ می دهد.

از  اغل ساری و یعوج موسروستاهای  ریال خسارت وارد می کند. 1247دهد و هر ساله به طور میانگین 

 جمله روستاهایی هستند که با فراوانی بیشتری از خسارات طوفان بهره مند می شوند.
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 نقشه رخداد طوفان در منظومه ماهنشان

 
 

 سیل و جریان آب های سطحی

ه نشان دارای باالترین مقدار سیل از نظر تعداد وقوع و میزان خسارت وارده به روستاهای منظومه ما

به علت وجود رودخانه های دائمی همچون قزل اوزن و قلعه هر ساله در سطح منظومه  نی می باشد.اوفرا

سیل های مخرب رخ می دهد، طی سال ای اخیر به علت استفاده بی رویه از مراتع شدت و فراوانی سیل در 

 سطح منظومه افزایش پیدا کرده است.

 سیل جدول  : تاریه و محل و خسارات رخ داده در سانحه
وقوع خیتار الیر ونیلیمبلغ خسارات به م محل وقوع   

اغل ساری – یمرکز -یعوج موس 51/5/1  766 

 32352 سطح شهرستان 53/4/19

ارزه خوران ،یکند ی، اورجک، قاض انجیم 55/3/17  56 

 0044 سطح شهرستان 55/3/25

 1104 سطح شهرستان 55/4/3

 76666 سطح شهرستان 96/3/19

- 31/4/91و 91/5/1  172657 سطح شهرستان 

خضر چوپان( ،ی)علم کندادیدهستان اور 91/5/1  10100 

(یبالغ) بخش مرکز یلیا ،یعلم کند 91/5/12  117556 

91/4/10 91/4/31و  و انگوران یبخش مرکز   7156 
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ناریس نگجهی 91/0/26  12506 

خندقلو، قلعه ارزه خوران ،یکرد 91/0/21  16062 

شهرستانسطح  91/5/23  12261 

 13261 سطح شهرستان 91/16/1

 746 سطح شهرستان 91/1/10

91و زمستان زییپا  21424 سطح شهرستان 

باغچه نار،یس نگجهی ،یپر ،یکرد 91/0/22  2596 

 366 سطح شهرستان 92/2/31

 2266 سطح شهرستان 93/4/13-93/4/14

 1456 سطح شهرستان 92/3/5 -92/3/1-3/3/92

 21203 سطح شهرستان 92/3/23-92/3/31

 15156 سطح شهرستان 92/12/21

 2139 سطح شهرستان 93/2/21

 76436 سطح شهرستان 93/4/13-93/4/14

 55 سطح شهرستان 93/0/0

 2566 سطح شهرستان 92/2/36 -92/2/23-92/2/24

 90456 سطح شهرستان 94/1/24 -94/1/23

 49122 سطح شهرستان 94/0/16

 16635 سطح شهرستان 94/7/17-94/7/20 -94/7/10

94بهشتیارد  127394 سطح شهرستان 

 093 سطح شهرستان 95/1/5

 3353 سطح شهرستان 94/0/16

 231366 سطح شهرستان 4/1/95-27/12/59

یگون 31/3/95- 95/3/29  1359 

 7669 سطح شهرستان 1/4/95 - 3/4/95

90 زییپا  5417 سطح شهرستان 

-قلعه ارزه خوران -یپر -قزلجه -رآخوریم -خلج 95/4/19

 تک آغاج

15472 

ماد آباد -خلج  95/4/3  14521 

-رآخوریم -آغل یسار -میخلج قد -دیخلج جد 95/4/15

تک آغاج -پشتک -کیسر  

1217 

یگون- یبخش مرکز یروستاها 95/3/29  756 

قره  -برون قشالق -میخلج قد -دیخلج جد 95/3/31

 -چتز -اورجک -مادآباد -اغل یسار -رز-باتالق

ارزه خوران -قره گل  

1475 

خندقلو -یکرد 90/11/36  701 

90/2/ 90/2/5- 6ا خضر  -ناریس نگجهی -آغل یسار -ماهنشان 

نییزما -یدند -چوپان  

1237 

سهند  -ایسهندعل -باغچه -یکرد -آغل یسار 90/2/9

یسفل  

1647 

یبخش مرکز 90/2/11  914 

ناریس نگجهی 90/2/16  927 

یعلم کند -یسهند سفل -خندقلو - یپر 90/1/27  2472 

ره ق -یپر -خلج-و باغچه یکرد -نگجهی)یمرکز 97/2/23

ماد آباد ( -باتالق  

9056 

یگون-باغچه - یکرد -بالغ یلیا -وهران 97/3/15  5766 
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کیسر -آقکند 97/3/9  3706 

انلویب -یسهند سفل 97/3/3 -  

لوخندق -آقکند -آلمالو -ایو عل یسفلسهند  -   

بهستان -یگند -یپر -قره گل یمغانلو  7556  

97/3/5 9و یمرکز رآخوریم - یسهند سفل - یگند   7972 

97/2/14 97/2/10و  یپر   214 

 

 نقشه پهنه بندی خطر سیل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه فراوانی وقوع سیل
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 خشکی و خشکسالی -

 2663و برای دوره اماری  SPIجهت بررسی خشکسالی رخ داده در سطح منظومه ماهنشان از شاخص 

میلی متر برای سال  275استفاده شده است، بر همین مبنا نتایج نشان می دهد با متوسط بارندگی  2613تا 

 با خشکسالی شدید روبرو بوده است. 2667و  2665های 

 منظومه ماه نشانجدول : وضعیت رخداد خشکسالی در 

 وضعیت خشکسالی بارندگی سال

 نرمال 296 2663

 نرمال 342 2664

 خشکسالی شدید 194 2665

 نرمال 393 2660

 خشکسالی شدید 213 2667

 نرمال 362 2665

 نرمال 399 2669

 نرمال 322 2616

 نرمال 329 2611

 نرمال 324 2612

 نرمال 332 2613
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 های واقع در محدوده های با خطر باالی سوانع طبیعیشناسایی سکونتگاه  -

نشان  یعیسوانع طب یبا خطر باال یواقع در محدوده ها یسکونتگاه ها ییشناسابررسی های مربوط به 

 ،یعلم کنددر سانحه سیل روستاهای  اغل یو سار یعوج موسروستاهای  لیتگرگ وسمی دهد در سانحه 

تک آغاج،   -پشتک -کیسر-رآخوریم  نار،یس نگجهیماد آباد،   -قلعه ارزه خوران،  خلج   ،یخضر چوپا، گند

ودر سانحه تگرگ روستاهای  رآخوریم  ،یسهند سفل -ایتک آغاج،  سهندعل-قلعه ارزه خوران -یخندقلو،  پر

دگی و کل دهستان اوریاد ودر سانحه سرماز نییزما -یدند -خضر چوپان -ناریس نگجهی -آغل یسار

 سال اخیر شده اند. 26دچار آسیب در طح  ادیدهستان اورروستاهای  
 یعیسوانع طب یبا خطر باال یواقع در محدوده ها یسکونتگاه ها ییشناسا

 نام روستاها نوع سانحه

 اغل یو سار یعوج موس لیتگرگ وس

 نگجهیماد آباد،   -قلعه ارزه خوران،  خلج   ،یخضر چوپا، گند ،یعلم کند لیس

قلعه ارزه  -یتک آغاج،  خندقلو،  پر -پشتک -کیسر-رآخوریم  نار،یس

 رآخوریم  ،یسهند سفل -ایتک آغاج،  سهندعل-خوران

 نییزما -یدند -خضر چوپان -ناریس نگجهی -آغل یسار تگرگ

 ادیدهستان اور -یسرمازدگ

 

 نقشه مناطق پرخطر تگرگ
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 ظومهزلزله من مناطق پرخطرنقشه 

 
 

 فراواني رخداد سرمازدگينقشه 
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 نقشه کانون های زلزله منظومه

 
 

 مسائل زیست محیطی -1-3-8

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

 یآب های با منشا نیزم ریو ز یمنابع آب سطح یآلودگ، شخم زدن نامناسببا منشا  خاک یو آلودگ بیتخر

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

مهمترین مسائل و مشکالت زیست محیطی در سطح منظومه می   مجوز دادن به واسطه ها ی وکشاورز

 باشد. 
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 منظومه یطیمح ستیمسائل ز

 ايجاد شدهسال  منشا مشکل مشکل زيست محیطی نام روستا
مشترک با ساير 

 روستاها
 پیشنهادات اصالحی

همه روستاهای 

 منظومه
 * همه ساله چرای بی رویه تخریب مراتع

 

 چرای قانونی و نظامند   همه ساله چرای بی رویه تخریب مراتع اورجک

   5831 شخم زدن نامناسب تخریب و آلودگی خاک قزلجه اوریاد
آموزش الزم شخم زدن در 

 ارتفاعات و مراتع

، بهستان 

میرآخور، خلج، 

 ایلی بالغ

آلودگی منابع آب سطحی 

 و زیر زمینی
   5831 اهالی روستا

پرورش هدایت آب های 

 ماهی

 یهمه روستاها

  منظومه
   5831 اهالی و دامداران تخریب مراتع

 
 یهمه روستاها

  منظومه
از بین رفتن حیات وحش 

 و تنوع زیستی
   5831 کشاورزیدستگاه های 

 

 کلیسا
از بین رفتن حیات وحش 

 و تنوع زیستی
 جمع آوری اسلحه ها   5833 مجوز دادن به واسطه ها

 کود و سم تخریب و آلودگی خاک کردی
 

 اجرای قوانین مربوطه *

 یهمه روستاها

  منظومه
آلودگی منابع آب سطحی 

 و زیر زمینی
 استفاده از کودها و سموم

 
 مربوطهاجرای قوانین  *

 یهمه روستاها

  منظومه
 آلودگی هوا

به )منطقه به منشأ آلودگی تبدیل شده

  (علت تخریب مراتع
 اجرای قوانین مربوطه *

 یهمه روستاها

  منظومه
 وجود دام زیاد تخریب مراتع

 
 اجرای قوانین مربوطه *

 یهمه روستاها

  منظومه
از بین رفتن حیات وحش 

 و تنوع زیستی
 زیستگاهاز بین رفتن 

 
 اجرای قوانین مربوطه *

 کود و سم تخریب و آلودگی خاک قره باتالق
 

* 

 یهمه روستاها 

  منظومه
آلودگی منابع آب سطحی 

 و زیر زمینی
 استفاده از کودها و سموم

 
* 

 یهمه روستاها 

  منظومه
 تخریب مراتع آلودگی هوا

 
* 

 یهمه روستاها 

  منظومه
 وجود دام زیاد تخریب مراتع

 
* 

  

 نحوه دفع فاضالب، هرز آب و هدایت رواناب -الف

 -ارزه خورانبررسی یافته های مربوط به نحوه دفع فاضالب خانگی نشان می دهد، در روستاهای 

 -المالو -کردی -اینچه سعیدنظام -خندق لو -علم کندی -خضرچوپان -میانج -کلیسا -خیراباد -اورجک

درصد دفع فاضالب خانگی توسط  166 لرده شور -پشتک -اغاجتک  -رز -عوج موسی -سرین دره -گندی

برون   -قاضی کندی -تخته یورد -پری -سعیدکندی -خویینچاه های جذبی انجام می شود و در روستاهای 

اق  -ساری اغل -اق کند -سهندسفلی -سهندعلیا -مغانلو -قره گل -امیراباد -گونی -چناقبالغ -چتز -قشالق

 -مزرعه لیالن -ایلی بالغ -وهران -ماداباد -خلج  -بهستان -سریک -سرپل /میر آخور  -ینگجه سینار -کند
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درصد توسط کانال و  26، تانک کیسپتدرصد توسط  16درصد دفع توسط چاه جذبی،  56 قره باطالق

 انجام می شود. شدن در معابر یجاردرصد نیز توسط  16رودخانه و 

 
 یانگمربوط به نحوه دفع فاضالب خ یها افتهی

چاه  نام روستا

 جذبی

سپتیک 

 تانک

کانال و 

 رودخانه

شدن در  یجار

 معابر

 -میانج -کلیسا -خیراباد -اورجک -ارزه خوران

 -اینچه سعیدنظام -خندق لو -علم کندی -خضرچوپان

تک  -رز -عوج موسی -سرین دره -گندی -المالو -کردی

 لرده شور -پشتک -اغاج

166 

 درصد

- - - 

  -قاضی کندی -تخته یورد -پری -سعیدکندی -خویین

 -قره گل -امیراباد -گونی -چناقبالغ -چتز -برون قشالق

اق  -ساری اغل -اق کند -سهندسفلی -سهندعلیا -مغانلو

  -بهستان -سریک -سرپل /میر آخور  -ینگجه سینار -کند

 قره باطالق -مزرعه لیالن -ایلی بالغ -وهران -ماداباد -خلج

56 16 26 16 

 

 -سعیدکندی -خوییناب های سطحی نشان می دهد، در روستاهای مربوط به نحوه دفع  یها افتهی

درصد  36 قره باطالق - -امیراباد -گونی -چناقبالغ -چتز -برون قشالق  -قاضی کندی -تخته یورد -پری

ارزه در روستاهای  شوند. یم ریسراز لیمس ایبه رودخانه و  وویکانال و کاندفع آب های سطحی توسط 

 -اق کند -ساری اغل -اق کند -سهندسفلی -سهندعلیا -مغانلو -قره گل -کلیسا -خیراباد -اورجک -خوران

 76 مزرعه لیالن -ایلی بالغ -وهران -ماداباد -خلج  -بهستان -سریک -سرپل /میر آخور  -ینگجه سینار

. در شود یم ریرازس لیمس ایبه رودخانه -یکشاورز یبه سمت اراض تیهدادرصد آب های سطحی به 

لرده  -پشتک -تک اغاج -رز -عوج موسی -سرین دره -گندی -المالو -کردی -اینچه سعیدنظامروستاهای 

هدایت می شوند و در  یکشاورز یاراضبه سمت  وویتوسط کانال و کان یسطح یدفع آب هادرصد  06 شور

توسط کانال و  یسطح یادرصد دفع آب ه 46 علم کندی -خندق لو - -خضرچوپان -میانجروستاهای 

 .شوند یم ریسراز لیمس ایو به رودخانه  وویکان
 یسطح ینحوه دفع اب ها

 محل سرازیر شدن آبهای سطحی کانال و کانیوو نام روستاها

  -قاضی کندی -تخته یورد -پری -سعیدکندی -خویین

قره  - -امیراباد -گونی -چناقبالغ -چتز -برون قشالق

 باطالق

 رودخانه یا مسیل سرازیر می شوند. به درصد 36 -بله

 -مغانلو -قره گل -کلیسا -خیراباد -اورجک -ارزه خوران

 -اق کند -ساری اغل -اق کند -سهندسفلی -سهندعلیا

  -بهستان -سریک -سرپل /میر آخور  -ینگجه سینار

 مزرعه لیالن -ایلی بالغ -وهران -ماداباد -خلج

 درصد 76 -بله
به -کشاورزیهدایت به سمت اراضی 

 رودخانه یا مسیل سرازیر می شود

 هدایت به سمت اراضی کشاورزی درصد 06 -بله -سرین دره -گندی -المالو -کردی -اینچه سعیدنظام
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 لرده شور -پشتک -تک اغاج -رز -عوج موسی

درصد از  46 -بله علم کندی -خندق لو - -خضرچوپان -میانج

 معابر

به -هدایت به سمت اراضی کشاورزی

 رودخانه یا مسیل سرازیر می شود

 

 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  -نبود مکان مشخص جهت دفع زباله ،دفن یبشر برا یمکان و مناسب ساز زهیمکان یمربوطه برا

و فرهنگ  یکمبود سطل و منابع مال ،مناسب زباله کیعدم تفک ،عوارضدر برداشت  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

 مربوط به نحوه دفع زباله یها افتهی
 و مشکالت لیمسا دفع زبالهنحوه  زباله ینحوه جمع آور نام روستا

 در هفته یکبار-دستی قلعه ارزه خوران
انتقال به محل دفن زباله مجموعه 

 متر پایینتر از روستا 1666-ای

عدم -نبود ماشین و یا وسیله مناسب برای همیشه

همکاری اداره جات مربوطه برای مکانیزه مکان و 

 مناسب سازی بشر برای دفن

 هفته یکباردر -مکانیزه ینگجه سینار
انتقال به محل دفن زباله 

  یمجموعه ا

نبود اعتبار کافی  -نبود مکان مشخص جهت دفع زباله

 و مشارکت اهالی در برداشت عوارض

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

 عدم جمع آوری اورجک
سوزاندن زباله ها در حیاط  -دفن

 منازل

نبود  -وسیله نقلیه حمل زباله در دهیاری روستانبود 

 محل مناسب برای دفع زباله روستا

 بار در ماه 0 -دستی وهران
انتقال به محل دفن زباله مجموعه 

 در سه راهی وهران -مادآباد-ای

 -کمبود سطل و منابع مالی و فرهنگ دفع پس ماند

 افزایش مخازن زباله

 در هفته یکبار-دستی بیانلو

انتقال به محل دفن زباله مجموعه 

به محل  -دفن: بیرون روستا -ای

 بسته

 نبود مکان مناسب برای دفن زباله

   دفن و سوزاندن در هفته یکبار-دستی لیالن

 نبود مکان مناسب برای دفن زباله دفن و سوزاندن در هفته یکبار-دستی بهستان

 در هفته یکبار -دستی کلیسا
به طرف  محلی -دفن و سوزاندن

 روستای قلعه 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 سایر روستاها

 در هفته یکبار-مکانیزه قره باتالق
موقعیت تعیین شده توسط  -دفن

 جی پی اس
  

 بار 3هفته در -مکانیزه اغلبیک
کیلومتری از  2در فاصله  -دفن

 روستا
  

 نبود مکان مناسب برای دفن زبالهانتقال به محل دفن زباله مجموعه  بار 2در هفته  -دستی زمایین
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مشترک با روستاهای  -ای

 خایینک و انگوران

 

 

 بهداشت محیط -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. وده روستاداخل محد یها یدامدار -یساز ریپن

 نحوه دفع پسماندهای کشاورزی و فضوالت دامی
آلودگی ناشی از واحدهای تولیدی  نحوه نگهداری نام روستا

 و صنعتی

 خیر نگهداری در کوچه محله   -ینگجه سینار-ساری اغل -اق کند -

 خیر بیرون روستا -چتز -برون قشالق  -قاضی کندی

 -نگهداری در کوچه محله  -قره گل -امیراباد -گونی -چناقبالغ

 بیرون روستا

 دامداری ها

 -کلیسا -خیراباد -اورجک -ارزه خوران

 -علم کندی -خضرچوپان -میانج

 -کردی -اینچه سعیدنظام -خندق لو

 گندی -المالو

 -نگهداری در کوچه محله 

 بیرون روستا

 خیر

 لرده شور -پشتک -سرین دره -

 -تخته یورد -پری

 -کوچه محله نگهداری در 

 فضاهای دامی

 خیر

 -ماداباد -خلج  -بهستان -سریک

  -ایلی بالغ -وهران

دامداری  -کارگاه های پنیر سازی -بلی نگهداری در کوچه  محله

 های داخل محدوده روستا

 -نگهداری در کوچه محله  قره باطالق -مزرعه لیالن

فضاهای  -داخل حیاط

 دامی

 خیر

 -نگهداری در کوچه محله  -تک اغاج -رز -عوج موسی

 بیرون روستا

 خیر

 خیر نگهداری در کوچه محله -میر آخور -سرپل 

 -نگهداری در کوچه محله  سهندسفلی -سهندعلیا -مغانلو

 -داخل حیاط -بیرون روستا

 فضاهای دامی

 خیر

 

 نحوه برخورد و حفاظت از منابع طبیعی -د

 ی شامل موارد زیر می شود:عیطب یجهت حفاظت از ارزش ها نیاقدامات ساکنمهم ترین 
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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 زمین -1-3-9

 ویژگی فرسایش خاک منطقه

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

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

 می باشد.

 الف( مرحله جدا شدن ذرات یا مرحله برداشت 

 ب ( مرحله حمل یا انتقال 

 سوبگذاری ج ( مرحله ر 

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

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

 فرسایش آبی 

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

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

 فرسایش بادی 

می گیرد.  فرسایش بادی همانند فرسایش آبی از راه برداشت، انتقال، حمل و باالخره رسوبگذاری صورت

 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.

 گذاری فاصله خیلی زیاد وجود دارد.  بین مناطق برداشت و رسوب
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 ویژگى ، سست هاى تهنهش 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 16 به پذیرى فرسایش هاى کالس گسترش -

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

 .است شده مرتفع روش مانند این هایى مدل

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

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

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

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

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

 به سنگ نسبت ذاتى مقاومت ازنظر گرانیت مانند ، اسیدى هاى سنگ دلیل این به و دهند مى نشان مافیک

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

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

 :است

 (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. 256و بیش از  256است. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 

 (IIمقاوم ) بسیار رده

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

 256تا  266این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  گیرد. در برمى را سخت بسیار سیلیسى سنگ ماسه

 مگا پاسکال می باشند.

  (III) مقاومرده 

داسیت،  گرانودیوریت، مونزونیت، دیوریت، گرانیت، آندزیت، نظیر مقاومى اى سنگه دربرگیرنده رده این

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

  مگا پاسکال می باشند. 266تا  156این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 
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  (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

 مگا پاسکال می باشند. 156تا  166مقاومت 

  (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. 166تا  56عموما 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. 56تا  25این 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. 25تا  12,5سنگها 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  12,5تا  2,5است. 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

 2,5تا  6,5این 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 

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

 مگا پاسکال می باشند. 6,5عموما دارای مقاومت کمتر از 
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 پهنه بندی فرسایش منطقه -13-2جدول 
 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی

I 
مزرعه  –قره داش  -تازه کند فخرلو -اوج موسی -ساری آغل -مزرعه آغدوز -لرده شور -اورجک

 قره باطالق -بهستان -مزرعه تک آغاج -بک آباد

II 

 -قلعه ارزه خوران -میانج -کلیسا -خیرآباد -ارزه خوران -اینچه سعید نظام -قره گل -گندی

 -توزالر -سعید کندی -لهجبین -د داغ مالوداشتازه کن -بیانلو -معدن بگجه باغ -پری -خندق لو

 -قلعه جوق -خضر چوپان -کردی -تات قشالقی -قزلجه -حسن آباد قدیم -حسن آباد جدید

 -آق کند -میرآخور -آلمالو -سریک -چهره تپه -تخته یورد -قاضی کندی -چای قشالقی -باغچه

برون  -لیالن -ایلی بالغ -آغاج تک -بک آباد -بیانلو -وهران -پشتوک -خلج -مادآباد -قره تپه

 بکتاش -امیرآباد -گاودل -چناق بالغ -چتز -مغانلو -قشالق

IV 
شهر  -اسدآباد -بای گلی -وایخر -خویین -رز -علمکندی -سهند سفلی -سهند علیا -پیر قشالق

 صنعتی ماهنشان

V گونی -ینگجه 

 

 یشفرسا به خاک و سنگ واحدهاى ذاتى حساسیت بندى طبقه -14-2جدول 
 خاک سنگ و واحدهاى

 مقاومتى رده
 رسوبى هاى سنگ دگرگونى هاى سنگ ینآذر هاى سنگ

 نهشته و ها خاک

 منفصل هاى

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،م

کوارتز  ونزونیت، سینیت، 

پرفیرى، گرانودیوریت 

 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،  هاى آهک

 اى، ماسه الیه دولومیت

 سیمان کلسیت، با سنگ

 سیمان  با کنگلومرا

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
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 خاک سنگ و واحدهاى

 مقاومتى رده
 رسوبى هاى سنگ دگرگونى هاى سنگ ینآذر هاى سنگ

 نهشته و ها خاک

 منفصل هاى

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  نمکى،توده گنبد

 نشده تحکیم لغزشى

جوان  هاى تراس

ها  افکنه مخروط

 هاى کشاورزى خاک

IX آتشفشانى خاکستر ضعیف العاده فوق - - 

 تحکیم هاى لس

 کوه شده، الهارها،

 ها، ها، واریزه رفت

 هاى رسى، کفه

 هاى نمکى سیالن

 لغزشى

X 
کامال سست و 

 منفصل
- - - 

 بادى هاى تلماسه

ساحلى  هاى ماسه

منفصل  هاى نهشته

 ها رودخانه بستر
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 منظومه ماهنشان شیفرسا -11-2نقشه 

 
 

 نقشه پهنه بندی محیطی
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 در سطح سکونتگاهها و منظومهویژگی های نظام کالبدی  -1-4

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

 هم با طتباو در ار محیط پهنهدر  ها هسکونتگا ارستقرا یلگوا -

 محیط پهنهدر  ستاییرو یها هسکونتگا فضاییو  مکانی ارستقرا هنحوو  موقعیتدر  گوناگونی ملاعو

 بنتخادر ا دیبنیاو  هکنند تعیین عامل انعنو بهو  تنهایی به عاملی ستا ممکن هگا گرچه. انددار خالتد

ای  مجوعه رتصو به که هستند مختلفی ملاعو هم زبا نمیا یندر ا ماا کند زیبا نقش ستارو ارستقرا محل

 یها هسکونتگا مکانی کندگیاپرو  یپذیر شکلدر  موثر ملاعو. گیرند می هعهد بر سهمی یک هر مرتبط

و  فرهنگی محیط ملاعوو  طبیعی محیط به طمربو ملاعو ستهدر دو د انتو می کلی رطو بهرا  ستاییرو

 ملاعو چیز هراز  بیش ستاییرو یها تگاهسکوندر  صخصو به نسکاا یلگو. ادکر تقسیم دیقتصاا-جتماعیا

 :ستا وریضر یرز اردمو به توجه ستاهارو ارستقردر ا موثر طبیعی ملاعو سیربر. در ستا طبیعی

 (یبلندو  پستی) اریناهمو لشکاا -

 محیطی یستو ز گیاهی پوششو  اهوآب و  -

 کخاآب و  منابع به سترسید هنحو -

 : دکر رهشاا یرز اردمو به انتو می دیقتصاا-جتماعیو ا فرهنگی ملاعو نمیااز 

 گونه یناز ا دیقتصاا داریبر هبهرو  طبیعی یها عرصه با بمطلو قنطباو ا ریگازسا هنگیزا -

 ها عرصه

 تباطیار یهاراه  از رداریبرخو نظیر یگرد دیقتصاا ملاعوو  ها هنگیزا -

 نظامی– سیاسی یها هنگیزا -

  ها هنگیزا سایرو  مذهبیو  فرهنگی یها هنگیزا -

 بخشدر  تفصیل به محیط پهنهدر  روستاهای منطقه، یگیر شکلو  ارستقرا به ههندد شکل ملاعو

 سساا بر مطالعه یندر ا هم با طتبادر ار ها هسکونتگا ارستقرا یلگوا ما. ادگیر می ارقر بحث  ردموهای قبلی 

 یلگوا سنجش عینی یهااز روش  یکیروش  ین.  استا هشد سیربر همسایه یکتریندنز تحلیلروش 

 رود. می رشما به ستاییرو یها هسکونتگا فضایی
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 یها هسکونتگا مکانگزینیدر  موثر مختلف ملاعو با یکیدنز طتباار ها هسکونتگا ارستقرا یلگوهاا ینا

 سیربر رمنظو به. دگیر می ارقر بحث ردمو قبل بخشدر  که طبیعی( ملاعو هیژو    )بهدارد  ستاییرو

 با یاضیر یها لمد تلفیق با ارفزا منر ین. اشد دهستفاا Arcgis  ارفزا منراز  همسایه یکتریندنز شاخص

 یکتریندنز میانگین شاخص. کند می محاسبهرا  همسایه یکتریندنز میانگین شاخص مکانی یها لمد

 می ستد به رنتظاا ردمو فاصله میانگین بر ها هسکونتگا نمیا هشد همشاهد فاصله میانگین تقسیماز  همسایه

 . نظر ردمو پهنهدر  فیدتصا یعزتو یکدر  ها فاصله میانگیناز  ستا رتعبا رنتظاا ردمو فاصله میانگین.  یدآ

 متمایل ها هسکونتگا ارستقرا باشد یکاز  بیشتر همسایه یکتریندنز متوسط شاخص گرا توضیح ینا با

 نشدای  خوشه به متمایل ها هسکونتگا ارستقرا باشد یکاز  کوچکتر گرو ا (یعزتو ختیایکنو) کندگیاپر به

 Z-Score. ستا Z Score یدآ می ستد به ارفزا منردر  لمد ینا ایجرا با که ییگرد دعد.  ستا

 فیدتصا با برابر صفر ضفر لمد ین. در اباشد می صفر ضفر ننشد یا نشدرد  دنبودار  معنی هنشاندهند

 . ستا روستاها در منطقه یعزتو دنبو
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Average Nearest Neighbor Summar 
Observed Mean Distance: 2134,7900 Meters 

Expected Mean Distance: 1096,9963 Meters 

Nearest Neighbor Ratio: 1,202453 

z-score: 2,050521 

p-value: 6,667555 

و  ی دهستان اوریادروستاها به طمربو تطالعاورود ا با دشو می همشاهدباال   تصویردر  که رهمانطو

و  ستا 1 یکدنز دیعد که یدآ می ستد به  1,20 دعد منطقه مورد مطالعه ایبر شاخص ینا لمد ایجرا

Z-Score دهستان اوریاد با   سطحدر  روستاها ارستقرا یلگوا هدد می ننشا مرا ین.  ادشو می 2,05 با برابر

 .دکر بمحسو یکنواخت یلگوا یکدرصد  95سطح معنی داری 
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Average Nearest Neighbor Summary 

Observed Mean Distance: 2244,5160 Meters 

Expected Mean Distance: 2142,3146 Meters 

Nearest Neighbor Ratio: 1,647764 

z-score: 6,452960 

p-value: 6,029102 

 

 با  برابر همسایه یکتریندنز متوسط شاخص دهستان قزل گچیلو ، سطحدر  لمد ینا زیسا دهپیا با

 ارستقرا یلگوا که ستا ینا ههندد ننشا مرا ین. ایدآ می ستد به 6,45 برابر Z-Scoreو  دشو می 1,64

 ننشا مرا ینآورد. ا رشما به ختانو یک یعزتو یک ،صددر 95داری   معنی سطح با انتو میرا  روستاها

 لیلد به نداتو می مرا ینا که ستا گرفته رتصو تر ختانو یکو   تر منظم ،ها هسکونتگا یعزتو میدهد

 .باشدآن  یها قسمت بیشتردر  مناسبآب  منابع دجوو و ضیارا دنبو شتیو د مسطح

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

55 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 
Average Nearest Neighbor Summary 

Observed Mean Distance: 1902,7003 Meters 

Expected Mean Distance: 1951,5206 Meters 

Nearest Neighbor Ratio: 6,996353 

z-score: -6,167251 

p-value: 6,914500 

 

 

 6,99 با  برابر همسایه یکتریندنز متوسط شاخص دهستان ماهنشان ، سطحدر  لمد ینا زیسا دهپیا با

 ارستقرا یلگوا که ستا ینا ههندد ننشا مرا ین. ایدآ می ستد به -6,16 برابر Z-Scoreو  دشو می

 منظم ،ها هسکونتگا یعزتو میدهد ننشا مرا ینآورد. ا رشما به تصادفی یک یعزتو یک ان،تو میرا  روستاها

 دجوو و ضیارا دنبو شتیو د مسطح لیلد به نداتو می مرا ینا که ستا گرفته رتصو تر ختانو یکو   تر

 .باشدآن  یها قسمت بیشتردر  مناسبآب  منابع
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 روستاها کنشاپرو  یپذیر شکل در ارثرگذا یهاونیرو  ملاعو-

 یک بهآن  مانندو  تباطیار ،نظامی ،مذهبی ،سیاسی دی،قتصاا ،فرهنگی ،طبیعی نگوناگو ملاعو

 نداتو می ملاعو یناز ا یک هر تغییرو  بخشد می صخا هویتی ،فضایی-مکانی نظراز  ستاییرو هسکونتگا

ی دجوو علت عمجموو در  ارستقرا هنحوو  شکل تبیین . کند نگرگورا د موقعیت هر نقشو  همیتا

 یعزتو عمتنو ینحو به ،مکانی نظرو از  دگیر می شکل ه،شد برپا نگوناگو ترصو به ستاییرو یها هسکونتگا

 رطو به انتو میرا  ستاییرو یها هسکونتگا مکانی کندگیاپرو  یپذیر شکل هنحو بر موثر ملاعو. دشو می

 :دکر تقسیم ستهدو د به کلی

 طبیعی محیط ملاعو. 1

 دیقتصاو ا جتماعیا ،فرهنگی محیط ملاعو. 2

و  ملاعو ،یکژکولوا محیطی یهاونیرو  ملاعو قالبدر  رمذکو ملاعو سیربر به مهدر ادا توضیح ینا با 

 یهاونیرو  ملاعو دی،قتصاا یهاونیرو  ملاعو ،فرهنگی -جتماعیا یهاونیرو  ملاعو      ،یخیرتا یهاونیر

 .یمدازپر می سیاسی

 یکژکولوا -محیطی یهاونیرو  ملاعو-

 ،ستا یکژکولوا-محیطی ملاعواز  متاثر چیز هراز  بیش ستاییرو یها هسکونتگا گزینی سکونت یلگوا

 محیط یهاونیرو  عومل سنعکاا دی،بنیا ظلحارا از  ستاییرو یها هسکونتگا نسکاا یلگوا که جایی تا

 . ندآورده ا رشما به طبیعی

 یهاازندا چشمو  هاروستا یگیر شکل بر ارتاثیرگذ یکژکولوا-محیطی یهاونیرو  ملاعو کلی رطو به

 :         کنند می تقسیم ستهدو د بهرا  نسانیا

  دشو می طمربو طبیعی محیط  هندزغیر اءجزا به که نچهآ قعو در وا لیآغیر یهاونیرو  ملاعو -

 می شاملرا  گیاهی پوششو   کخا مانند ،طبیعی محیط هندز اءجزا که لیآ یهاونیرو  ملاعو -

 . شوند

در  هندز اءجزا ،یندآمی نظر به ترارپاید محیطی هندزغیر ا،جزا اریتاثیرگذ که حالیدر  س،ساا ینا بر

 مهمتریناز   نددگر اههمر اریناپاید با ستا ممکن ده،کر عمل تر سنسانی حساا یها خالتد مقابل

 رهمانطو. دبر منا مینز رساختااز  انتو می ندا دهبو موثر منطقه یستاهارو ارستقردر ا که محیطی یهارمعیا

و  پایکوهی  یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  روستاهای منطقه یددگر کرذ پیشتر که

 .  هستند تقسیم قابل شتید یستاهارو

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

 سطحی بیآمنابع ورتمجادر ( عتفاار کم)میانی یها بخشدر  ورزیکشا ضیارا تمرکز. ندا دهکر اپیدرا 

 . ستا یافته دنمو منطقه

 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 (هارسا چشمه) ودمحد

    .نهاستآ جمعیت رشما کم بودن ها هسکونتگا

را  شتد یستاهارو جمعیت رشما گیربزو   کوهستانی یستاهارو جمعیت رشما کم بودن  انبتو شاید

 رشما به ها هسکونتگا لیهاو یگیر شکلدر  مهم عاملی تنها نه که اچر نستدا تتفاعاار گانهدو نقشاز  ناشی

 به باشد می نیز هسکونتگا یکالبد شگسترو  شدر هکنند ودمحد ملاعو از یکی لحا عیندر  بلکه یدآ می

 ظلحاو از  کوچکتر ها هسکونتگا یمرو می پیش تتفاعاار سمت به چه هر ماهنشان منطقهدر  یکهرطو

 . باشند می وبررو یبیشتر یتودمحد با شگسترو  شدر تمکاناا

 یکهرطو به رودمی رشما به ستاییی روهاهسکونتگا گزینی نمکاو  فعالیتو  نسکاا ملاعو یگراز د آب

روستای ایلی بالغ، سریک، سهند سفلی  جملهاز  رگبز یها هسکونتگا دشو می همشاهد صفحه بعد نقشهدر 

 با گرفتهرتصو یها مصاحبه  طی. ندا یافته ارستقرا های قزل اوزن خانهرود  ینهاکرو  لطودر  و میرآخور

و قزل اوزن  خانهرود به یکیدنزرا  نسکونتگاهشا یشاپید لیلد ها ستارو بیشتر مسئولین ،محلی مسئولین

 . ندا نستهآن دا تنشعاباا

 بخشدر  یکهرطو به ستا وتمتفا مختلف یها بخشدر  خانهرود ورتمجادر  روستاها ارستقرا لبتها

 ستا دهبو بیشتر سکونتگاهی کماتر ستا دهبو کمتر یگیر سیل خطر همچنینو  ضیارا شیب که هایی

 عیزرا داریبر هبهر رمنظو به که قزل اوزن خانهاز رود منشعب مصنوعی یها شاخه. شرقی( یها بخش)

 جنوبی و غربی یها بخشدر  صلخصوا علی منطقه یستاهارو برپاییدر  ساسیانقشی  شوند می اثحدا

 گرفته شکلانشعابات اصلی  نمواپیر، در چهریکپا شکل ارینو  یلگوا با عیزرا ضیارا یکهرطو به ندا شتهدا

 .  ندا

 عمل سکونت یشکلگیر هکنند ودمحد عامل انعنو به کوهستانی یها پهنه دجوو منطقه ماهنشان در

 ینا یشکلگیر. ستا گرفته شکل ها پهنه یندر ا فصلی هگاو ستارو چند تنها یکهرطو به. ستا دهکر

 دنبو همافر لیلد به عشایر ایل ترک شاهسون و بغدادی و کلهور  ارانمددا نسکاا لمحصو غلبا یستاهارو

 به نشا یهادام  تعلیف ایبر لسااز  هما 3بیشتر  کهعشایر. ستا دهبو نهایشادام  تعلیف ایبر مناسب بستر

 هیددگر ساکن ودهمحد همیندر  حیانو  ینا مناسب یطاشر لیلد به یجاًرتد ؛نددکر می جعهامر ودهمحد ینا

 . ندا
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 یخیرتا یهاونیرو  ملاعو-

 هسکونتگاو  ها جماعت جملهاز  ،ها هپدید تمامی پویایی به تاسی با انتو میرا  ملاعوو  هاونیر گونه ینا

 تبع بهو  بستر ینا آورد. در رشما به نماز بستردر  تحولی یندهارو هیژو اریثرگذا   زطر ،ستاییرو یها

 همپایی بتا ها هسکونتگا برخی وری،فنادر  فشگر یها گرگونید جملهاز  ،نسانیا معاجو ناگزیر اتتغییر

 . شوند می ظاهر یا برپا صوالا یاو  کنند می ضعو هچهر ،یگرد بعضی لبتهو ا ندرو می نمیااز  ،شتهاند

 هنشد شناسایی منطقه یها هسکونتگا یپذیر شکلدر  یخیرتا عمیق ملاعو هشد منجاا یها سیربر در

برخی روستاها تاثیر اندکی  تضعیف یاو  تقویتدر  یخیرتا یها نجریا که دکر نعااذ انتو می ما. استا

 . داشته و برای بقیه روستاها تقریبا بی اثر بوده است

 روستاهایی که عوامل تاریخی در شکل گیری آنها دخیل بوده است به قرار ذیل می باشد: 

تازه   -لهجبین  -قاضی کندی  -قره گل  -بهستان  -دوزکند  -اغلبیک علیا  -روستاهای ینگجه سینار

  -کردی  -ینگجه  -آق کند  -عوج موسی  -سهند علیا  -علم کندی  -ارزه خوران  -لرده شور  -پری -کند

 -امیرآباد  -مغانلو  -ایمیر  -قره داش  -اورجک  -اینچه سعیدنظام  -ماداباد  -رز  -پشتک -قلعه جوق

 .علم کندی  -نحمزه خا  -قلعه  -کلیسا -خندقلو  -وهران  -سریک  -ساری آغل -گونی  -بیاملو  -آلمالو

 فرهنگی-جتماعیا یهاونیرو  ملاعو -

 رطو بهرا  روستاهای منطقه یپذیر شکلو  ارستقرا هنحودر  خیلد جتماعیا -فرهنگی ملاعوو  هاونیر

 :ساخت حمطر یرز حشر به انتو می کلی

 ندگیز ،گزینی سکونت مانند ،نسانیا جامعه ساسیا یهازنیا برخی به پاسخگویی هنحوو  نمکاا -

  .آن مانندو  حتاسترا ،مثل تولیدو  لداتو اده،خانواز  حفاظتو  تشکیل ،جمعی

  .همپیوندو  صخا جمعیتی ایبر جتماعیا ندگیز هشیوو  سابقه -

 .قومی-سنتی بطو روا تمشترکا ،بقاسو -

  .یستیز ظمحفو عرصه گیدگستر نمکاا  ساکن جماعت جتماعیا چگیریکپااز  حفاظت نمکاا -

  جتماعیو ا فرهنگی تخدماو  هادنها به سترسید نمکاا -

 مناسب طبیعی بستر منطقه یها هسکونتگا غالب یشاپید علت نکهآ علیرغم ،گرفته رتصو یها سیربر با

در  لمثا انعنو به. ستا دهبو موثر ستاهارو برخی شگستردر  فرهنگیو  جتماعیا یهاونیرو  ملاعو ماا ستا

را  ودهمحدآن  ضیاراکه  ستا دهبو نیارامداد سکونت لمحصو ستاهااز رو ادیتعد یشاپید شمال ماهنشان

 متوسط حداز  سریعتر شدر هنگو آ ها هسکونتگا ینا شگستر ؛ندداده  ا تشخیص نهایشادام  ایچر مناسب

 .ستا دهبو حیانو یندر ا ستاهارو ینا لیهاو ساکنین نبستگا نسکاو ا تمهاجراز  متاثر نهاآ
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 دیقتصاا یهاونیرو  ملاعو -

 برپایی ملاعو ترین هکنند تعیین بلکه ،مهمتریناز  انتو میرا  دیقتصاا یها شاخصه یا ملاعو

 به بنا هاونیرو  ملاعو ینآورد. ا رشما به نهاآ یلگوو ا شکلدر  موثر یهاونیرو  ستاییرو یها هسکونتگا

 یتقاضاهاو  هازنیا هندآوربر نسانیا عجتماا ساسیا یهادکررکا یستادر را تنها نه دییاز حد تا د،خو ماهیت

 هسکونتگاود موج یهاونیرو  ملاعو سایر با تنگاتنگی رتصو به بلکه ،ندرو می رشما به ستاییرو یها جماعت

 دیقتصاا عمومی یها شاخصه مهمترین. گیرند می ارقر طتباآن، در ار غیرو  محیطی ملاعواز  عما ،ها

 :دنمو یبند وهگر  یلذ حشر به انتو میرا  ستاییرو یها هسکونتگا یپذیر شکلو  برپاییدر  خیلد

  دیقتصاا فعالیت نمکاا دنبو همافر -

  تمحصوال فمصرو  اتتولید وشفر زاربا به سترسیو د کاالیی لهدمبا نمکاا -

  تباطیار مناسب یهاراه  به سترسید نمکاا -

 پشتیبانی تخدما هیژو به ،عمومی تخدما به سترسید نمکاا -

 ها دیباآ یپذیر شکلدر  موثر ملاعو به  اردمو ریبسیادر  فتصرو  مالکیت قحقوو  عنو ،ینهاا بر وهعال

 . ددگر می حمطر

و  مناسب شیب با، (زرع قابل کخا) حاصلخیز مینز دجوو سطهوا به دیقتصاا فعالیت نمکاا دنبو همافر

 نمکادر  ملاعو ترین صلیاز ا (ریبیاآب آ انعنو به چهو  یستیز یهازنیا فعر رمنظو  به چه) بیآ منابع

در   یها فعالیت نقرو یکهرطو به باشد می منطقه  ماهنشان  شتید بخش یستاهارو شگسترو  گزینی

 سطحدر  ستاهارو ینا توسعهو  شدر باعثروستاهای ایلی بالغ، سریک، سهند سفلی، میرآخور و ماداباد

احداث  به انتو می منطقه یستاهارو توسعه بر موثر دیقتصاا یها فعالیت یگر. از دستا هیددگر منطقه

 یکهرطو به شتدا رهشااکارخانه صنعتی و توسعه گردشگری  وتاریخی در روستاهای هدف گردشگری منطقه 

 خیرا یها لسا طی برون قشالق، سریک و ... خویین، یستاهارو ،مراکز یندر ا لشتغاا دنبو همافر سطهوا به

 . ندا دهبو کوهستانی یها بخش صلخصوا علی منطقه مناطق سایر جمعیت ذبجا

 ،شرقی یها بخشدام در  ایچر جهت مناسب تعامر همچنینو  (هارسا چشمه) ودمحد بیآ منابع

 ننشینا قییال ئمدا سکونت باعث رداری،نبوو ز وریمپرو دا اریمددا با مرتبط دیقتصاا یها فعالیت نمکاا

 لشتغاا با  کوچک یستاهارو یشاپیدو  منطقه ینا ایل  ترک شاهسون و ایل بغدادی و ایل کلهور در ارمددا

 .  ستا هیددگر خیرا یها ههد طی اریمددا غالب

 سیاسی یهاونیرو  ملاعو -

 تقسیم یرز ستهدو د به کلی رطو به ستاییرو یها هسکونتگا ارستقرا بر موثر سیاسی یهاونیرو  ملاعو

 : نددگر می

 نظامیو  تژیکاسترا یها موقعیت بر ارگذ ثرا یاو  منیتا تامیندر  موثر یهاونیرو  ملاعو 
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o محلی منیتیو ا حفاظتی یها هنگیزا 

o یمرکز حکومت توسط که ملیای و  منطقهای،  ناحیه حسطودر  تژیکاسترا-نظامی تمالحظا 

   ددگر می اجرو ا هندیشیدا

و   ها اریسیاستگز رتصو به معموال که حکومتی یها یگیر تصمیم بر ارتاثیرگذ یهاونیرو  ملاعو

 . یابند می وزبرو  دنمو فضایی یها برنامه

 که ددگر می نتیجه ها هسکونتگا یگیر شکلو  یشاپید بر سیاسی موثر ملاعو سیربر با ترتیب بدین

 ها سیربر. ندا دهنبو خیلد رمذکو ملاعو محدوده مورد مطالعه یها هسکونتگا یشکلگیرو  یشاپیددر 

 با مقایسهدر  ماهنشان شهر در جمعیت سریعتر شدر هنگو آ شگسترماهنشان  نطقهمدر  هدد می ننشا

 .    ستدر آن ا سیاسیاداری  تمکاناا دجوآن و و سیاسی مرکزیتاز  متاثر طقهمن سکونتی طنقا سایر

 و الگو( مفر ،)شکلروستاها بافت  -

 انتو می مختلف یهارمعیا سساا بر هگا سکونت معا یها یژگیو سساا بررا  روستاهای منطقه بافت

 کتاب مبانی جغرافیای روستایی در هشد رهشاا یبند طبقه بچورچا سساا بر حطر ینا . دردکر یبند طبقه

 . ندا هشد یبند طبقه ستهد سه سساا بر ،یسعیدعباس

 ستاییرو یسکونتگاهها یکالبد معا ییژگیهاو یبنده رد -33-2نمودار 

 
 

 . دشو می سیربر رمعیا سه یناز ا یک هر سساا بر منطقه سکونتگاهی بافت مهادا در

  شکل سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

 یها هسکونتگاو  کانونی یا مجتمع یها هگا سکونت: نددار صلیا شکلدو  ستاییرو یها هسکونتگا

 یها هسکونتگان ظ طبق که دشو می حمطر مساکن کماتر حصطالا طتباار ین.  در اهکنداپر یا قمتفر

 خانه تا ندا گرفته ارقر هم رکناای  فاصله هیچ بی ستاییرو یها خانهدر آن  که کمامتر ربسیااز  ستاییرو

. کنند می وتتفا ستا تشخیص قابل سختی به سکونتگاهی حدوا چگیرپا یکدر آن  که منفصلی یها

 دیقتصاا یها وتتفا همچنینو  ماهیت شناخت به نداتو می ستارو هر شکلو  کماتر جهدر تمایزو  تشخیص

 .  کند کمکن آ بر حاکم جتماعیو ا
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 از :  ندا رتعبا ستاهارو تجمع بر موثر ملاعو

o ( رانجانو یا مهاجم یها وهگر برابردر ) عفاد 

o آب  منابع یتودمحد 

o ای طایفهو  گیادخانو یها بستگیو وا ها پیوند 

o هیوگر کشت بر تاکیدو  عیزرا صخا یها فعالیت 

o یکالبد ییزر برنامهو  صخا اریگذ سیاست  

o یکژیدئولوو ا مذهبی ،سیاسی ملاعو  

 از:  ندا رتعبا ها هسکونتگا قتفردر  موثر ملاعو مقابلدر 

o حاصلخیز کخاو  کافیآب  منابع به سترسید  

o عفاد ورتضر معدو  دیقتصاو ا جتماعی، ا سیاسی منیتا 

o مینآب و ز خصوصی مالکیت بر مبتنی گیادخانوو  خصوصی یها داریبر هبهر 

o مراتعاز  یگیر هبهرو  وریمپر، دا اریمددا بر متکی دقتصاا 

o ریماهو تپهو  کوهستانی ضیارا دجوو 

 ارهماهو یروتصا سیربر با همچنینو  عینی اتمشاهد طریقاز  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی 

 ،مسکونی یحدهااز وا متشکلمنطقه  ستاییرو یها هسکونتگا عمومی بافت که ددگر می نتیجه ،منطقهای 

 .باشند می تجمعی شکلدارای  نهاآ غالب  که دهبو عمومی یهانمکاو   معابر شبکه ورزی،کشا ضیارا

 معدو  دیقتصاو ا جتماعیا ،سیاسی منیتا شتندان انتو می ،ستاهارو تجمع بر موثر ملاعو یگراز د

شرایط اقلیمی سرد منطقه و  آنبر وهعال.  نستادر ادوار گذشته د یگرد یها وهگر برابردر  عفاد ورتضر

 معیشت دقتصاا شدید بستگیوا لیلد به)مستعد ضیو ارا مناسب کخا دجووامکانات گرمایشی و نیز 

 ضیارا با ستاییرو هر تیرعبا بهو  ستا شتهدا ییابسز سهم ارستقرا هنحودر  ارههمو (ورزیکشا به ستاییرو

 می هیدو زرع د کشت مناسب مینز باآن  یتودمحد یا شگسترو  دشو می شناساییآن اطراف  ورزیکشا

 . دشو

  مفر سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

 ندرو نتیجه نداتو می مفر ین. اباشد منظم نا یا منظم ستا ممکن ستاییرو یکالبد بافت یگرد یسواز 

 بر مبتنی برپاییاز  پسدارد  نمکاا ینا لبته. اباشد دخو به دخو شگستر یاو  برنامه بر مبتنی یپذیر شکل

در  نظم  ستا کرذ به زمال. بالعکس یاو  دپذیر رتصو نامنظمای  گونه بهو  دخو به دخوآن  شگستر ،برنامه

 قطعه بلکه نیست سکونتگاهی یندمیاو  ها نخیابا  هندسی بیشو  کم یها شکل یمعنا به صرفا ارستقرا

 هسکونتگا شکلدر  نظمی بی یا نظم جه. درستا مهم نیز عیزرا یها مینز زونموو  ختایکنو یبند

 . ستا هسکونتگا ارستقرا هنحودر  ییزر برنامه انمیزو  نقش نشانگر هنحو بهترین به ستاییرو
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روستاهایی که در دامنه کوه واقع شده اند بصورت نامنظم و روستاهای   مفر انتو می مبنی ینا بر

 .کوهپایه ای بصورت منظم می باشد

 لگوا سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

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

 روستاهابافت  -74-2جدول 
 الگو فرم  شکل نام

 مسطح نامنظم تجمعی ارزه خوران

 خطی نامنظم تجمعی اورجک

 خطی نامنظم تجمعی خیراباد

 خطی نامنظم تجمعی کلیسا

 خطی نامنظم تجمعی احمد آباد

 مسطح نامنظم تجمعی خندق لو

 خطی نامنظم تجمعی معدن مس بایچه باغ

 کانونی نامنظم تجمعی میانج

 خطی نامنظم تجمعی قلعه ارزه خوران

 خطی منظم تجمعی تات قشالق

 خطی نامنظم تجمعی چای قشالقی

 مسطح منظم تجمعی خضرچوپان

 کانونی منظم تجمعی خویین

 مسطح منظم تجمعی سعیدکندی

 خطی منظم تجمعی علم کندی

 کانونی منظم تجمعی بیانلو

 مسطح منظم تجمعی پری

 خطی منظم تجمعی تازه کند)داغ مالوداش

 کانونی منظم تجمعی توزالر

 کانونی منظم تجمعی حسن ابادجدید

 کانونی منظم تجمعی حسن ابادقدیم

 مسطح نامنظم تجمعی قزلجه
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 الگو فرم  شکل نام

 کانونی منظم تجمعی قلعه جوق

 کانونی منظم تجمعی لرده شور

 خطی منظم تجمعی لهجبین

 خطی نامنظم تجمعی تازه کندفخرلو

 مسطح منظم تجمعی تخته یورد

 کانونی منظم تجمعی قاضی کندی

 مسطح منظم تجمعی قره داش

 خطی منظم تجمعی برون قشالق

 کانونی منظم تجمعی قره گل

 مسطح منظم تجمعی گونی

 خطی منظم تجمعی امیراباد

 خطی منظم تجمعی اینچه سعیدنظام

 کانونی منظم تجمعی بکتاش

 مسطح منظم تجمعی چتز

 خطی منظم تجمعی چناقبالغ

 کانونی منظم تجمعی گادل

 مسطح نامنظم تجمعی مغانلو

 خطی نامنظم تجمعی سهندعلیا

 خطی نامنظم تجمعی کردی

 کانونی منظم تجمعی باغچه

 کانونی منظم تجمعی سهندسفلی

 مسطح منظم تجمعی گندی

 کانونی منظم تجمعی دام الر

 مسطح منظم تجمعی اق کند

 خطی نامنظم تجمعی المالو

 مسطح نامنظم تجمعی بای گلی

 خطی نامنظم تجمعی قره تپه

 مسطح منظم تجمعی سرین دره

 کانونی منظم تجمعی پیرقشالق

 کانونی منظم تجمعی چهره تپه

 کانونی منظم تجمعی ساری اغل

 خطی نامنظم تجمعی عوج موسی

 خطی منظم تجمعی سریک

 خطی نامنظم تجمعی ینگجه سینار

 مسطح نامنظم تجمعی رز
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 الگو فرم  شکل نام

 خطی نامنظم تجمعی مزرعه اغدوز

 خطی نامنظم تجمعی سیدلر

 کانونی منظم تجمعی کوشک

 کانونی منظم تجمعی شهرک صنعتی ماهنشا ن

 کانونی منظم تجمعی بک اباد

 مسطح منظم تجمعی بهستان

 کانونی منظم تجمعی تک اغاج

 مسطح منظم تجمعی مزرعه لیالن

 خطی نامنظم تجمعی مزرعه بک اباد

 مسطح نامنظم تجمعی مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 مسطح منظم تجمعی سرپل /میر آخور

 مسطح منظم تجمعی بیاملو

 کانونی منظم تجمعی پشتک

 مسطح منظم تجمعی خلج

یتجمع ماداباد  خطی نامنظم 

 کانونی منظم تجمعی وهران

 کانونی منظم تجمعی ایلی بالغ

 کانونی منظم تجمعی قره باطالق

 

 میرآخورروستای  مسطحتوسعه   تجمعی یلگوا -تصویر 
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 روستای ماداباد خطیتجمعی توسعه   یلگوا -تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یستاهارو سطحدر  منطقهدر  یجرا سکونت که هندد می ننشا ها سیربر نتایج ،سکونت عنو نظراز 

 یپیوندها لیلد به عمدتاً تر کوچک یستاهادر رو ماا ستا اریخانو تکو  مستقل یحدهاوا شکل به معموالً

 کمشتر یفضاها با اریچندخانو یها مجتمعو  جمعی ستهد همسایگی یحدهاوا شکل گیادخانوو  خویشی

 دارد. (ورزیکشا تمحصوال رنباا ایبر کمشتر محوطه مثل)
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 نقشه الگوی سکونت منظومه

 
 

 سلسله مراتب سکونتگاهی 

ظرفیت توسعه در خصوص  و طرح ناحیه زنجان،  بررسی های بدست آمده از مطالعات بندهای قبلی

مرکزیت، توسعه روستاهای منظومه ، نشان دهنده این موضوع است که شهر ماهنشان به دلیل داشتن 

زیرساختها، زمینه های مناسب برای اشتغالزایی و تبدیل شدن به حلقه ی اصلی در شبکه منظومه ای ، به 

عنوان شبکه توسعه منطقه می تواند عمل نماید. در نمودار زیر اولویت بندی روستاها از حیث ظرفیت های 

 است می گردد. توسعه و سلسله مراتب که در طرح فرادست نیز بدان اشاره شده
 سلسله مراتب سکونتگاهی در منظومه ماهنشان-75-2جدول
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 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

 یهاراه  توسط مینیز طتباار طریقاز  تنها روستاهای منظومه ماهنشان نقلو  حملو  تباطیار تخدما

 . دپذیر می رتصو سفالتهآ ستاییرو یهاراه  ،یک جهدر فرعی تباطیار

دسترسی به روستاهای قره باطالق، بهستان، خلج، ساری آغل، چهره تپه، رز، خویین، ق به غیر از راه 

سرین دره، گندی، کردی  و باغچه که به صورت خاکی و با کیفیت بسیار پایین می باشد، راه دسترسی کلیه 

دسترسی در روستاهای مورد مطالعه بصورت آسفالته می باشد البته اشاره به این نکته ضروری است راه های 

منظومه ماهنشان از کیفیت مطلوب برخوردا نبوده و در فصول پر باران) زمستان (تردد در این معابر به 

 سختی صورت می گیرد.
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 های منظومه ماه نشان راه نوعنقشه 

 
 

 نقشه کارکرد راه های منظومه ماه نشان
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 پراکنش و کیفیت خدمات در وضعیت موجود -1-4-4

 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

 منظومه ماهنشانوضعیت زیرساخت های روستاهای  -55-2جدول 

 ونقل ارتباطات و حمل برق ، گاز و آب مشخصات جغرافیایی
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 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ارزه خوران اوریاد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد اورجک اوریاد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خیراباد اوریاد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کلیسا اوریاد

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 احمد آباد اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خندق لو اوریاد

 ندارد ندارد ندارد 6 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد معدن مس بایچه باغ اوریاد

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد میانج اوریاد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قلعه ارزه خوران اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد تات قشالق اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چای قشالقی اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خضرچوپان اوریاد

 ندارد ندارد ندارد 6 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خویین اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد سعیدکندی اوریاد

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد علم کندی اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بیانلو اوریاد

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد پری اوریاد

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 تازه کند)داغ مالوداش اوریاد

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 توزالر اوریاد

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 حسن ابادجدید اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد حسن ابادقدیم اوریاد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قزلجه اوریاد

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قلعه جوق اوریاد

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد لرده شور اوریاد

 ندارد ندارد ندارد 6 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد لهجبین اوریاد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد تازه کندفخرلو اوریاد

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد تخته یورد اوریاد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قاضی کندی اوریاد
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 ونقل ارتباطات و حمل برق ، گاز و آب مشخصات جغرافیایی
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 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره داش اوریاد

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد برون قشالق قزل گچیلو

 ندارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره گل قزل گچیلو

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گونی قزل گچیلو

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد امیراباد قزل گچیلو

 ندارد ندارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد اینچه سعیدنظام قزل گچیلو

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 بکتاش قزل گچیلو

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چتز قزل گچیلو

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چناقبالغ قزل گچیلو

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 گادل قزل گچیلو

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد مغانلو قزل گچیلو

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد سهندعلیا ماه نشان

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کردی ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد باغچه ماه نشان

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد سهندسفلی ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گندی ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 دام الر ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد اق کند ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد المالو ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 بای گلی ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 قره تپه ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد سرین دره ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 پیرقشالق ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد 6 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد چهره تپه ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ساری اغل ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد عوج موسی ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد سریک ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ینگجه سینار ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد رز ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 مزرعه اغدوز ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 سیدلر ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 کوشک ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد شهرک صنعتی ماهنشا ن ماه نشان
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 ونقل ارتباطات و حمل برق ، گاز و آب مشخصات جغرافیایی
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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 بک اباد ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بهستان ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد تک اغاج ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد مزرعه لیالن ماه نشان

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 مزرعه بک اباد ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد مزرعه تک آغاج /چپ چپ ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد سرپل /میر آخور ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد 6 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد بیاملو ماه نشان

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد پشتک ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خلج ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد ماداباد ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد وهران ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد ایلی بالغ ماه نشان

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد باطالققره  ماه نشان

 

 وضعیت زیرساخت های روستاهای منظومه ماهنشان - 55-2ادامه جدول
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 احمد آباد اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 ارزه خوران اوریاد

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 اق کند ماه نشان

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 المالو ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 امیراباد قزل گچیلو

 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 اورجک اوریاد

 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ایلی بالغ ماه نشان

 قزل گچیلو
اینچه 

 سعیدنظام
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 باغچه ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بای گلی ماه نشان

 قزل گچیلو
برون 

 قشالق
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بک اباد ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بکتاش قزل گچیلو

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 بهستان ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 بیاملو ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 بیانلو اوریاد

 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 پری اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 پشتک ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پیرقشالق ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 تات قشالق اوریاد

 اوریاد

تازه 

کند)داغ 

 مالوداش

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اوریاد
تازه 

 کندفخرلو
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 تخته یورد اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 تک اغاج ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توزالر اوریاد

 اوریاد
چای 

 قشالقی
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 چتز قزل گچیلو

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 چناقبالغ قزل گچیلو

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چهره تپه ماه نشان

 اوریاد
حسن 

 ابادجدید
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اوریاد
حسن 

 ابادقدیم
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 خضرچوپان اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 خلج ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 خندق لو اوریاد

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 خویین اوریاد

 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 خیراباد اوریاد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دام الر ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 رز ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ساری اغل ماه نشان

 ماه نشان
سرپل /میر 

 آخور
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 سریک ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 سرین دره ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 سعیدکندی اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 سهندسفلی ماه نشان

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 سهندعلیا نشانماه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سیدلر ماه نشان

 ماه نشان

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشا ن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 علم کندی اوریاد

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 عوج موسی ماه نشان

 اوریاد
قاضی 

 کندی
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 قره باطالق ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قره تپه ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قره داش اوریاد

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 قره گل قزل گچیلو

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قزلجه اوریاد

 اوریاد
قلعه ارزه 

 خوران
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قلعه جوق اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 کردی ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 کلیسا اوریاد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوشک ماه نشان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گادل قزل گچیلو

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 گندی ماه نشان

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 گونی قزل گچیلو

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 لرده شور اوریاد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لهجبین اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ماداباد ماه نشان

 ماه نشان
مزرعه 

 اغدوز
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ماه نشان
مزرعه بک 

 اباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ماه نشان

مزرعه تک 

آغاج /چپ 

 چپ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ماه نشان
مزرعه 

 لیالن
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

 اوریاد
معدن مس 

 بایچه باغ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 مغانلو قزل گچیلو

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 میانج اوریاد

 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 وهران ماه نشان

 ماه نشان
ینگجه 

 سینار
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
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 منظومهنقشه زیرساخت های 

 
 

 وضعیت ایستگاه های پمپاژ آب به تفکیک روستاها –50-2جدول 

- مدار در پمپاژ ایستگاه حجم

روز در مترمکعب   
ارمد در پمپاژ ایستگاه تعداد روستا کد   بخش نام دهستان نام روستا نام 

 مرکزی ماه نشان اق کند 235471 1 259

نشانماه  ایلی بالغ 235292 1 340  مرکزی 

 مرکزی ماه نشان بهستان 235295 1 432

 مرکزی ماه نشان پشتک 235452 1 259

 
 مرکزی ماه نشان تک اغاج 235362 1

 مرکزی ماه نشان چپ چپ 235459 1 340

 مرکزی ماه نشان چهره تپه 235257 1 515

 
 مرکزی ماه نشان خلج 235040 1

 مرکزی ماه نشان سرپل 235309 1 340

 مرکزی ماه نشان قره باطالق 496020 1 515

 مرکزی ماه نشان ماداباد 235003 1 515

 مرکزی ماه نشان وهران 235005 1 432

نارینگجه سی 235519 1 340  مرکزی ماه نشان 

4326 13 
  

دهستان جمع  

 مرکزی قزل گچیلو چناقبالغ 235052 1 432

 مرکزی قزل گچیلو قره گل 235055 1 259
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091 2 
  

دهستان جمع  

 مرکزی اوریاد خیراباد 37676 1 259

 مرکزی اوریاد قاضی کندی 235563 1 432

اندهست جمع - - 2 091  

 

 نقشه پمپاژ آب کشاورزی
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مشخصات شناسه ای روستاهای منظومه ماهنشان –57-2جدول   

 دهستان کد روستا روستا روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

 
* 

   
 اوریاد 37621 خورانارزه  *

 
* 

   
 اوریاد 37634 اورجک *

 
* 

   
 اوریاد 235479 بیانلو *

 
* 

  
* 

 
 اوریاد 235451 پری

 
* 

   
 اوریاد 235453 تات قشالق *

 
* 

   
 اوریاد 235455 تازه کندفخرلو *

 
* 

  
* 

 
 اوریاد 235450 تخته یورد

 
* 

   
 اوریاد 235455 چای قشالقی *

      
 اوریاد 32105326 جدید حسن آباد

* 
 

* 
   

 اوریاد 235496 حسن ابادقدیم

 
* 

   
 اوریاد 235491 خضرچوپان *

 
* 

   
 اوریاد 235492 خندق لو *

* 
 

* 
   

 اوریاد 235493 خویین

 
* 

   
 اوریاد 37676 خیراباد *

 
* 

   
 اوریاد 235499 سعیدکندی *

 
* 

   
 اوریاد 235562 علم کندی *

 
* 

   
 اوریاد 235563 قاضی کندی *

 
* 

   
 اوریاد 235567 قره داش *

 
* 

   
 اوریاد 235565 قزلجه *

 
* 

   
 اوریاد 496015 قلعه ارزه خوران *

* 
   

* 
 

 اوریاد 235569 قلعه جوق

* 
    

 اوریاد 37123 کلیسا *

 
* 

  
* 

 
 اوریاد 235512 لرده شور

* 
 

* 
   

 اوریاد 235513 لهجبین

 
* 

   
 اوریاد 235517 میانج *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235033 امیراباد *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235035 اینچه سعیدنظام *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235030 برون قشالق *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235042 چتز *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235052 چناقبالغ *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235055 قره گل *

 
* 

   
 گچیلوقزل  235002 گونی *

 
* 

   
 قزل گچیلو 235004 مغانلو *

 
* 

  
* 

 
 ماه نشان 235471 اق کند
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 دهستان کد روستا روستا روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

 
* 

   
 ماه نشان 235472 المالو *

 
* 

  
* 

 
 ماه نشان 235292 ایلی بالغ

 
* 

   
 ماه نشان 235477 باغچه *

 
* 

   
 ماه نشان 235295 بهستان *

* 
 

* 
   

 ماه نشان 235456 بیاملو

 
* 

   
 ماه نشان 235452 پشتک *

 
* 

   
 ماه نشان 235362 تک اغاج *

* 
 

* 
   

 ماه نشان 235459 چپ چپ

* 
 

* 
   

 ماه نشان 235257 چهره تپه

 
* 

   
 ماه نشان 235040 خلج *

* 
 

* 
   

 ماه نشان 235555 رز

 
* 

  
* 

 
 ماه نشان 235325 ساری اغل

 
* 

  
* 

 
 ماه نشان 235309 سرپل

* 
    

 ماه نشان 21545 سریک *

 
* 

   
 ماه نشان 235515 سرین دره *

 
* 

  
* 

 
 ماه نشان 235566 سهند سفلی

 
* 

   
 ماه نشان 235561 سهندعلیا *

* 
 

* 
   

 ماه نشان 235475 عوج موسی

 
* 

   
 ماه نشان 496020 قره باطالق *

 
* 

   
 ماه نشان 235516 کردی *

 
* 

  
* 

 
 ماه نشان 235511 گندی

 
* 

   
 ماه نشان 235301 لیالن *

 
* 

   
 ماه نشان 235003 ماداباد *

 
* 

   
 ماه نشان 235005 وهران *

 
* 

   
 ماه نشان 235519 ینگجه سینار *
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 وضعیت مخازن آب به تفکیک روستاها - 55-2جدول
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 اوریاد ارزه خوران 37621 1 56

    
 اوریاد اورجک 37634 1 46

    
 اوریاد بیانلو 235479 1 75

    
 اوریاد پری 235451 1 266

    
 اوریاد تات قشالق 235453 1 75

    
56 1 235455 

تازه 

 کندفخرلو
 اوریاد

    
 اوریاد تخته یورد 235450 1 166

    
56 1 235455 

چای 

 قشالقی
 اوریاد

    
136 1 235496 

حسن 

 ابادقدیم
 اوریاد

    
 اوریاد خضرچوپان 235491 1 75

    
 اوریاد خندق لو 235492 1 166

    
 اوریاد خیراباد 37676 1 166

    
 اوریاد سعیدکندی 235499 1 166

    
 اوریاد علم کندی 235562 1 156

    
156 1 235563 

قاضی 

 کندی
 اوریاد

    
 اوریاد قره داش 235567 1 166

    
 اوریاد قزلجه 235565 1 56

    
75 1 496015 

قلعه ارزه 

 خوران
 اوریاد

    
 اوریاد لرده شور 235512 1 56

    
 اوریاد میانج 235517 1 75

    
 ماه نشان اق کند 235471 1 166

    
 ماه نشان المالو 235472 1 156

    
 ماه نشان ایلی بالغ 235292 1 266

    
 ماه نشان باغچه 235477 1 156

    
 ماه نشان بهستان 235295 1 166

    
 ماه نشان پشتک 235452 1 166
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 ماه نشان تک اغاج 235362 1 166

    
 ماه نشان چپ چپ 235459 1 256

    
 ماه نشان خلج 235040 2 366

    
 ماه نشان ساری اغل 235325 1 56

    
 ماه نشان سرپل 235309 1 166

    
 ماه نشان سرین دره 235515 1 36

    
156 1 235566 

سهند 

 سفلی
 ماه نشان

    
 ماه نشان سهندعلیا 235561 1 266

    
 ماه نشان باطالققره  496020 1 166

    
 ماه نشان کردی 235516 1 76

166 1 
    

 ماه نشان گندی 235511

    
 ماه نشان لیالن 235301 1 36

    
 ماه نشان ماداباد 235003 1 156

    
 ماه نشان وهران 235005 1 156

    
156 1 235519 

ینگجه 

 سینار
 ماه نشان

    
 قزل گچیلو امیراباد 235033 1 166

    
56 1 235035 

اینچه 

 سعیدنظام
 قزل گچیلو

    
76 1 235030 

برون 

 قشالق
 قزل گچیلو

    
 قزل گچیلو چناقبالغ 235052 1 166

    
 قزل گچیلو قره گل 235055 1 266

    
 قزل گچیلو مغانلو 235004 1 166
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 نقشه حجم مخازن آب
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 وضعیت شبکه های گاز در سطح منطقه -عکس 
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 روستاهای دارای طرح هادی مصوب - 59-2جدول

 هادی جمعیت خانوار منطقه آبادی شهر / دهستان

 دارد 210 02 آبادی ارزه خوران اوریاد

 دارد 141 39 آبادی اورجک اوریاد

 دارد 395 126 آبادی خیراباد اوریاد

 دارد 179 59 آبادی کلیسا اوریاد

 دارد 152 01 آبادی لرده شور اوریاد

 دارد 95 36 آبادی میانج اوریاد

 دارد 159 47 آبادی قلعه ارزه خوران اوریاد

 دارد 100 01 آبادی تات قشالق اوریاد

 دارد 75 20 آبادی چای قشالقی اوریاد

 دارد 215 74 آبادی خضرچوپان اوریاد

 دارد 252 09 آبادی سعیدکندی اوریاد

 دارد 554 156 آبادی علم کندی اوریاد

 دارد 92 36 آبادی قزلجه اوریاد

 دارد 151 49 آبادی بیانلو اوریاد

 دارد 556 240 آبادی پری اوریاد

 دارد 312 59 آبادی تخته یورد اوریاد

 دارد 143 44 آبادی خندق لو اوریاد

 دارد 104 54 آبادی تازه کندفخرلو اوریاد

 دارد 305 117 آبادی قاضی کندی اوریاد

 دارد 257 52 آبادی قره داش اوریاد

 دارد 569 159 آبادی برون قشالق قزل گچیلو

 دارد 259 52 آبادی گونی قزل گچیلو

 دارد 232 75 آبادی امیراباد قزل گچیلو

 دارد 35 11 آبادی اینچه سعیدنظام قزل گچیلو

 دارد 373 133 آبادی قره گل قزل گچیلو

 دارد 202 50 آبادی مغانلو قزل گچیلو

 دارد 154 55 آبادی باغچه نشانماه 

 دارد 049 261 آبادی سهندعلیا ماه نشان

 دارد 250 95 آبادی کردی ماه نشان

 دارد 223 76 آبادی المالو ماه نشان

 دارد 731 263 آبادی سهندسفلی ماه نشان

 دارد 234 06 آبادی گندی ماه نشان

 دارد 95 25 آبادی سرین دره ماه نشان

 دارد 152 41 آبادی اغل ساری ماه نشان

 دارد 444 137 آبادی اق کند ماه نشان

 دارد 250 53 آبادی ینگجه سینار ماه نشان
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 هادی جمعیت خانوار منطقه آبادی شهر / دهستان

 دارد 714 212 آبادی سرپل /میر آخور ماه نشان

 دارد 964 203 آبادی سریک ماه نشان

 دارد 440 132 آبادی بهستان ماه نشان

 دارد 149 43 آبادی تک اغاج ماه نشان

 دارد 310 167 آبادی پشتک نشانماه 

 دارد 454 152 آبادی خلج ماه نشان

 دارد 000 196 آبادی ماداباد ماه نشان

 دارد 535 154 آبادی وهران ماه نشان

 دارد 1155 345 آبادی ایلی بالغ ماه نشان

 دارد 051 195 آبادی قره باطالق ماه نشان

 

مطالعه از شرایط مناسبی برخوردار بوده ولی راه دسترسی کلیه امکانات و زیرساختهای روستاهای مورد 

در منطقه نیاز مند بهسازی می باشد و نیز در روستاهای دشتی تامین آب شرب در تابستان با مشکالت 

 .خاصی روبرو می باشد

 نقشه پوشش شبکه بهداشت

 
 

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

115 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نقشه شعب نفت

 
 نقشه توزیع فضاهای ورزشی
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 نقشه توزیع کتاب خانه ها

 
 

 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

 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

فه ی کلهور و جهت نوع سکونت که عمدتا و بیشتر عشایر شاهسون بغدادی و بقایایی از طای بهدوم  ردمو

مورد اول جنبه اجتماعی و مورد دوم جنبه  کههمچنین طایفه ی تات در سطح منظومه مستقر می باشند 

 . 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  مسئولین توسط نامه

سال را برای اکثر  266که اثار تاریخی در محدوده مورد مطالعه، قدمت بیش از باشد می لسا 466 تا 266

 روستاها تائید می کند.
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 آثار تاریخی در سطح روستاها -35-2جدول 

 نام اثر
شماره 

 ثبت
 موقعیت قدمت تاریخ ثبت

 1430 گاور تپه
1352/62/

19 
 کیلومتری شمال روستا/5 1 -روستای ینگجه سینار ق . م 3هزاره 

 1449 تپه ارآغاجی
1350/67/

11 
 روستای اغلبیک علیا ق .م 2و  3هزاره 

 1452 قلعه  تپه
1350/67/

11 

 16تا قرن  قرون اولیه اسالم

 هـ .ق
 داخل روستای دوزکند

  باستانی  قلعه

 بهستان
1455 

1350/67/

11 
 حاشیه جنوبی رودخانه قزل اوزن -روستای بهستان هـ .ق 5قرن 

بقایای قلعه 

 قشالق
19746 

1350/60/

25 
 اشکانی

ک م شمال شرق روستای قره  7 -دهستان قزل گچیلو

 قزل اوزن چسبیده به رودخانه -گل 

 23520 تپه خرابه دالی
1357/65/

25 
 قاضی کندیروستای  نرسیده به  -دهستان اوریاد عصر آهن -عصر برنز 

 23527 حمام یری
1357/65/

25 
 ساسانی -اشکانی 

متری 266 -روستای قاضی کندی  -دهستان اوریاد 

 جنوب جاده آسفالته

 23534 تپه تندیرلی
1357/65/

25 
 اسالمی قرون میانی و متاخر

متری جنوب غرب روستای  56 -دهستان اوریاد 

 روستا لهجبین و غرب جاده خاکی

 23535 تپه قوشابوالغ
1357/65/

25 

اوایل ومیانی -ساسانی -اشکانی

 اسالمی

کیلومتری شمال  2-روستای تازه کند  -دهستان اوریاد 

 روستا

 23535 تپه علمدار
1357/65/

25 
 اولیه اسالمی قرون -ساسانی 

متری 26 -پری  م شمال روستای 266 -دهستان اوریاد 

 میانچ -  شرق جاده پری

 23546 چال تپه
1357/65/

25 
 ساسانی - آهن و اشکانی

متری  56حدود  -روستای لرده شور -دهستان اوریاد

 شمال غرب روستا

 23542 تپه اهکلیک یر
1357/65/

25 
 ساسانی

متری  1066 -روستای ارزه خوران  -دهستان اوریاد

 رود قلعه چای متری 56 -شرق روستا 

 23545 قارقای تپه
1357/65/

25 
 متری شمال روستای علم کندی 566 -دهستان اوریاد ساسانی -اشکانی 

تپه قوشا بوالغ 

1 
24653 

1357/16/

15 
 ساسانی -اشکانی 

ک م جنوب غربی روستای سهند  3 -دهستان ماهنشان 

 علیا

تپه قزالر قلعه 

 سی
24654 

1357/16/

15 
 اشکانی-ساسانی 

ک م جنوب شرق روستای اوجلو  3 -دهستان ماهنشان 

 موسی

 24655 تپهمنجوق 
1357/16/

15 
 م غرب روستای آق کند 56 -دهستان ماهنشان  قرون میانه اسالمی

 ک م شمال روستای ینگجه 1/5 -دهستان ماهنشان میانه  قرون -مس و سنگ/1357/16 24650تپه گوور قلعه 
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 نام اثر
شماره 

 ثبت
 موقعیت قدمت تاریخ ثبت

 اسالمی 15 سی

 24657 شورا تپه
1357/16/

15 
 سلجوقی

  - کردی ک م جنوب غرب روستای 1 -دهستان اوریاد 

 در میان مزارع کشاورزی

بقایای گوور 

 قلعه
24655 

1357/16/

15 
 قرون میانه اسالمی

روستای قلعه   م جنوب غربی 566 -دهستان اوریاد 

 بر فراز ارتفاعات -جوق 

 24659 تپه خرابه لر
1357/16/

15 

قرون اولیه  - ساسانی -اشکانی 

 اسالمی

روستای م شمال روستای  166 -دهستان ماهنشان 

 کنار رودخانه -پشتوک 

 24606 تپه قلعه رز
1357/16/

15 

قرون میانه  - ساسانی -اشکانی 

 اسالمی
 م شمال شرق روستای رز 56 -دهستان ماهنشان 

محوطه خرابه 

 گندی
24601 

1357/16/

15 
 قرون میانه اسالمی

 -ک م غرب روستای گندی  1 -دهستان ماهنشان 

 سمت چپ جاده خاکی

 محوطه آقا

 جاقیه
24602 

1357/16/

15 
 م جنوب روستای مادآباد 266 -دهستان ماهنشان  ساسانی -اشکانی 

 24603 تپه بورمایقیالن
1357/16/

15 
 ساسانی -اشکانی 

م غرب جاده خاکی روستای  266 -دهستان ماهنشان 

 وایخر

 24604 تپه قلعه سینار
1357/16/

15 
 ک م شمال روستای ینگجه 5 - دهستان ماهنشان اسالمی قرون میانه و متاخر

 24605 هارای تپه
1357/16/

15 
 م غرب روستای عشرت آباد 566 -دهستان قزل گچیلو  ساسانی -اشکانی 

 24600 2تپه آق یر 
1357/16/

15 
 اشکانی -آهن 

م جنوب  56 -روستای ارزه خوران  -دهستان اوریاد 

 خوران جاده خاکی ارزه

 24607 1تپه آق یر 
1357/16/

15 

قرون اولیه  - ساسانی -اشکانی 

 اسالمی

 -روستای ارزه خوران شرق  ک م 2 -دهستان اوریاد 

 م جاده خاکی روستا 266

تپه قلعه اینچه 

1 
24574 

1357/11/

27 
 ساسانی -اشکانی 

ک م جنوب غرب روستای  3 -دهستان قزل گچیلو 

 اینچه سعید نظام

گوردخمه 

 اورجک
24575 

1357/11/

27 
 م غرب روستای اورجک 266 -اوریاد دهستان  ماد

تپه قبرستان 

 پری
24556 

1357/11/

27 
 ساسانی -اشکانی 

چسبیده به خانه  -شمال روستای پری  -دهستان اوریاد 

 های روستا

محوطه شهر 

 بربر
24550 

1357/11/

27 
 ساسانی- اشکانی -آهن 

مابین دو روستای  -روستای قره داش  -دهستان اوریاد 

 داش قرهتازه کند و 

محوطه خرابه 

 لیق
24557 

1357/11/

27 
 م غرب روستای ایمیر 766 -دهستان قزل گچیلو  قرون میانه اسالمی

م شمال غرب روستای  166 -دهستان قزل گچیلو  قرون میانه اسالمی/1357/11 24596 تپه قلعه مغانلو
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 نام اثر
شماره 

 ثبت
 موقعیت قدمت تاریخ ثبت

 مغانلو 27

 24594 تپه پاپی قبری
1357/11/

27 
 اشکانی -مس و سنگ 

م غرب  566 -روستای امیرآباد  -دهستان قزل گچیلو 

 زنجان -ماهنشان  -سه راه دندی

تپه قلعه اینچه 

2 
24066 

1357/11/

27 
 روستای اینچه سعید نظام -دهستان قزل گچیلو قرون میانه اسالمی

محوطه جابر 

 یوردی
24061 

1357/11/

27 
 آهن

م جنوب روستای اینچه  566-دهستان قزل گچیلو 

 نظامسعید 

 24060 4تپه اق یر 
1357/11/

27 
 ساسانی -اشکانی

-  ک م شرق روستای ارزه خوران 2 -دهستان اوریاد 

 م جنوب جاده خاکی روستا 266

 24069 تپه چمن باشی
1357/11/

27 
 کالکولتیک

چسبیده  -جنوب روستای مغانلو  -دهستان قزل گچیلو 

 به خانه های روستا

محوطه حاجی 

 دره سی
24012 

1357/11/

27 
 روستای قاضی کندی جنوب  ک م 1 -دهستان اوریاد  آهن

محوطه عسگر 

 باغی
24014 

1357/11/

27 
 غرب روستای امیرآباد -دهستان قزل گچیلو  قرون میانه اسالمی

محوطه خرابه 

 لر
25329 

1357/12/

15 
 روستای آلمالو غرب  ک م 3 -دهستان ماهنشان  ساسانی -اشکانی 

محوطه جوش 

 بالغ جوش
25336 

1357/12/

15 
 روستای آلمالو  ک م غرب 3/5 -دهستان ماهنشان  ساسانی -اشکانی 

 25331 تپه سنگر
1357/12/

15 
 م جنوب روستای بیاملو 1566 -دهستان ماهنشان  قرون میانه اسالمی

محوطه 

 قمیشلی گل
25332 

1357/12/

15 
 آهن

جنوب غرب روستای   ک م 3/5 -دهستان ماهنشان 

 آلمالو

محوطه شیخ 

 نبی
25333 

1357/12/

15 
 قرون میانه اسالمی

شرق روستای ساری   ک م 3/5 -دهستان ماهنشان 

 اغل

محوطه حمام 

 یری
25330 

1357/12/

15 
 جنوب روستای آلمالو م 1566  - دهستان ماهنشان ساسانی -اشکانی 

 25339 تپه قلعه جوق
1357/12/

15 
 م شمال روستای گونی 266 -گچلو دهستان قزل  قرون میانه اسالمی

محوطه کلک 

 لی
25346 

1357/12/

15 
 روستای وایخر  ک م 2-دهستان ماهنشان  آهن

تپه هاد دره 

 سی
25341 

1357/12/

15 
 ساسانی -اشکانی 

ک م شرق  3 -روستای ساری اغل  -دهستان ماهنشان 

 روستای ساری اغل

 غرب روستای سریک -دهستان ماهنشان  اسالمی متاخرقرون میانه و /1357/12 25342 تپه کند ایچی
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 نام اثر
شماره 

 ثبت
 موقعیت قدمت تاریخ ثبت

15 

محوطه قلعه 

 بوی
25344 

1357/12/

15 
 م جنوب روستای سهند علیا 766-دهستان ماهنشان  قرون میانه اسالمی

محوطه کت 

 یری وهران
25345 

1357/12/

15 

ساسانی  - اشکانی -هخامنشی 

 قرون اولیه ومیانه اسالمی -
 روستای وهران شرق  ک م 2-دهستان ماهنشان 

تپه قوشا بوالغ 

2 
25340 

1357/12/

15 
 ساسانی -اشکانی 

سمت شرق  -روستای سهند علیا -دهستان ماهنشان 

 1قوشا بوالغ 

 25946 قازان تپه
1357/12/

20 
 آهن

م جنوب دریاچه  766 -روستای خندقلو -دهستان اوریاد

 خندقلو

بقایای قلعه 

 دربند قاطرچی
25941 

1357/12/

20 
 ک م غرب روستای ساری اغل 3 -دهستان ماهنشان  سلجوقی

 25943 تپه گوور کندی
1357/12/

20 
 ک م جنوب روستای گندی 2 -دهستان ماهنشان  اسالمی قرون میانه و متاخر

بقایای چهار 

 طاقی کلیسا
25613 

1355/69/

61 
 قرون اولیه اسالمی

کنار جاده آسفالته  -روستای کلیسا  -دهستان اوریاد 

 ارزه خوران روستای کلیسا به

بقایای قلعه ارزه 

 خوران
25625 

1355/69/

61 
 شرقی روستای قلعه م شمال 56  - دهستان اوریاد قرون میانه اسالمی

 25632 تپه کلک لی یر
1355/69/

61 
 ساسانی -اشکانی 

ک م شرق  2 -روستای امیر آباد  -دهستان قزل گچلو

 روستای امیر آباد

تپه قلعه 

 ماهنشان
25633 

1355/69/

61 
 قرون میانه اسالمی

منتهی الیه شمال غرب و چسبیده به  -شهر ماهنشان 

 خانه های شهر

 25634 تپه کولوک
1355/69/

61 
 ک م شمال روستای حمزه خان 1 -دهستان قلعه جوق  کالکولتیک

چهارطاقی 

 لهجبین
25630 

1355/69/

61 
 م جنوب روستای لهجبین 566 -اوریاد دهستان  اسالمی قرون اولیه و میانه

بقایای 

چهارطاقی 

 بیاملو

25635 
1355/69/

61 
 جنوب روستای بیاملو  م  ک 2 -دهستان اوریاد  قرون میانه اسالمی

بقایای 

چهارطاقی 

 خویین

25639 
1355/69/

61 
 قرون اویله اسالمی

م غربجاده  566 -روستای خویین  -دهستان اوریاد 

 ضلع جنوبی دره - کندیخاکی قزلجه علم 

حسینیه ارزه 

 خوران
25151 

1355/69/

61 
 ه . ش 1334

سمت غربی  -روستای ارزه خوران  -دهستان اوریاد 

 روستا در میان خانه ها
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 که گفت انتو می 1395 تا 1345 یها لسا مسکنو  سنفو ریسرشما رماآ به توجه با یگرد یسو از

 صفحه بعد نقشهدر  مکانی رطو به عموضو ین. ادارند لسا 166از  بیشتر ئمدا سکونت سابقهتمامی روستا

 .ستا هشدداده   نمایش

 

 

 

 نقشه آثار باستانی

 
 

 ساختار جمعیتی و ترکیب جمعیت -1-5-1

و  46312شهرستان ماهنشان به ترتیب دارای  1395و 1396بر اساس نتایج حاصل از سرشماری سال های

 درصد می باشد.  6,44-نفر جمعیت بوده است که نرخ رشد پنج ساله اخیر شهرستان ماهنشان برابر  39425

 1395و  1396در سال های  ماهنشانپراکنش جمعیت در شهرستان  -30-2جدول 

 بخش شهرستان
 1395 1396سال 

 نرخ رشد
 درصد جمعیت درصد جمعیت

 ماهنشان
 -6,15 43,54 17104 42,59 172996 انگوران

 -1,61 50,40 22201 57,11 23622 مرکزی
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 6,44- 166,66 39425 166,66 46312 مجموع

 

دارای مرکزی شهرستان ماهنشان  بخش، 1395  لسا  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 دلمعا جمعیتی کماترآن،  کیلومترمربعی1252,46 مساحت با که متناسب باشد نفر می 22201 دلمعا جمعیتی

کیلومترمربع  1536,36نفر در مناطق روستایی با  12057می باشدکه از این میزان  کیلومترمربعدر  نفر 36,77

شهری و  جمعیتی کماتر متوسط با انمیز ینا مقایسه با .نفر در کیلومترمربع می باشد 5,27دارای تراکم 

 به مناطق روستاییدر  جمعیتی کماتر که ددرگ می نتیجه 1395در سال مربع(  کیلومتردر  نفر 36,77روستایی)

 .باشد می کمترنفر در کیلو متر مربع  22,5 انمیز

 تراکم نسبی جمعیت در سطح شهرستان ماهنشان -37-2جدول 

 جمعیت بخش
مساحت 

 )کیلومترمربع(
 تراکم جمعیتی

 مرکزی
 36,77 1251,46 39425 شهری  و روستایی

 5,27 1536,36 12057 روستایی

  

روستای مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان ماهنشان  75همانگونه در بندهای پیشین اشاره شد، 

 2566شهر ) جمعیت باالی  -روستادسته،  ششواقع شده اند، بر اساس آستانه جمعتی، روستاهای مذکور در قالب 

نفر(،روستاهای  999تا  566)جمیت  نفر(، روستاهای بزرگ  2499تا  1666روستاهای مرکزی )جمیت باالی نفر (

 166و رباط یا آبادی ) کمتر از  نفر(  249تا  166نفر( و روستاهای کوچک )جمعیت  499تا  256متوسط )جمعیت 

پری ، سریک ، علم کندی و ایلی بالغ ،  یستاهارو نظیر رگبزو متوسط  یستاهارو تمرکزدسته بندی شده اند.   نفر(

 هنحو ینا که ستا کرذ به زمالتر بوده و جمعیت بیشتری را در خود جای داده است.در دهستان ماه نشان بیش

جدول ذیل پراکنش روستاها بر حسب دسته بندی . باشد میمنطقه  طبیعی یهارساختااز   ناشی ستاهارو کنشاپر

 آستانه جمعتی  را نشان می دهد.

 ماه نشانمنظومه ماهنشان، دهستان پراکنش جمعیت روستاهای  -35-2جدول 

 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 

 ماه نشان

 2725 2759 4557 1020 ماه نشان شهر -روستا

 553 062 1155 345 ایلی بالغ روستا های مرکزی

 روستاهای بزرگ

 449 455 964 203 سریک

 305 300 731 263 سهندسفلی

 344 376 714 212 سرپل /میر آخور

 342 324 000 196 ماداباد

 322 329 051 195 قره باطالق

 313 330 049 261 سهندعلیا
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 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 274 201 535 154 وهران

 روستاهای متوسط

 251 233 454 152 خلج

 215 220 444 137 اق کند

 211 235 440 132 بهستان

 106 150 310 167 پشتک

 137 149 250 95 کردی

 119 115 234 06 گندی

 114 142 250 53 ینگجه سینار

 روستاهای کوچک

 163 126 223 76 المالو

 59 95 154 55 باغچه

 72 52 154 47 مزرعه لیالن

 76 79 149 43 تک اغاج

 05 54 152 41 ساری اغل

 رباط یا آبادی

 

 

 

 40 52 95 25 سرین دره

 37 52 59 20 رز

 15 26 35 11 عوج موسی

 12 13 25 0 بیاملو

 4 16 14 4 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 6 6 6 6 دام الر

 6 6 6 6 بای گلی

 6 6 6 6 قره تپه

 6 6 6 6 پیرقشالق

 6 6 6 6 چهره تپه

 6 6 6 6 مزرعه اغدوز

 6 6 6 6 سیدلر

 6 6 6 6 کوشک

 6 6 6 6 شهرک صنعتی ماهنشان

 6 6 6 6 بک اباد

 6 6 6 6 مزرعه بک اباد

 

 

 منظومه ماهنشان ، دهستان اوریادپراکنش جمعیت روستاهای  -39-2جدول 
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 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 اوریاد

 روستاهای بزرگ
 376 455 555 247 پری

 254 366 554 156 علم کندی

 روستاهای متوسط

 196 265 395 126 خیراباد

 102 263 305 117 قاضی کندی

 149 103 312 59 تخته یورد

 131 121 252 09 سعیدکندی

 131 120 257 52 قره داش

 روستاهای کوچک

 113 165 215 74 خضرچوپان

 99 117 210 02 ارزه خوران

 53 99 152 01 لرده شور

 90 55 151 49 بیانلو

 55 91 179 59 کلیسا

 56 50 100 01 قشالقتات 

 71 93 104 54 تازه کندفخرلو

 72 71 143 44 خندق لو

 76 71 141 39 اورجک

 رباط یا آبادی

 45 47 95 36 میانج

 45 47 92 36 قزلجه

 32 43 75 20 چای قشالقی

 50 73 05 47 قلعه ارزه خوران

 25 32 57 26 حسن ابادقدیم

 20 24 56 16 خویین

 5 14 22 5 لهجبین

 16 7 17 4 قلعه جوق

 6 6 6 6 احمد آباد

 6 6 6 6 معدن مس بایچه باغ

 6 6 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 6 6 6 6 توزالر

 6 6 6 6 حسن ابادجدید

 

 

 منظومه ماهنشان، دهستان قزل گچیلوپراکنش جمعیت روستاهای  -46-2جدول 
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 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 قزل گچیلو

 239 276 569 159 برون قشالق روستاهای بزرگ

 روستاهای متوسط

 175 195 373 133 قره گل

 139 126 259 52 گونی

 134 125 202 50 مغانلو

 روستاهای کوچک

 163 129 232 75 امیراباد

 56 52 102 56 چناقبالغ

 71 05 139 47 چتز

 رباط یا آبادی

 23 15 35 11 اینچه سعیدنظام

 6 6 6 6 بکتاش

 6 6 6 6 گادل

 

 

 

 نقشه پراکندگی جمعیت
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 نقشه ساختار جمیعتی روستاهای منظومه

 
 جنسیو  سنی رساختا-1-5-1-1

 روستاهای مورد ینفر 17544 جمعیت، از 1396لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 رطو به جمعیت جنسی نسبت   یگرد رتعبا به. هندد می تشکیل دانمررا  نفر 5725و  ننارا  ز نفر 5519 ،مطالعه

 . باشد می مرد( 95)به ازای هر صد زن، حدود صد در 95,93 با برابر روستاهای منطقه سطحدر  متوسط

، تات قشالق،  خضرچوپان،   ارزه خوران قلعه،  میانج یستاهارو شامل ستارو 27 مورد مطالعه، یستاهارو نمیا از

سعیدکندی، علم کندی، بیانلو، قزلجه، قلعه جوق، لرده شور، تخته یورد، قاضی کندی، قره داش، گونی،  اینچه 

سعیدنظام،  چتز،  سهندعلیا،  کردی، سهند سفلی، گندی، آق کند، سرین دره، سریک، تک آغاج،  ماداباد، وهران و 

 . باشند می صددر 166از  بیشتر جنسی نسبتدارای  مابقیو  صددر 166از کمتر  جنسی سبتندارای  قره باطالق

 یستاهارو به نسبت یتر پایین جنسی نسبتاز  رگبزو  متوسط یستاهارو که هدد می ننشا تمطالعا نتایج

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

 اردمواز  ریبسیادر  معموالً. باشد دانمر جمعیت از بخشی تمهاجرو زنجان و شهرهای اطراف  های ماه نشان و
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 نسبت یشافزا باعث تمهاجر حالت ین. در استا نناز نسبتاز  بیش انمهاجر بیندر  دانمر نسبت ،نیز تمهاجر

  .دشو می فرست مهاجر منطقهآن در  کاهشو  پذیر مهاجر منطقهدر  جمعیت جنسی

 عمجمواز  که ددگر می نتیجهمنطقه  سطحدر  جمعیت سنی نسبت صخصودر  گرفته رتصو یها سیربر طی

 لمیانسا جمعیترا  %  00,15(لسا 14-6)  انانجوکودکان و  جمعیترا  % 27,03  ودحددر روستاها،  جمعیت

 گفت انتو می سساا ینا بر. هندد می تشکیلبیشتر( و  لسا 05) لکهنسا جمعیترا  % 0,19و ( لسا 15-04)

 .باشند می یانجو جمعیت روستاهادر  ساکن جمعیت

 .باشند می سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاها جمعیت ههندد نمایشذیل  اولجد

 1396 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاهای  منظومه ماهنشان جمعیت -41-2ولجد

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 )کلیه رده های سنی( مجموع

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 اوریاد مرکزی

 126,15 246 45,42 169 54,55 131 246 ارزه خوران

 166,66 140 56,66 73 56,66 73 140 اورجک

 165,14 355 45,64 172 51,90 150 355 خیراباد

 163,33 153 49,15 96 56,52 93 153 کلیسا

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 احمد آباد

 169,69 101 47,53 77 52,17 54 101 خندق لو

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 معدن مس بایچه باغ

 74,06 116 57,27 03 42,73 47 116 میانج

 54,02 105 54,17 91 45,53 77 105 قلعه ارزه خوران

 57,16 232 53,45 124 40,55 165 232 تات قشالق

 165,00 169 45,02 53 51,35 50 169 چای قشالقی

 54,90 240 54,67 133 45,93 113 240 خضرچوپان

 160,07 31 45,39 15 51,01 10 31 خویین

 72,10 363 55,69 170 41,91 127 363 سعیدکندی

 94,34 015 51,40 315 45,54 366 015 علم کندی

 95,51 174 51,15 59 45,55 55 174 بیانلو

 121,69 933 45,23 422 54,77 511 933 پری

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 توزالر

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 حسن ابادجدید

 156,66 55 46,66 22 06,66 33 55 حسن ابادقدیم

 93,05 122 51,04 03 45,30 59 122 قزلجه

 01,96 34 01,70 21 35,24 13 34 قلعه جوق

 97,66 197 56,70 166 49,24 97 197 لرده شور
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 )کلیه رده های سنی( مجموع

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 175,66 22 30,30 5 03,04 14 22 لهجبین

 164,55 211 45,52 163 51,15 165 211 تازه کندفخرلو

 55,71 351 53,55 159 40,15 102 351 یوردتخته 

 94,92 236 51,36 115 45,76 112 236 قاضی کندی

 75,20 257 50,16 101 43,96 120 257 قره داش

 قزل گچیلو

 169,57 435 47,72 269 52,25 229 435 برون قشالق

 136,34 416 43,41 175 50,59 232 416 قره گل

 59,51 265 52,05 165 47,32 97 265 گونی

 165,22 275 45,73 134 51,27 141 275 امیراباد

 92,50 51 51,55 42 45,15 39 51 اینچه سعیدنظام

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بکتاش

 91,25 153 52,29 56 47,71 73 153 چتز

 160,07 150 45,39 96 51,01 90 150 چناقبالغ

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 گادل

 164,74 432 45,54 211 51,10 221 432 مغانلو

 ماه نشان

 

 

 55,57 541 53,63 440 40,97 395 541 سهندعلیا

 55,56 230 52,97 125 47,63 111 230 کردی

 165,00 215 45,02 160 51,35 112 215 باغچه

 94,10 504 51,56 445 45,56 419 504 سهندسفلی

 91,54 155 52,13 95 47,57 96 155 گندی

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 دام الر

 90,43 495 56,91 252 49,69 243 495 اق کند

 160,52 304 45,35 170 51,05 155 304 المالو

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بای گلی

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 قره تپه

 90,65 166 51,66 51 49,66 49 166 سرین دره

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 پیرقشالق

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 چهره تپه

 112,67 123 47,15 55 52,55 05 123 ساری اغل

 266,66 36 33,33 16 00,07 26 36 عوج موسی

 90,34 555 56,93 437 49,67 421 555 سریک

 165,49 337 45,00 104 51,34 173 337 ینگجه سینار

 124,24 74 44,59 33 55,41 41 74 رز
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 )کلیه رده های سنی( مجموع

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 سیدلر

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 کوشک

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 شهرک صنعتی ماهنشا ن

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بک اباد

 160,35 396 45,40 159 51,54 261 396 بهستان

 90,39 103 56,92 53 49,65 56 103 تک اغاج

 164,29 143 45,95 76 51,65 73 143 مزرعه لیالن

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه بک اباد

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 162,79 055 49,31 323 56,09 332 055 سرپل /میر آخور

 166,66 12 56,66 0 56,66 0 12 بیاملو

 166,06 333 49,55 100 56,15 107 333 پشتک

 161,32 459 49,07 225 56,33 231 459 خلج

 57,57 094 53,31 376 40,09 324 094 ماداباد

 59,13 069 52,57 322 47,13 257 069 وهران

 112,76 1635 47,61 455 52,99 556 1635 ایلی بالغ

 57,61 019 53,47 331 40,53 255 019 باطالققره 

 95,93 17544 56,27 5519 49,73 5725 17544 مجموع

 سطح روستاهای منظومهوضعیت جمعیت به تفکیک جنسیت در   -15-2نمودار

 

 

 1396 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهماهنشان   روستاهای منظومه جمعیت -41-2ادامه جدول 

50.27, زنان49.73, مردان
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 14 -6جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 مرکزی

 اوریاد

 

 105,97 32,56 75 37,15 29 02,52 49 246 ارزه خوران

 91,07 31,51 40 52,17 24 47,53 22 140 اورجک

 115,75 29,33 165 45,71 45 54,29 57 355 خیراباد

 92,66 20,23 45 52,65 25 47,92 23 153 کلیسا

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 احمد آباد

 160,07 19,25 31 45,39 15 51,01 10 101 خندق لو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 معدن مس بایچه باغ

 00,07 22,73 25 06,66 15 46,66 16 116 میانج

 09,76 33,33 50 55,93 33 41,67 23 105 ارزه خوران قلعه

 97,60 25,55 07 56,75 34 49,25 33 232 تات قشالق

 141,07 20,01 29 41,35 12 55,02 17 169 چای قشالقی

 03,10 25,26 02 01,29 35 35,71 24 240 خضرچوپان

 156,66 45,39 15 46,66 0 06,66 9 31 خویین

 05,07 30,03 111 06,30 07 39,04 44 363 سعیدکندی

 164,12 32,64 195 45,99 97 51,61 161 015 علم کندی

 163,57 32,70 57 49,12 25 56,55 29 174 بیانلو

 112,56 29,15 272 47,60 125 52,94 144 933 پری

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 توزالر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 حسن ابادجدید

 333,33 23,04 13 23,65 3 70,92 16 55 حسن ابادقدیم

 50,90 35,25 43 53,49 23 40,51 26 122 قزلجه

 166,66 11,70 4 56,66 2 56,66 2 34 قلعه جوق

 124,66 25,43 50 44,04 25 55,30 31 197 لرده شور

 266,66 13,04 3 33,33 1 00,07 2 22 لهجبین

 267,09 15,90 46 32,56 13 07,56 27 211 تازه کندفخرلو

 57,27 29,34 163 53,46 55 40,06 45 351 تخته یورد

 222,22 12,01 29 31,63 9 05,97 26 236 قاضی کندی

 03,59 26,50 59 01,62 30 35,95 23 257 قره داش

 قزل گچیلو

 132,73 29,22 125 42,97 55 57,63 73 435 برون قشالق

 153,33 26,73 55 35,29 36 04,71 55 416 قره گل

 164,66 24,55 51 49,62 25 56,95 20 265 گونی
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 14 -6جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 126,66 25,66 77 45,45 35 54,55 42 275 امیراباد

 96,66 23,40 19 52,03 16 47,37 9 51 اینچه سعیدنظام

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بکتاش

 55,71 10,99 20 53,55 14 40,15 12 153 چتز

 165,50 19,59 37 45,05 15 51,35 19 150 چناقبالغ

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 گادل

 115,15 27,75 126 45,53 55 54,17 05 432 مغانلو

 ماه نشان

 91,59 25,33 213 52,11 111 47,59 162 541 سهندعلیا

 05,97 26,70 49 59,15 29 46,52 26 230 کردی

 143,33 33,49 73 41,16 36 55,96 43 215 باغچه

 97,36 33,56 292 56,05 145 49,32 144 504 سهندسفلی

 93,33 36,55 55 51,72 36 45,25 25 155 گندی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 دام الر

 115,57 23,43 110 45,09 53 54,31 03 495 اق کند

 155,60 21,95 56 35,75 31 01,25 49 304 المالو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 قره تپه

 146,66 24,66 24 41,07 16 55,33 14 166 سرین دره

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 پیرقشالق

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 چهره تپه

 156,66 22,70 25 35,71 16 04,29 15 123 ساری اغل

 566,66 26,66 0 10,07 1 53,33 5 36 عوج موسی

 117,67 31,12 207 40,67 123 53,93 144 555 سریک

 114,03 20,11 55 40,59 41 53,41 47 337 ینگجه سینار

 100,07 21,02 10 37,56 0 02,56 16 74 رز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 کوشک

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 شهرک صنعتی ماهنشا ن

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بک اباد

 136,23 25,35 99 43,43 43 50,57 50 396 بهستان

 125,66 27,01 45 44,44 26 55,50 25 103 تک اغاج

 123,53 20,57 35 44,74 17 55,20 21 143 مزرعه لیالن
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 14 -6جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه بک اباد

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 117,39 36,53 266 40,66 92 54,66 165 055 سرپل /میر آخور

 56,66 25,66 3 00,07 2 33,33 1 12 بیاملو

 165,52 21,32 71 47,59 34 52,11 37 333 پشتک

 91,59 36,94 142 52,11 74 47,59 05 459 خلج

 56,66 27,23 159 6,66 165 44,44 54 094 ماداباد

 162,11 31,53 192 6,66 95 56,52 97 069 وهران

 123,30 29,45 360 44,77 137 55,23 109 1635 ایلی بالغ

 72,64 25,55 106 55,13 93 41,55 07 019 قره باطالق

 160,91 27,03 4545 45,33 2343 51,07 2565 17544 مجموع

 

 1396 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاهای  منظومه ماهنشان جمعیت -41-2ولجدادامه  

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 04 -15جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 اوریاد مرکزی

 97,36 06,53 140 56,05 74 49,32 72 246 ارزه خوران

 166,66 05,75 90 56,66 45 56,66 45 140 اورجک

 166,66 04,25 236 56,66 115 56,66 115 355 خیراباد

 165,17 05,63 119 45,74 55 51,20 01 153 کلیسا

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 احمد آباد

 112,25 75,10 121 47,11 57 52,59 04 101 خندق لو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 معدن مس بایچه باغ

 70,74 09,69 70 50,55 43 43,42 33 116 میانج

 59,69 01,96 164 52,55 55 47,12 49 105 قلعه ارزه خوران

 55,96 02,56 145 53,79 75 40,21 07 232 تات قشالق

 97,37 05,51 75 56,07 35 49,33 37 169 چای قشالقی

 97,05 05,29 105 56,06 55 49,46 53 240 خضرچوپان

 57,56 45,39 15 53,33 5 40,07 7 31 خویین

 70,66 55,69 170 50,52 166 43,15 70 363 سعیدکندی

 59,47 04,65 390 52,75 269 47,22 157 015 علم کندی

 57,93 02,04 169 53,21 55 40,79 51 174 بیانلو

 117,15 03,77 595 40,65 274 53,95 321 933 پری
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 04 -15جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 توزالر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 حسن ابادجدید

 115,79 74,55 41 40,34 19 53,00 22 55 حسن ابادقدیم

 95,66 03,93 75 51,25 46 45,72 35 122 قزلجه

 44,44 70,47 20 09,23 15 36,77 5 34 قلعه جوق

 74,05 02,94 124 57,20 71 42,74 53 197 لرده شور

 171,43 50,30 19 30,54 7 03,10 12 22 لهجبین

 55,55 74,55 155 53,56 55 40,26 73 211 تازه کندفخرلو

 54,56 05,51 231 54,11 125 45,59 160 351 تخته یورد

 75,66 77,39 175 50,15 166 43,52 75 236 قاضی کندی

 56,51 74,22 213 55,46 115 44,06 95 257 قره داش

 قزل گچیلو

 95,01 05,36 250 56,35 144 49,05 142 435 برون قشالق

 117,75 71,71 294 45,92 135 54,65 159 416 قره گل

 52,19 04,55 133 54,59 73 45,11 06 265 گونی

 95,06 04,73 175 51,12 91 45,55 57 275 امیراباد

 93,16 09,14 50 51,79 29 45,21 27 51 سعیدنظاماینچه 

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بکتاش

 94,74 72,55 111 51,35 57 45,05 54 153 چتز

 95,31 07,26 125 51,26 04 45,56 01 150 چناقبالغ

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 گادل

 99,27 03,19 273 56,15 137 49,52 130 432 مغانلو

 ماه نشان

 57,07 00,94 503 53,29 366 40,71 203 541 سهندعلیا

 54,27 09,49 104 54,27 59 45,73 75 230 کردی

 92,31 57,34 125 52,66 05 45,66 06 215 باغچه

 57,19 06,55 520 53,42 251 40,55 245 504 سهندسفلی

 55,71 02,23 117 52,99 02 47,61 55 155 گندی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 دام الر

 55,46 05,59 341 53,65 151 40,92 106 495 اق کند

 92,69 73,35 207 52,60 139 47,94 125 304 المالو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 قره تپه

 55,71 05,66 05 53,55 35 40,15 36 166 سرین دره
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 04 -15جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 پیرقشالق

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 چهره تپه

 57,23 71,54 55 53,41 47 40,59 41 123 ساری اغل

 100,07 56,66 24 37,56 9 02,56 15 36 عوج موسی

 55,52 04,22 551 53,96 297 40,16 254 555 سریک

 95,09 07,30 227 51,16 110 45,96 111 337 ینگجه سینار

 111,11 77,63 57 47,37 27 52,03 36 74 رز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 کوشک

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 شهرک صنعتی ماهنشا ن

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 ابادبک 

 93,02 76,66 273 51,05 141 45,35 132 396 بهستان

 50,44 07,45 116 53,04 59 40,30 51 103 تک اغاج

 91,54 05,73 94 52,13 49 47,57 45 143 مزرعه لیالن

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه بک اباد

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 90,35 05,05 436 56,93 219 49,67 211 055 سرپل /میر آخور

 166,66 00,07 5 56,66 4 56,66 4 12 بیاملو

 96,10 09,07 232 52,59 122 47,41 116 333 پشتک

 162,11 02,53 257 49,45 142 56,52 145 459 خلج

 55,95 09,10 456 52,92 254 47,65 220 094 ماداباد

 77,73 01,55 375 50,27 211 43,73 104 069 وهران

 160,29 00,35 059 45,45 334 51,52 355 1635 ایلی بالغ

 55,96 05,17 422 53,79 227 40,21 195 019 قره باطالق

 92,70 00,15 11016 51,55 0623 45,12 5557 17544 مجموع

 

 

 1396 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاهای  منظومه ماهنشان جمعیت -41-2ولجدادامه 

 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 05جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 100,07 0,07 10 37,56 0 02,56 16 246 ارزه خوران اوریاد مرکزی
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 05جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 366,66 2,74 4 25,66 1 75,66 3 140 اورجک

 155,50 0,42 23 39,13 9 06,57 14 355 خیراباد

 125,57 5,74 10 43,75 7 50,25 9 153 کلیسا

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 احمد آباد

 56,66 5,59 9 55,50 5 44,44 4 101 خندق لو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 معدن مس بایچه باغ

 56,66 5,15 9 55,50 5 44,44 4 116 میانج

 100,07 4,70 5 37,56 3 02,56 5 105 قلعه ارزه خوران

 00,07 5,02 26 06,66 12 46,66 5 232 تات قشالق

 00,07 4,59 5 06,66 3 46,66 2 169 چای قشالقی

 06,66 0,56 10 02,56 16 37,56 0 240 خضرچوپان

 6,66 3,23 1 166,66 1 6,66 6 31 خویین

 77,75 5,25 10 50,25 9 43,75 7 363 سعیدکندی

 166,66 3,55 24 56,66 12 56,66 12 015 علم کندی

 100,07 4,06 5 37,56 3 02,56 5 174 بیانلو

 236,66 7,67 00 36,36 26 09,76 40 933 پری

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 توزالر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 حسن ابادجدید

 6,66 1,52 1 6,66 6 166,66 1 55 حسن ابادقدیم

 6,66 6,52 1 6,66 6 166,66 1 122 قزلجه

 366,66 11,70 4 25,66 1 75,66 3 34 قلعه جوق

 325,66 5,03 17 23,53 4 70,47 13 197 لرده شور

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 22 لهجبین

 106,66 0,10 13 35,40 5 01,54 5 211 تازه کندفخرلو

 55,59 4,54 17 52,94 9 47,60 5 351 تخته یورد

 155,50 16,66 23 39,13 9 06,57 14 236 قاضی کندی

 114,29 5,23 15 40,07 7 53,33 5 257 قره داش

قزل 

 گچیلو

 146,66 5,45 24 41,07 16 55,33 14 435 برون قشالق

 135,40 7,50 31 41,94 13 55,60 15 416 قره گل

 116,66 16,24 21 47,02 16 52,35 11 265 گونی

 156,66 7,27 26 46,66 5 06,66 12 275 امیراباد

 166,66 7,41 0 56,66 3 56,66 3 51 اینچه سعیدنظام
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 05جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بکتاش

 77,75 16,40 10 50,25 9 43,75 7 153 چتز

 266,66 12,96 24 33,33 5 00,07 10 150 چناقبالغ

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 گادل

 165,20 9,63 39 45,72 19 51,25 26 432 مغانلو

 ماه نشان

 55,71 7,73 05 53,55 35 40,15 36 541 سهندعلیا

 225,57 9,75 23 36,43 7 09,57 10 230 کردی

 51,52 9,17 26 55,66 11 45,66 9 215 باغچه

 157,56 5,32 40 34,75 10 05,22 36 504 سهندسفلی

 110,07 0,91 13 40,15 0 53,55 7 155 گندی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 دام الر

 111,11 7,05 35 47,37 15 52,03 26 495 اق کند

 153,33 4,07 17 35,29 0 04,71 11 304 المالو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 قره تپه

 53,33 11,66 11 54,55 0 45,45 5 166 سرین دره

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 پیرقشالق

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 چهره تپه

 066,66 5,09 7 14,29 1 55,71 0 123 ساری اغل

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 36 عوج موسی

 135,29 4,00 46 42,56 17 57,56 23 555 سریک

 214,29 0,53 22 31,52 7 05,15 15 337 ینگجه سینار

 6,66 1,35 1 6,66 6 166,66 1 74 رز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 اغدوزمزرعه 

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 کوشک

شهرک صنعتی 

 ماهنشا ن
6 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 بک اباد

 206,66 4,02 15 27,75 5 72,22 13 396 بهستان

 166,66 4,91 5 56,66 4 56,66 4 103 تک اغاج

 175,66 7,09 11 30,30 4 03,04 7 143 مزرعه لیالن

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 مزرعه بک اباد
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 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 05جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

مزرعه تک آغاج /چپ 

 چپ
6 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6,66 

 165,33 3,52 25 45,66 12 52,66 13 055 سرپل /میر آخور

 6,66 5,33 1 6,66 6 166,66 1 12 بیاملو

 266,66 9,61 36 33,33 16 00,07 26 333 پشتک

 156,66 0,54 36 46,66 12 06,66 15 459 خلج

 127,27 3,06 25 44,66 11 50,66 14 094 ماداباد

 102,56 0,96 42 35,16 10 01,96 20 069 وهران

 152,94 4,14 43 39,53 17 06,47 20 1635 ایلی بالغ

 230,30 5,95 37 29,73 11 76,27 20 019 قره باطالق

 
 139,74 0,19 1650 41,71 453 55,29 033 17544 مجموع

 

 منظومهوضعیت جمعیت به تفکیک گروه های سنی بزرگ در روستاهای  -16-2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال0-34

12%

سال35-64

27%

سال65باالي 

43%
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 سال 14تا  0 نقشه ساختار سنی

 
 

 سال 64تا  15نقشه ساختار سنی 
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 سال 65نقشه ساختار سنی باالتر از 

 
 

 نقشه نسبت جنسی
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 آن مانندو  میرو   گمر روری،با انمیز ،شدر خنر جمعیت شدر -1-5-1-2

 شدر خنر، 95-1345 ساله 56 ریماآ دوره طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 رتعبا به ددگر میآورد بر %6,67-با  برابر متوسط رطو به ماهنشان منظومهروستاهای  سطحدر  جمعیت

 رما. آستا یافته کاهش 1395 لسادر  نفر 10073 به 1345  لسادر  نفر 17247از  منظومه جمعیت یگرد

 هسکونتگا جمعیت شدر خنر همچنینو ( 1395 تا 1345) ریمادوره آ 7 طی منطقه یها هسکونتگا جمعیتی

 .   ندا هیددگر ئهارا  ذیل اولجددر  رمذکو یها

از نرخ پائین تری  منظومهروستاهای در  ساکن جمعیت ستا هشدداده  نمایش اولجددر  که رهمانطو

 طی منطقه 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، (95-1375) خیرا لسا 26

 . ستا یافته لتنز نفر 10073 به نفر 23751از  %1,75- دلمعا یشدر خنر  با ساکن جمعیت

 که ددگر می نتیجه ،خیرا لسا 26 طی منظومهروستاهای  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

ارزه خوران،  نهمچو ییستاهارو به انتو می منطقه سطحدر  منفی شدر خنردارای  یستاهارو جمله از

 دبر مناقاضی کندی، سهند علیا، کردی، سهند سفلی، گندی و بیاملو  آباد قدیم،بیانلو، حسن  ،خضر چوپان

به نداشتن فرصتهای شغلی مناسب، مکانیزه نبودن تولیدات کشاورزی و  انتو میرا  مرا ینا علت که

ینه های زم خدماتی، روش های سنتی استفاده از آب و بازار نامساعد اقتصادی کشور و منطقه و همچنین 

و سیل، تگرگ   عقوو نهمچو طبیعی اتمخاطرفعالیت اقتصادی مساعد در شهر های بزرگ و اطراف و یا  

و  صنعتی صولیا غیر توسعه و سایر موارد اشاره شده در بند مخاطرات طبیعی و همچنین کخا فرسایش

  .نستدا محیطی یها گیدلوآ

 اند.روستای سریک از رشد جمعیتی سریعی برخوردار بوده 

 روستاهای ماداباد و خویین از رشد جمعیتی متعادلی برخوردار بوده اند.

 جمعیتی شداز رروستاهای برون قشالق، بهستان، مزرعه لیالن، میرآخور، خلج، ایلی بالغ و قره باطالق 

 . ندا دهبو رداربرخو (لسا 26 لطودر صد در 6,5 تا صفر )بین یدلمتعا نسبتاً

روستایی، برخی روستاها از قبیل خیرآباد، علم کندی،  طنقا ساله 26 شدر خنر سیربردر  همچنین

لهجین ،گونی ، امیرآباد، چناقبالغ، ساری آغل،  عوج موسی، رز، تک آغاج و وهران دارای روند تغییرات 

ناپایدار )به صورت سینوسی( هستند که یک دوره مثبت و دوره بعد بصورت نزولی و این امر در دوره های 
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که روستاهای بزرگ عمدتا  باشد می همشاهد قابل نهاآ یبندرده  با مطابقهمچنین   ف تکرار می شودمختل

 دارای روند تغییرات جمعیتی مثبت و روستاهای متوسط بیشتر روند نزولی دارند.

 1395تا  1345نحوه توزیع جمعیت در سطح روستاهای منظومه شهرستان ماه نشان در طی دوره های آماری  -42-2جدول 

 نام آبادی

 1395جمعیت  1396جمعیت  1355جمعیت  1375جمعیت  1305جمعیت  1355جمعیت  1345جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
درص

 د
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1,36 210 1,37 246 1,27 243 6,55 263 1,73 412 2,63 415 3,53 069 ارزه خوران

 6,55 141 6,53 140 6,92 175 6,91 210 6,51 193 1,24 253 1,67 154 اورجک

 2,39 395 2,64 355 1,90 374 1,54 305 1,07 397 2,52 515 2,50 494 خیراباد

 1,67 179 1,64 153 1,62 195 6,91 210 1,15 274 1,93 394 1,95 341 کلیسا

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 احمد آباد

 6,50 143 6,92 101 1,65 260 1,04 359 2,63 454 1,05 335 1,02 279 خندق لو

معدن مس بایچه 

 باغ
6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 

 6,57 95 6,03 116 6,05 136 6,56 159 6,90 225 6,90 197 1,20 215 میانج

 6,41 05 6,90 105 6,44 53 6,46 95 6,49 117 6,73 149 6,72 124 قلعه ارزه خوران

 1,66 100 1,32 232 1,37 201 1,39 329 1,75 425 1,50 319 1,71 295 تات قشالق

 6,45 75 6,02 169 6,76 133 6,04 152 6,73 175 6,55 112 6,56 57 چای قشالقی

 1,31 215 1,46 240 1,40 279 1,16 201 6,75 155 1,15 241 1,22 216 خضرچوپان

 6,36 56 6,15 31 6,19 30 6,11 27 6,32 77 6,36 01 6,34 59 خویین

 1,51 252 1,73 363 2,15 410 1,70 415 1,02 357 1,79 307 1,55 319 سعیدکندی

 علم کندی
علم 

 کندی
573 3,32 033 3,69 771 3,23 050 2,59 036 3,36 015 3,52 554 

 151 6,99 174 1,12 214 6,99 234 1,20 366 1,75 304 1,77 365 بیانلو بیانلو

 5,56 1316 0,56 1329 5,65 1359 پری پری
160

5 
4,56 930 4,91 933 5,32 555 

تازه کند)داغ 

 مالوداش

تازه 

کند)داغ 

 مالوداش

72 6,42 75 6,35 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 

 6 6,66 6 6,66 6 6,65 26 6,25 06 6,39 56 6,49 55 توزالر توزالر

 حسن ابادجدید
حسن 

 ابادجدید
315 1,53 305 1,75 355 1,49 195 6,52 36 6,10 6 6,66 6 

 حسن ابادقدیم
حسن 

 ابادقدیم
312 1,51 305 1,75 239 1,66 146 6,59 07 6,35 55 6,31 57 

 92 6,76 122 6,57 100 6,56 191 1,33 317 1,66 265 6,95 109 قزلجه قزلجه

 17 6,19 34 6,27 52 6,72 172 1,45 352 1,30 279 1,32 225 قلعه جوق قلعه جوق
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 نام آبادی

 1395جمعیت  1396جمعیت  1355جمعیت  1375جمعیت  1305جمعیت  1355جمعیت  1345جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
درص

 د
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 152 1,12 197 6,90 154 1,17 275 1,45 345 1,95 399 1,91 329 لرده شور لرده شور

 22 6,13 22 6,15 29 6,11 27 6,33 75 6,33 07 6,04 116 لهجبین لهجبین

 تازه کندفخرلو
تازه 

 کندفخرلو
366 1,74 309 1,56 400 1,90 450 2,65 290 1,55 211 1,26 104 

 312 2,66 351 2,25 429 2,46 576 2,52 061 2,11 431 1,55 324 تخته یورد تخته یورد

 قاضی کندی
قاضی 

 کندی
031 3,00 734 3,59 975 4,69 504 3,04 309 1,94 236 1,31 305 

 257 1,04 257 2,07 516 2,77 057 2,43 556 2,26 451 2,23 355 قره داش قره داش

 برون قشالق
برون 

 قشالق
155 1,69 219 1,67 330 1,41 375 1,59 429 2,25 435 2,56 569 

 373 2,34 416 2,96 553 3,65 731 3,19 706 3,60 027 3,11 537 قره گل قره گل

 259 1,17 265 1,23 234 1,21 257 1,62 242 6,94 193 6,55 140 گونی گونی

 232 1,57 275 1,40 279 1,25 363 1,24 290 1,29 203 1,12 193 امیراباد امیراباد

 اینچه سعیدنظام
اینچه 

 سعیدنظام
209 1,50 324 1,55 303 1,52 225 6,90 133 6,76 51 6,40 35 

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,32 05 6,31 53 بکتاش بکتاش

 139 6,57 153 6,55 102 1,13 209 1,17 256 1,13 231 1,17 262 چتز چتز

 102 1,60 150 6,55 103 6,50 264 6,55 132 6,45 93 6,06 163 چناقبالغ چناقبالغ

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 گادل گادل

 202 2,40 432 2,74 522 2,56 004 2,03 027 2,31 472 2,22 353 مغانلو مغانلو

 4,75 1132 4,27 574 3,45 066 سهندعلیا سهندعلیا
131

2 
5,52 974 5,11 541 4,79 049 

 250 1,35 230 1,50 295 1,95 403 2,16 566 2,23 450 2,33 462 کردی کردی

 154 1,24 215 1,02 369 2,20 537 1,96 454 1,07 342 1,55 272 باغچه باغچه

 سهندسفلی
سهندسف

 لی
555 3,41 569 3,95 1665 4,23 

165

1 
4,55 901 5,64 504 4,92 731 

 234 1,67 155 1,33 254 1,45 345 1,44 344 1,10 237 1,15 195 گندی گندی

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 دام الر دام الر

 444 2,52 495 3,64 556 3,01 557 3,59 550 3,16 035 2,55 492 اق کند اق کند

 223 2,67 304 2,23 420 3,55 542 3,39 567 3,64 021 2,35 416 المالو المالو

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 بای گلی بای گلی

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 قره تپه قره تپه

 95 6,57 166 6,91 173 1,49 353 6,66 6 6,66 6 6,66 6 سرین دره سرین دره
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 نام آبادی

 1395جمعیت  1396جمعیت  1355جمعیت  1375جمعیت  1305جمعیت  1355جمعیت  1345جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
درص

 د
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6 6,66 6 6,66 6 6,63 0 6,25 59 6,75 154 6,75 136 پیرقشالق پیرقشالق

 6 6,66 6 6,66 6 6,15 35 6,56 119 6,54 116 6,06 163 چهره تپه چهره تپه

 152 6,76 123 6,74 142 1,10 275 6,92 219 6,71 140 6,07 115 ساری اغل ساری اغل

 عوج موسی
عوج 

 موسی
165 6,01 119 6,55 32 6,13 45 6,26 34 6,15 36 6,17 35 

 964 4,59 555 3,56 005 2,17 510 1,70 419 1,43 293 6,66 6 سریک سریک

 ینگجه سینار
ینگجه 

 سینار
715 4,10 575 4,25 941 3,95 735 3,69 451 2,37 337 1,92 250 

 59 6,42 74 6,40 57 6,75 177 1,41 330 1,45 363 1,41 243 رز رز

 مزرعه اغدوز
مزرعه 

 اغدوز
6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 سیدلر سیدلر

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 کوشک کوشک

شهرک صنعتی 

 ماهنشا ن

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشا ن

6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 

 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 بک اباد بک اباد

 440 2,22 396 1,94 376 1,54 305 1,56 355 1,13 231 1,15 199 بهستان بهستان

 149 6,93 103 6,91 173 6,79 155 6,73 174 6,05 133 6,01 160 تک اغاج تک اغاج

 مزرعه لیالن
مزرعه 

 لیالن
6 6,66 12 6,60 16 6,64 163 6,43 131 6,09 143 6,52 154 

 بک اباد مزرعه
مزرعه بک 

 اباد
36 6,17 6 6,66 25 6,12 23 6,16 6 6,66 6 6,66 6 

مزرعه تک آغاج 

 /چپ چپ

مزرعه 

تک آغاج 

 /چپ چپ

6 6,66 6 6,66 22 6,69 20 6,11 6 6,66 6 6,66 14 

 سرپل /میر آخور
سرپل 

 /میر آخور
6 6,66 6 6,66 6 6,66 405 1,97 509 2,95 055 3,73 714 

 25 6,67 12 6,16 26 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 بیاملو بیاملو

 310 1,96 333 1,55 355 2,12 563 2,27 541 2,62 413 1,95 341 پشتک پشتک

 454 2,02 459 2,21 421 1,59 375 1,27 362 1,11 227 1,63 175 خلج خلج

 000 3,90 094 3,20 022 2,74 051 2,35 506 1,70 301 1,05 254 ماداباد ماداباد

 535 3,47 069 3,36 036 2,59 014 2,25 543 1,97 464 2,61 347 وهران وهران
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 نام آبادی

 1395جمعیت  1396جمعیت  1355جمعیت  1375جمعیت  1305جمعیت  1355جمعیت  1345جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
درص

 د
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1،155 5,92 1635 4,50 576 3,22 704 2,21 527 1,93 395 1,96 327 ایلی بالغ ایلی بالغ

 قره باطالق
قره 

 باطالق
239 1,39 316 1,52 460 1,76 574 2,42 029 3,36 019 3,53 051 

 17247 مجموع
166,

66 

2645

7 

166,6

6 

2353

0 

166,6

6 

2375

1 

166,

66 

196

05 

166,

66 

1754

4 
166 

1007

3 

166,6

6 

 

 نقشه رشد جمعیت

 
 

 

 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری  -43-2جدول 

نام 

 بخش
 نام آبادی نام دهستان

 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-05 05-75 75-55 55-96 95-95 45-95 75-95 

 اوریاد مرکزی

 6,31 2,65- 2,69- 6,12- 1,51 0,53- 6,67- 3,70- ارزه خوران

 2,11- 6,53- 6,09- 1,56- 2,65- 1,13 2,07- 3,24 اورجک

 6,43 6,43- 2,14 6,44- 6,24 6,54- 2,57- 6,42 خیراباد
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نام 

 بخش
 نام آبادی نام دهستان

 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-05 05-75 75-55 55-96 95-95 45-95 75-95 

 6,94- 1,25- 6,44- 6,03- 1,62- 2,35- 3,57- 1,40 کلیسا

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 احمد آباد

 4,55- 1,33- 2,34- 2,43- 0,10- 2,10- 3,00 1,94 خندق لو

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 معدن مس بایچه باغ

 3,35- 1,05- 2,59- 1,00- 3,07- 1,50- 1,47 1,61- میانج

 1,00- 1,19- 10,55- 7,31 1,34- 2,60- 2,39- 1,55 قلعه ارزه خوران

 3,30- 1,14- 0,45- 1,17- 2,29- 2,53- 2,91 6,79 تات قشالق

 3,47- 6,36- 7,26- 1,97- 1,33- 1,46- 4,50 2,50 چای قشالقی

 6,96- 6,67 2,39- 1,25- 6,07 3,56 2,01- 1,39 خضرچوپان

 3,13 6,33- 16,63 1,45- 2,92 9,95- 2,30 6,33 خویین

 2,56- 6,47- 3,02- 3,12- 6,65- 6,77 6,53 1,41 سعیدکندی

 6,56- 6,64 1,13- 6,19- 6,55- 1,10- 1,99 1,66 علم کندی

 1,25- 1,64- 6,79 2,65- 6,59- 2,45- 1,92- 1,75 بیانلو

 1,11- 6,97- 1,73- 6,63- 1,31- 2,62- 6,14- 6,44- پری

 6,66 166,66- 6,66 6,66 6,66 6,66 166,66- 6,56 تازه کند)داغ مالوداش

 166,66- 166,66- 6,66 6,66 166,66- 16,46- 2,54- 6,06- توزالر

 166,66- 166,66- 6,66 166,66- 17,67- 5,52- 6,25- 1,45 حسن ابادجدید

 4,39- 3,34- 6,72 1,95- 7,16- 5,21- 4,15- 1,55 حسن ابادقدیم

 3,59- 1,21- 5,49- 3,63- 1,39- 4,94- 4,40 1,95 قزلجه

 16,93- 5,60- 12,94- 4,10- 11,27- 0,91- 2,35 2,64 قلعه جوق 

 2,16- 1,15- 1,57- 6,09 4,64- 2,14- 1,44- 1,95 لرده شور  

 

 

 1,62- 3,17- 6,66 2,72- 6,72 16,67- 1,53 4,54- لهجبین

 5,29- 1,26- 4,91- 3,33- 4,54- 6,42 2,30 2,69 کندفخرلوتازه 

 2,97- 6,65- 2,33- 1,99- 2,56- 6,53- 3,35 2,59 تخته یورد

 4,22- 1,69- 9,05 4,02- 5,10- 1,26- 2,55 1,52 قاضی کندی

 4,55- 6,51- 2,15- 5,59- 2,56- 1,25 2,55 1,59 قره داش

 قزل گچیلو

 1,56 2,61 3,65 6,21 1,27 1,15 4,37 1,54 برون قشالق

 3,31- 6,73- 1,57- 2,95- 2,75- 6,39- 1,94 1,50 قره گل

 6,51- 1,15 4,79 1,31- 2,62- 1,72 2,29 2,53 گونی

 1,33- 6,37 3,34- 6,14- 6,52- 6,23 1,19 3,14 امیراباد

 5,57- 3,54- 14,65- 4,54- 5,25- 4,54- 1,14 1,55 اینچه سعیدنظام

 6,66 166,66- 6,66 6,66 6,66 6,66 166,66- 2,60 بکتاش

 3,25- 6,74- 1,96- 6,57- 4,94- 6,46- 1,94 1,35 چتز

 1,15- 6,91 2,73- 1,33 2,22- 4,45 3,50 1,62- چناقبالغ
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نام 

 بخش
 نام آبادی نام دهستان

 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-05 05-75 75-55 55-96 95-95 45-95 75-95 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 گادل

 4,54- 6,70- 9,52- 1,57- 2,35- 6,55 2,55 2,11 مغانلو

 ماه نشان

 3,40- 6,10 5,65- 1,40- 2,94- 1,49 2,02 3,53 سهندعلیا

 2,35- 6,05- 3,92 2,31- 4,31- 6,77- 6,93 1,27 کردی

 5,21- 6,75- 3,33- 3,43- 5,35- 1,09 2,57 2,32 باغچه

 1,94- 6,44 3,29- 1,60- 1,17- 6,76 2,22 3,24 سهندسفلی

 1,92- 6,33 4,47 2,90- 3,62- 6,63 3,56 1,51 گندی

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 دام الر

 3,23- 6,21- 2,15- 1,57- 3,53- 6,61 3,63 2,55 اق کند

 0,43- 1,21- 9,33- 1,50- 0,59- 6,43 2,05 4,24 المالو

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 بای گلی

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 قره تپه

 0,21- 6,66 6,46- 5,33- 0,55- 6,66 6,66 6,66 سرین دره

 166,66- 166,66- 6,66 6,66 166,66- 26,43- 9,15- 1,71 پیرقشالق

 166,66- 166,66- 6,66 6,66 166,66- 11,52- 6,79 6,00 چهره تپه

 2,92- 6,50 4,32 1,43- 0,46- 2,36 4,14 2,42 ساری اغل

 1,57- 2,17- 3,13 1,24- 3,39- 4,14 12,31- 1,20 عوج موسی

 2,54 6,66 1,65 2,53 2,02 2,16 3,04 6,66 سریک

 5,14- 2,64- 5,35- 2,57- 4,77- 2,44- 6,73 2,66 ینگجه سینار

 3,35- 1,99- 3,70 1,01- 0,50- 0,21- 1,64 2,23 رز

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 سیدلر

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 کوشک

شهرک صنعتی 

 نماهنشا
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 بک اباد

 1,61 1,03 2,72 6,53 6,14 6,19 4,45 1,56 بهستان

 1,10- 6,05 1,75- 6,59- 6,53- 6,75 2,72 2,36 تک اغاج

 2,63 6,66 1,49 6,55 2,43 20,27 1,51- 6,66 مزرعه لیالن

 166,66- 166,66- 6,66 6,66 166,66- 1,95- 6,66 166,66- مزرعه بک اباد

/چپ مزرعه تک آغاج 

 چپ
6,66 6,66 1,05 -166,66 6,66 6,66 6,66 -3,65 

 2,13 6,66 1,74 1,42 1,97 6,66 6,66 6,66 سرپل /میر آخور

 6,66 6,66 15,51 4,95- 6,66 6,66 6,66 6,66 بیاملو
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نام 

 بخش
 نام آبادی نام دهستان

 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-05 05-75 75-55 55-96 95-95 45-95 75-95 

 2,36- 6,15- 1,64- 6,72- 3,34- 6,73- 2,74 1,93 پشتک

 1,24 2,62 1,67 6,57 1,65 2,27 2,96 2,40 خلج

 6,11 1,72 6,52- 1,16 6,45- 1,52 4,49 2,43 ماداباد

 6,09- 6,57 2,50- 6,34- 6,20 1,24 3,66 1,53 وهران

 2,69 2,50 2,10 1,75 1,31 3,75 2,93 1,91 ایلی بالغ

 6,03 2,62 1,61 6,10- 6,92 3,52 2,73 2,04 قره باطالق

 1,75- 6,67- 1.61- 6,53- 2,17- 6,64- 1,54 1,72 مجموع

 

 

 روند تغییرات جمعیتی دهستان اوریاد در دوره های مختلف سرشماری -17-2نمودار 
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 روند تغییرات جمعیتی دهستان قزل گچیلو در دوره های مختلف سرشماری -11-2نمودار 
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 سرشماریروند تغییرات جمعیتی دهستان ماه نشان در دوره های مختلف  -13-2نمودار 

 

  روند تغییرات جمعیتی دهستان ماه نشان در دوره های مختلف سرشماری -13-2نمودار ادامه 
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 نقشه نرخ رشد جمعیت

 
 

 :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
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 غربیو  شمالی یها بخشدر  ادهخانو رساختا ،روستاها سطحدر  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی

 عنو ینا که ستا کرذ به زمال. باشد می ودمحد دهگسترو  دهگستر یهاارخانو عنواز  (کوهستانی )مناطق

 دکمبو سطهوا به ارخانو هر ایبر امجز مسکن ساخت نمکاا معداز  ناگزیر کنونی  ضعیتدر و ادهخانو رساختا

 باشد. می مینز

 مناطقدر  ادهخانو رساختا یگرد یسو)از باشد می وبررو یتودمحد با منطقهدر  مسکونی یبنا ساخت 

 به هریک انندزفراز ازدواج   پس یکهرطو به. باشد میای  هسته یهاارخانو عنواز  محدوده شرقیو  جنوبی

 . نمایند می ندگیز امجز مسکونی حددر وا مستقل رطو

 ودحددر  ،روستاهای منطقه سطحدر  ساکن یهاارخانو با گرفته رتصو یها مصاحبه نتایج دستناا به 

.از باشند می  دهگستر یهاارخانو عنواز  %36و  ایهسته یهاارخانو عنواز  مطالعه ردمو یهاارخانواز  76%

 56 طی انمیز ینا کاهشی نداز رو حاکی نیز منطقه یها هسکونتگا سطحدر  ارخانو بعد سیربر یگرد یسو

 56 ریمادوره آ طی ارخانو بعد یکهرطو به (1395-1345باشد ) می (رکشو طنقا سایر همانندخیر )ا لسا

 رتبه عبا. ستا یافته کاهش 1395 لسادر  نفر  3,25 به 1345 لسادر  نفر 4,59از  (1395-1345ساله )

. ستا یافته کاهش نفر 1,02 متوسط رطو به روستاها سطحدر  ارخانو ههندد تشکیل ادفرا ادتعد یگرد

به  خیرا لسا 16در  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.

 1395تا  1345عد خانوار در روستاهای هدف شهرستان ماهنشان در دوره های آماری تحوالت ب -44-2جدول 

 نام آبادی

 1395خانوار  1396خانوار  1355خانوار  1375خانوار  1305خانوار  1355خانوار  1345خانوار 

 تعداد
بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار

 3,45 02 4,67 59 5,25 40 7,52 27 5,77 47 4,53 50 0,77 96 ارزه خوران

 3,02 39 4,71 31 0,63 29 0,75 32 0,63 32 5,10 49 5,55 33 اورجک

 3,32 126 3,55 93 4,51 53 5,45 07 5,59 71 5,66 163 5,55 59 خیراباد

 3,63 59 3,73 49 4,04 42 5,27 41 0,55 46 5,25 75 5,61 05 کلیسا

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 احمد آباد

 3,25 44 3,53 42 4,45 40 5,72 05 0,45 75 5,54 01 4,95 50 خندق لو

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 3 6,66 2 6,66 6 6,66 6 معدن مس بایچه باغ

 3,17 36 3,93 25 4,04 25 7,66 27 0,10 37 5,03 35 5,59 39 میانج

 1,45 47 1,56 45 2,13 39 2,71 35 2,62 55 2,29 05 2,53 49 قلعه ارزه خوران

 2,72 01 4,53 45 4,53 54 5,55 59 5,59 70 5,15 02 4,01 04 تات قشالق

 2,55 20 4,54 24 4,75 25 5,67 36 5,36 33 5,06 26 4,35 26 چای قشالقی
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 نام آبادی

 1395خانوار  1396خانوار  1355خانوار  1375خانوار  1305خانوار  1355خانوار  1345خانوار 

 تعداد
بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار

 2,95 74 5,23 47 5,37 52 0,09 39 5,66 37 4,52 56 4,47 47 خضرچوپان

 5,66 16 3,55 5 4,56 5 3,50 7 5,56 14 4,09 13 4,54 13 خویین

 3,05 09 4,51 03 5,76 73 5,97 76 4,96 79 4,59 75 4,70 07 سعیدکندی

 6,66 156 6,66 147 6,66 123 6,66 120 4,94 150 4,49 141 3,76 155 علم کندی

 3,09 49 5,44 32 5,94 30 0,10 35 0,52 40 4,92 74 4,09 05 بیانلو

 3,40 247 4,94 159 5,29 177 5,74 150 5,06 234 5,30 245 5,65 275 پری

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 5,26 15 4,56 10 تازه کند)داغ مالوداش

 4,66- 6 6,66 6 6,66 6 0,07 3 4,66 15 4,44 15 4,25 26 توزالر

 4,56- 6 1,13 6 0,66 5 5,91 33 5,03 03 4,57 75 5,25 06 حسن ابادجدید

 2,55 26 3,93 14 4,79 14 5,06 25 0,13 39 4,57 75 5,26 06 حسن ابادقدیم

 3,67 36 4,30 25 0,35 20 0,37 36 0,16 52 5,39 35 5,53 29 قزلجه

 4,25 4 4,50 7 4,73 11 5,21 33 0,29 50 5,20 53 5,36 43 قلعه جوق

 2,95 01 3,55 55 4,15 44 0,95 46 5,00 01 5,65 79 4,91 07 لرده شور

 2,75 5 5,56 4 5,56 5 0,75 4 7,69 11 4,79 14 5,24 21 لهجبین

 3,64 54 3,77 50 4,77 02 0,23 75 0,13 70 5,26 71 4,09 04 تازه کندفخرلو

 3,51 59 4,05 75 5,72 75 0,71 55 0,61 166 5,67 55 4,03 76 تخته یورد

 3,12 117 2,55 56 4,29 50 0,65 142 0,69 106 5,63 140 4,97 127 قاضی کندی

 6,66 52 6,66 52 6,66 165 0,76 95 5,74 161 4,50 99 4,57 79 قره داش

 3,26 159 3,45 120 3,96 116 5,73 00 4,06 73 5,21 42 4,52 39 برون قشالق

گلقره   112 4,79 134 4,05 137 5,55 121 0,64 113 4,59 90 6,66 133 6,66 

 3,10 52 3,47 59 3,77 02 5,13 50 5,15 47 4,26 40 4,29 34 گونی

 3,69 75 3,02 70 4,43 03 5,53 52 5,29 50 4,01 57 4,26 40 امیراباد

 3,45 11 3,50 21 4,10 32 5,15 44 5,20 09 4,95 05 4,26 04 اینچه سعیدنظام

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 5,91 11 4,42 12 بکتاش

 2,90 47 3,45 44 3,95 41 4,59 55 4,52 02 4,30 53 4,51 42 چتز

 3,24 56 3,90 47 4,53 30 5,16 46 3,77 35 4,43 21 4,05 22 چناقبالغ

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 گادل

 3,65 50 3,09 117 4,21 124 5,35 124 4,50 129 4,07 161 4,50 54 مغانلو

 3,23 261 3,03 232 4,22 231 5,29 245 4,50 245 4,94 177 4,05 129 سهندعلیا

 3,61 95 6,66 76 4,73 03 5,35 50 5,15 97 4,50 166 4,07 50 کردی

 3,35 55 4,19 52 4,53 04 5,77 93 5,46 54 4,75 72 4,32 03 باغچه

 3,06 263 4,60 213 4,51 213 5,54 195 5,64 266 4,54 107 5,63 117 سهندسفلی
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

 1395خانوار  1396خانوار  1355خانوار  1375خانوار  1305خانوار  1355خانوار  1345خانوار 

 تعداد
بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار

 3,96 06 3,92 45 4,40 57 5,00 01 5,35 04 4,39 54 4,21 47 گندی

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 دام الر

 3,24 137 3,04 130 4,23 137 5,04 152 4,41 194 4,55 131 4,06 167 اق کند

 3,19 76 3,91 93 4,55 93 5,54 152 4,01 175 5,22 119 4,77 50 المالو

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 بای گلی

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 قره تپه

 3,92 25 4,66 25 4,12 42 5,79 01 6,66 6 6,66 6 6,66 6 سرین دره

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 0,66 1 4,92 12 5,13 36 5,66 20 پیرقشالق

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 5,66 7 4,25 25 4,67 27 4,12 25 چهره تپه

 3,71 41 3,54 32 4,96 29 5,55 47 5,34 41 5,54 25 5,66 23 ساری اغل

 3,15 11 3,33 9 4,50 7 5,33 9 5,33 0 5,17 23 5,66 21 عوج موسی

 3,44 203 3,70 225 4,23 155 5,60 162 5,37 75 4,55 06 6,66 6 سریک

 3,65 53 4,60 53 4,90 91 0,15 119 5,77 103 5,15 176 39,59 15 ینگجه سینار

 3,42 20 3,59 19 4,55 19 5,21 34 0,59 51 5,51 55 4,90 49 رز

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 سیدلر

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 کوشک

شهرک صنعتی 

 ماهنشا ن
6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6 بک اباد

 6,66 132 3,79 163 4,57 51 5,02 05 5,59 04 5,56 42 5,24 35 بهستان

 3,47 43 3,54 40 4,05 37 4,52 39 4,53 30 4,29 31 4,01 23 تک اغاج

 3,25 47 4,21 34 4,23 31 4,96 21 5,66 2 4,66 3 6,66 6 مزرعه لیالن

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 7,07 3 4,07 0 6,66 6 3,33 9 مزرعه بک اباد

تک آغاج /چپ  مزرعه

 چپ
6 6,66 6 6,66 5 4,46 4 0,56 6 6,66 6 6,66 4 3,56 

 3,37 212 3,04 156 4,34 131 4,95 94 6,66 6 6,66 6 6,66 6 سرپل /میر آخور

 4,17 0 2,46 5 4,66 5 6,66 13 6,66 22 6,66 36 6,66 20 بیاملو

 2,95 167 3,33 166 3,95 96 5,47 92 5,60 167 4,50 55 4,01 74 پشتک

 3,15 152 3,73 123 4,34 97 4,25 59 4,14 73 4,25 53 4,51 37 خلج

 3,51 196 3,47 266 4,44 146 5,50 117 5,25 160 4,35 53 4,15 05 ماداباد

 3,47 154 3,06 109 4,14 152 5,63 122 4,62 135 4,65 99 4,15 53 وهران
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

 1395خانوار  1396خانوار  1355خانوار  1375خانوار  1305خانوار  1355خانوار  1345خانوار 

 تعداد
بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار

 3,32 345 4,65 250 4,44 190 5,53 131 4,79 116 4,05 55 4,25 77 ایلی بالغ

 3,29 195 3,56 103 4,50 135 0,11 94 5,56 76 5,34 55 4,09 51 قره باطالق

 3,25 5655 3,59 4511 4,50 4156 5,01 4235 5,23 4550 4,53 4234 4,59 3524 مجموع

 

 نقشه بعد خانوار منظومه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395-1345بخش مرکزی از سال -منظومه ماهنشانتغییرات بعد خانوار در روستاهای  -45-2جدول  
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی
تغییرات بعد خانوار 

 1395تا  1345از 

تغییرات بعد خانوار از 

 1395تا  1375

تغییرات بعد خانوار از 

 1395تا  1355

 1,56- 4,63- 3,25- ارزه خوران

 2,42- 3,13- 1,90- اورجک

 1,19- 2,13- 2,23- خیراباد

 1,01- 2,23- 1,95- کلیسا

 6,66 6,66 6,66 احمد آباد

 1,23- 2,47- 1,73- خندق لو

 6,66 6,66 6,66 معدن مس بایچه باغ

 1,45- 3,53- 2,42- میانج

 6,05- 1,27- 1,65- قلعه ارزه خوران

 2,11- 2,55- 1,59- تات قشالق

 1,57- 2,15- 1,47- چای قشالقی

 2,42- 3,75- 1,52- خضرچوپان

 6,56 1,14 6,40 خویین

 2,65- 2,32- 1,11- سعیدکندی

 6,66 6,66 3,76- علم کندی

 2,25- 2,40- 1,66- بیانلو

 1,53- 2,25- 1,59- پری

 6,66 6,66 4,56- تازه کند)داغ مالوداش

 4,66- 16,07- 5,25- توزالر

 16,56- 16,41- 9,75- حسن ابادجدید

 1,94- 2,75- 2,35- حسن ابادقدیم

 3,32- 3,36- 2,70- قزلجه

 6,45- 6,90- 1,65- قلعه جوق

 1,26- 3,97- 1,93- لرده شور

 3,65- 4,66- 2,49- لهجبین

 1,74- 3,19- 1,05- تازه کندفخرلو

 2,21- 3,26- 1,12- تخته یورد

 1,17- 2,90- 1,55- قاضی کندی

 6,66 0,76- 4,57- قره داش

 6,76- 2,53- 1,02- برون قشالق

 4,59- 0,64- 4,79- قره گل

 6,02- 1,97- 1,14- گونی

 1,34- 2,73- 1,16- امیراباد

 6,76- 1,73- 6,75- اینچه سعیدنظام
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی
تغییرات بعد خانوار 

 1395تا  1345از 

تغییرات بعد خانوار از 

 1395تا  1375

تغییرات بعد خانوار از 

 1395تا  1355

 6,66 6,66 4,42- بکتاش

 6,99- 1,93- 1,55- چتز

 1,29- 1,50- 1,44- چناقبالغ

 6,66 6,66 6,66 گادل

 1,10- 2,31- 1,51- مغانلو

 6,99- 2,60- 1,42- سهندعلیا

 1,72- 2,37- 1,00- کردی

 1,45- 2,43- 6,97- باغچه

 6,91- 1,94- 1,42- سهندسفلی

 6,50- 1,70- 6,31- گندی

 6,66 6,66 6,66 دام الر

 6,99- 2,46- 1,30- اق کند

 1,39- 2,35- 1,55- المالو

 6,66 6,66 6,66 بای گلی

 6,66 6,66 6,66 قره تپه

 6,26- 1,57- 3,92 سرین دره

 6,66 0,66- 5,66- پیرقشالق

 6,66 5,66- 4,12- چهره تپه

 1,19- 2,14- 1,29- ساری اغل

 1,05- 2,15- 1,52- عوج موسی

 6,79- 1,02- 3,44 سریک

 1,57- 3,69- 30,56- ینگجه سینار

 1,10- 1,75- 1,54- رز

 6,66 6,66 6,66 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6,66 سیدلر

 6,66 6,66 6,66 کوشک

 6,66 6,66 6,66 شهرک صنعتی ماهنشا ن

 6,66 6,66 6,66 بک اباد

 4,57- 5,02- 5,24- بهستان

 1,21- 1,30- 1,14- تک اغاج

 6,95- 1,03- 3,25 مزرعه لیالن

 6,66 7,07- 3,33- مزرعه بک اباد

 3,56 3,66- 3,56 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 6,95- 1,01- 3,37 سرپل /میر آخور
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی
تغییرات بعد خانوار 

 1395تا  1345از 

تغییرات بعد خانوار از 

 1395تا  1375

تغییرات بعد خانوار از 

 1395تا  1355

 6,17 4,17 4,17 بیاملو

 1,62- 2,51- 1,05- پشتک

 1,10- 1,60- 1,03- خلج

 6,94- 2,60- 6,07- ماداباد

 6,07- 1,50- 6,71- وهران

 1,12- 2,51- 6,93- ایلی بالغ

 1,27- 2,52- 1,46- قره باطالق

- 1,02- مجموع 33,2  -1.25 

 

 

 نقشه تغییرات بعد خانوار
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 تغییرات خانوار در دهستان اوریاد دوره های مختلف سرشماریروند  -20-2 نمودار

 
 

 روند تغییرات خانوار در دهستان قزل گچیلو دوره های مختلف سرشماری  -21-2نمودار 

 
 

 روند تغییرات خانوار در دهستان ماه نشان دوره های مختلف سرشماری -22-2نمودار 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 

 در دهستان ماه نشان دوره های مختلف سرشماریروند تغییرات خانوار  -22-2ادامه نمودار  

 
 

 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

 ،انداشتن درامد مناسب در روست  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. ماهنشان -زیتبر -تهران -قم

 عوامل از هريكتاثير ميزان و سال اخير 4در  سكونتگاه از مهاجرت هاي انگيزه

 

  تاثير ميزان 

تعداد خانوار  مقاصد

 مهاجر

 خيلي

 زياد
 كم متوسط زياد

 خيلي

 كم

 و يا  نداشتن درامد مناسب در روستا  بيكاري

 

54 20 30 30 6  

 -زنجان

 -قم

 -تهران

 -تبريز

 ماهنشان

 30 32 20 10 31 كشاورزي زمين وجود عدم

 30 34 16 10 30 و بهداشتي آموزشي امكانات و خدمات وجود عدم

 30 30 20 14 26 كيفيت بهتر زندگي در شهر

 30 22 16 24 1 تحصيل فرزندان

 30 1 42 20 20 ازدواج

 50 20 20 30 - درگيري هاي قومي/ طايفه اي

 30 20 40 20 30 پيوستن به هم روستاي هايي كه قبالً مهاجرت كرده اند

 - - - - - ساير

 

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 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

  خود سکونتگاه با رت فصلی یا موارد مستمر مراجعه()به صو مهاجران ارتباط استمرار های انگیزه دالیل و

 تعداد خانوار 
 تاثير ميزان

 كم خيلي كم متوسط زياد زياد خيلي

 - 3 20 14 16  زادگاه به عالقه

 30 30 20 21 12  سكونتكاه در والدين حضور

 30 10 20 24 36  سكونتگاه در بستگان و اقوام حضور

 30 20 30 11 22  زراعي زمينهاي داشتن

 20 22 31 36 24  (دوم خانه) سكونتگاه در مسكن داشتن

 24 10 20 30 6  و گردشگري فراغت

 - - - - - - ساير

 

نشان می دهد، مبدا  ریسال اخ 4و مهاجرت معکوس در روستا در  یریمهاجرپذ تیوضعبررسی 

با حیطه شغلی  ادیقزلجه اور ،یپر انلو،یاورجک، ب رآباد،یخ نار،یس نگجهمهاجرت های مربوط به روستاهای ی

 یها نیبه زم یدگیو رس یحیتفر ،یمشکالت مال -عالقه به روستا -تنوعی و با دالیل کارگر ،یکشاورز

می باشد. مهم ترین مشکالت ایجاد شده  در شهر یکاریو ب ینداشتن درآمد، خستگ ،یمشکالت مال ،یزراع

شده، استقبال نکردن  یداریتنش در روستا بخاطر دام خر ،ییاخذ وام مسکن و اشتغال زا توسط مهاجرین

 می باشد. مناسب رساختیاز مهاجرت، عدم ز یاهال

 سال اخیر 4در در روستا  وضعیت مهاجرپذیری و مهاجرت معکوس

 مبدا

حيطه شغل يا 

مهارت سرپرست 

 خانوار در مبدا

 تعداد

 خانوار 

شغل يا مهارت در 

 روستاي شما
 علت بازگشت

و مسائل مهاجرت معكوس  مشكالت

 ايجاد شده در روستا

، ناريس نگجهي

، رآباديخ

، انلويب، اورجك

قزلجه  پري،

 ادياور

كشاورزي، 

 كارگري
 يدامدار -يكشاورز 17

 -عالقه به روستا -تنوع

، يمشكالت مال

به  يدگيو رس يحيتفر

، يزراع يها نيزم

نداشتن ، يمشكالت مال

و  يخستگ، درآمد

 در شهر يكاريب

تنش در ، ييوام مسكن و اشتغال زااخذ 

استقبال ، شده يداريروستا بخاطر دام خر

عدم ، از مهاجرت ينكردن اهال

 مناسب رساختيز

 

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، دومخرید و فروش ویال و خانه های ترین 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
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 تعداد خانوار 
 خيلي

 زياد
 كم متوسط زياد

 خيلي

 كم

 26 26 36 26 16 5 زراعي زمين فروش و خريد

 16 36 22 24 15 7 )با انگيزه هاي تفريحي( باغي فروش و خريد

 16 26 16 35 22 4 دوم هاي خانه و ويال فروش و خريد

 26 22 15 10 24 1 دامداري و كشاورزي بخش در گذاري سرمايه

 16 36 26 24 10 3 صنعت بخش در گذاري سرمايه

 16 36 10 24 26 2 خدمات بخش در گذاري سرمايه

 16 26 16 30 24 3 گردشگري بخش در گذاري سرمايه

 26 22 15 10 24  نام ذكر با ساير

 

 نقشه مهاجر فرستی

 
 

 
 نقشه مهاجر پذیری
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 شیزموآ یهارساختا   -5-2 -1  

 ای حرفهو  مذهبی ،تحصیلی زشموآ تمکاناا -1-5-2-1

 زشموآ به ودمحد تنها روستاها سطحدر  دموجو شیزموآ تمکاناا ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر دستناا به

 تمکاناا گونه هیچو  باشد می متوسطهو دوره دوم  متوسطهدوره اول  ،ییابتدا ،گیدماآ مقطع رچهادر  تحصیلی

 به  تنها نیز مذهبی زشموآ تمکاناا که ستا کرذ به زمال همچنین. اردند دجوو روستاها سطحای در  حرفه زشموآ

 .ددگر می ودمحد منطقه بسیج یها هپایگاو  مساجددر  آنقرو دوره  مذهبی یکالسها اریبرگز

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه توزیع فضایی مدارس
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 جنسی(و  سنی یساختها بر تاکید )با ادسوو  زشموآ سطح-1-5-2-2

 عمجمو، از 1396 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

که روستای بیاملو با میباشند  ادسو با % 04,55 ودحددر  مورد مطالعه، منظومهروستاهای  لسا 0 یباال جمعیت

درصد کمترین میزان باسوادی در بین روستاهای  3,19درصد بیشترین درصد باسوادی و روستای میانج با  91,07

 عمومی ریسرشما رماآ با مطابق را  منظومهسطح روستاهای در  ادسو ضعیتو ل صفحه بعدوجد .داردرا  منظومه

 سه دوره سرشماری را نشان میدهد.در  مسکنو  سنفو

 -1396 ساله 15 ریمادوره آ طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا بهدوره ای  سیربر یکدر 

 %55,37از  یکهرطو به ستا شتهدا شدر %6,76 ودحددر نرخی با روستاهای منطقه سطحدر  ادیباسو انمیز، 1375

 باشد می همشاهد قابل اولجددر  که رهمانطو طرفیاز ست. ا هسیدر 1396 لسادر  %04,55 به 1375 لسادر 

 باشد. می رگبز یها ستادر رو انمیز یناز ا باالتر متوسط رطو به متوسط یستاهادر رو ادیسو با انمیز

در  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق روستاها، سطحدر  دانمرو  نناز ادیباسو انمیز سیربر

 ادیسو با خنر متوسط با دانمر یکهرطو به باشد می نناز به نسبت دانمر ادیسو با نیوفز ههندد ننشا 1396لسا

وضعیت سواد و   ههندد نمایش ذیل  اولجد. ستا بیشتر نناز ادیباسو خنر متوسطاز  % 14,30  انمیز به، 72,16%

 می 1396تا  1375از سال مسکن و  سنفو عمومی ریسرشمادوره های در  دانمرو  نناز ادیباسو خنر متوسط

 . باشد
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 1330و  1315وضعیت سواد در روستاهای منظومه ماهنشان، دهستان اوریاد در دوره های سرشماری  -23-2نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396و  1355دوره های سرشماری وضعیت سواد در روستاهای منظومه ماهنشان، دهستان اوریاد در  -23-ادامه نمودار 
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11.43
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 1331و  1385دهستان قزل گچیلو در دوره های سرشماری  منظومه ماهنشان،وضعیت سواد در روستاهای  -24-2نمودار 
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68.38
71.0666.54 64.67
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0.00 0.00 0.00

70.00

64.15
62.50 66.10

77.27

59.18 57.42 58.57

54.51

15باسوادي سال  90باسوادي سال  
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 1331و  1385دهستان ماه نشان در دوره های سرشماری  منظومه ماهنشان،وضعیت سواد در روستاهای  -25-2نمودار 

 
 1331و  1385وضعیت سواد در روستاهای منظومه ماهنشان، دهستان ماه نشان در دوره های سرشماری  -25-2ادامه نمودار 
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 1396تا  1375میزان باسوادی در روستاهای منظومه ماهنشان در دوره های آماری  -40-2جدول 

 نام آبادی

1375 1355 

 0باالی 

 سال

 با سواد سال 0باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 71,23 151 07,05 09 74,55  212 162 116 04,07 165 107 ارزه خوران

 74,53 113 72,56 55 77,40  151 56 71 72,25 125 173 اورجک

 73,50 243 09,52 115 75,13  329 109 106 76,43 212 361 خیراباد

 05,06 115 59,70 49 70,07  172 52 96 03,49 126 159 کلیسا

 6,66 6 6,66 6 6,66  6 6 6 6,66 6 6 احمد آباد

 00,49 127 55,33 50 74,74  191 90 95 02,95 192 365 خندق لو

معدن مس بایچه 

 باغ
9 5 55,50 6 6 6  6,66 6 6,66 6 6,66 

 05,14 77 55,40 35 51,25  113 05 45 05,42 164 152 میانج

 05,52 114 6,66 54 77,92  174 97 77 50,57 99 175 قلعه ارزه خوران

 07,35 157 56,55 55 53,19  233 114 119 37,74 97 257 تات قشالق

 01,21 71 42,59 23 77,42  110 54 02 33,33 39 117 چای قشالقی
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77.58

72.73

80.70

0.00 0.00

74.59

64.71
67.78

73.05
68.08

69.03

73.56

68.42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76.77

78.08 78.91

0.00 0.00
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91.67

73.61 71.92
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67.30

70.74
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                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

105 
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 نام آبادی

1375 1355 

 0باالی 

 سال

 با سواد سال 0باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 04,90 105 53,44 76 77,24  254 131 123 40,15 96 195 خضرچوپان

 42,31 11 15,15 2 06,66  20 11 15 29,41 5 17 خویین

 57,62 195 6,66 56 76,55  342 179 103 35,41 121 315 سعیدکندی

 05,55 302 6,66 102 70,65  552 259 203 54,26 297 545 علم کندی

 01,41 113 53,33 45 09,15  154 96 94 53,59 97 156 بیانلو

 51,63 765 75,70 366 55,44  576 390 474 75,56 054 960 پری

تازه کند)داغ 

 مالوداش
6 6 6,66 6 6 6  6,66 6 6,66 6 6,66 

 6,66 6 6,66 6 6,66  6 6 6 10,07 3 15 توزالر

 04,66 10 6,66 5 72,73  25 14 11 57,42 59 155 حسن ابادجدید

 74,55 44 74,19 23 75,66  59 31 25 06,66 00 116 حسن ابادقدیم

 00,07 96 53,63 35 79,71  135 00 09 54,42 56 147 قزلجه

 00,66 33 05,52 19 00,07  56 29 21 53,79 75 145 قلعه جوق

 59,35 95 45,15 39 76,59  106 51 79 02,01 139 222 لرده شور

 02,90 17 56,66 7 70,92  27 14 13 55,66 11 26 لهجبین

 76,11 197 01,74 92 79,55  251 149 132 53,63 261 379 تازه کندفخرلو

 55,23 260 30,06 71 75,42  373 194 179 51,47 225 443 تخته یورد

 05,35 246 04,13 115 73,65  351 154 107 05,23 454 090 قاضی کندی

 71,60 334 6,66 170 70,76 155 476 204 260 50,56 257 565 قره داش

 51,74 366 70,64 140 55,66 154 307 192 175 04,24 194 362 برون قشالق

 79,15 416 05,54 133 57,00 277 515 262 310 07,35 427 034 قره گل

 74,60 157 07,21 52 53,33 75 212 122 96 55,12 130 234 گونی

 72,15 171 00,39 51 75,20 96 237 122 115 01,59 151 244 امیراباد

 72,55 50 07,10 45 56,39 41 115 07 51 01,50 126 194 اینچه سعیدنظام

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 بکتاش

 02,99 97 57,05 49 09,57 45 154 55 09 56,66 116 226 چتز

 74,17 112 00,23 51 52,43 01 151 77 74 57,54 163 179 چناقبالغ

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 گادل

 01,40 257 51,93 121 76,94 100 407 233 234 54,20 293 546 مغانلو

 07,61 553 6,66 273 73,51 316 576 456 426 59,54 021 1643 سهندعلیا
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 نام آبادی

1375 1355 

 0باالی 

 سال

 با سواد سال 0باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 02,56 175 54,01 77 76,56 95 256 141 139 44,54 151 339 کردی

 02,05 173 53,16 77 73,25 90 270 145 131 49,46 265 415 باغچه

 01,59 515 6,66 219 73,25 299 537 429 465 42,34 345 522 سهندسفلی

 05,75 145 51,79 55 79,05 96 225 112 113 57,35 150 272 گندی

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 دام الر

 76,33 305 02,75 107 75,20 195 519 200 253 06,50 420 766 اق کند

 04,43 259 59,35 127 76,21 132 462 214 155 59,22 411 094 المالو

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 بای گلی

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 قره تپه

 09,05 165 55,23 40 51,55 02 155 79 70 55,56 154 270 سرین دره

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 10,07 1 0 پیرقشالق

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 57,14 10 25 چهره تپه

 00,92 57 06,66 39 73,55 45 136 05 05 07,14 141 216 ساری اغل

 75,66 24 01,54 5 54,21 10 32 13 19 74,30 29 39 عوج موسی

 71,14 419 09,33 217 73,19 262 559 313 270 07,02 254 426 سریک

 00,92 207 03,11 136 76,95 137 399 260 193 03,59 372 555 ینگجه سینار

 09,55 55 01,54 24 77,27 34 53 39 44 02,12 52 132 رز

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 سیدلر

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 کوشک

شهرک صنعتی 

 ماهنشا ن
6 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6,66 6 6,66 

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 6,66 6 6 بک اباد

 77,55 250 6,66 115 54,94 141 336 104 100 07,12 195 295 بهستان

 72,73 112 05,29 50 77,75 50 154 52 72 53,62 79 149 تک اغاج

 56,76 92 70,07 40 55,19 40 114 06 54 06,20 47 75 مزرعه لیالن

 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 47,60 5 17 مزرعه بک اباد

مزرعه تک آغاج 

 /چپ چپ
19 11 57,59 6 6 6 6 6,66 6 6,66 6 6,66 

 74,59 307 6,66 107 56,32 266 492 243 249 06,17 213 354 سرپل /میر آخور
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 نام آبادی

1375 1355 

 0باالی 

 سال

 با سواد سال 0باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 04,71 11 6,66 0 71,43 5 17 16 7 57,41 31 54 بیاملو

 07,75 223 6,66 121 76,53 162 329 155 144 04,61 205 414 پشتک

 73,65 271 05,05 127 77,42 144 371 155 150 54,27 159 293 خلج

 05,65 350 6,66 100 77,19 226 507 252 255 52,57 270 522 ماداباد

 09,63 379 6,66 170 75,05 263 549 291 255 55,49 205 453 وهران

 73,50 502 02,57 232 53,54 336 704 309 395 01,56 304 559 ایلی بالغ

 05,42 377 59,59 174 75,35 263 551 292 259 55,74 202 440 قره باطالق

 09,17 11534 01,14 5329 77,51 0565 17169 5710 5393 55,37 11143 19696 مجموع

 

 1396تا  1375میزان باسوادی در روستاهای منظومه ماهنشان در دوره های آماری  -40-2 ادامه جدول

 نام آبادی

1396 
نرخ رشد میزان 

باسوادی طی دوره 

96تا 75آماری   

 با سواد سال 0باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 12,55- 9,65 15 4,35 4 13,65 14 199 92 167 ارزه خوران

 11,29- 12,46 10 9,35 0 15,35 16 129 04 05 اورجک

 9,36- 17,69 54 10,25 20 17,95 25 310 106 150 خیراباد

 12,69- 9,94 10 0,49 5 13,16 11 101 77 54 کلیسا

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 احمد آباد

 16,54- 11,59 17 4,45 3 15,42 14 143 07 70 خندق لو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 معدن مس بایچه باغ

 15,40- 3,19 3 3,77 2 2,44 1 94 53 41 میانج

 16,99- 11,43 10 12,10 9 16,01 7 146 74 00 قلعه ارزه خوران

 6,16- 00,33 132 52,55 55 51,65 77 199 164 95 تات قشالق

 6,64 01,02 01 47,92 23 74,51 35 99 45 51 چای قشالقی

 6,64- 04,55 142 51,09 01 79,41 51 226 115 162 خضرچوپان

 6,37- 46,66 16 10,07 2 01,54 5 25 12 13 خویین

 6,25- 54,05 141 45,04 05 00,97 73 255 149 169 سعیدکندی

 6,16 00,54 354 57,69 157 70,05 197 532 275 257 علم کندی
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 نام آبادی

1396 
نرخ رشد میزان 

باسوادی طی دوره 

96تا 75آماری   

 با سواد سال 0باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 6,34 04,07 97 01,64 47 05,49 56 156 77 73 بیانلو

 6,15 53,20 721 75,76 363 50,96 415 500 355 451 پری

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 توزالر

 166,66- 6,66 125 6,66 04 6,66 04 6 6 6 حسن ابادجدید

 6,42- 76,66 35 06,66 12 70,07 23 56 26 36 حسن ابادقدیم

 6,20- 04,15 05 54,72 29 73,55 39 160 53 53 قزلجه

 6,30- 02,56 26 06,66 12 00,07 5 32 26 12 قلعه جوق

 6,72 00,16 117 55,50 56 77,61 07 177 96 57 لرده شور

 1,37 77,27 17 02,56 5 55,71 12 22 5 14 لهجبین

 1,12- 59,15 110 51,62 56 07,35 00 190 95 95 تازه کندفخرلو

 6,20 57,42 175 45,53 77 71,13 161 316 105 142 تخته یورد

 1,63- 55,57 123 55,30 02 02,24 01 216 112 95 قاضی کندی

 1,75- 54,51 145 55,16 51 53,75 04 200 147 119 قره داش

 6,96- 71,35 274 05,41 121 70,55 153 354 155 199 برون قشالق

 6,02- 72,60 270 01,70 165 56,25 171 353 176 213 قره گل

 1,77- 50,05 160 40,40 40 05,15 06 157 99 55 گونی

 6,14 73,05 152 76,97 55 70,42 94 247 124 123 امیراباد

 6,42 77,03 59 71,79 25 53,75 31 70 39 37 اینچه سعیدنظام

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 بکتاش

 6,09- 50,74 56 56,66 30 03,77 44 141 72 09 چتز

 6,73- 00,47 115 50,47 45 70,14 07 173 55 55 چناقبالغ

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 گادل

 6,15 02,59 244 53,19 166 72,66 144 355 155 266 مغانلو

 6,23- 04,75 453 50,59 223 73,45 206 740 392 354 سهندعلیا

 6,06- 57,14 124 55,20 03 59,22 01 217 114 163 کردی

 6,65- 01,95 119 52,65 56 71,55 09 192 90 90 باغچه

 6,60- 01,34 457 53,57 269 09,47 245 745 355 357 سهندسفلی

 1,69- 55,54 50 43,75 35 05,92 51 154 56 74 گندی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 دام الر
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 نام آبادی

1396 
نرخ رشد میزان 

باسوادی طی دوره 

96تا 75آماری   

 با سواد سال 0باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 6,12 71,50 322 02,61 142 51,45 156 456 229 221 اق کند

 6,57 76,21 231 01,55 99 75,11 132 329 106 109 المالو

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 قره تپه

 6,64 76,11 01 59,57 25 52,56 33 57 47 46 سرین دره

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 پیرقشالق

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 چهره تپه

 6,37 76,75 75 04,51 35 70,92 46 160 54 52 ساری اغل

 6,66 75,66 15 55,50 5 50,07 13 24 9 15 عوج موسی

 6,04 75,29 577 74,93 254 51,54 293 737 379 355 سریک

 6,65- 00,44 190 55,39 57 74,00 169 295 149 140 ینگجه سینار

 6,54 75,70 56 05,75 22 52,35 25 00 32 34 رز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 کوشک

شهرک صنعتی ماهنشا 

 ن
6 6 6 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 بک اباد

 6,67- 70,77 271 05,79 119 54,44 152 353 173 156 بهستان

 6,47 75,65 114 73,97 54 52,19 06 140 73 73 تک اغاج

 6,15- 75,91 161 72,13 44 55,67 57 125 01 07 مزرعه لیالن

 6,66 6,66 6 6,66 6 6,66 6 6 6 6 مزرعه بک اباد

مزرعه تک آغاج /چپ 

 چپ
6 6 6 6 6,66 6 6,66 6 6,66 6,66 

 6,55 51,63 457 77,55 215 54,45 239 504 251 253 سرپل /میر آخور

 2,35 91,07 11 53,33 5 166,66 0 12 0 0 بیاملو

 6,55 73,01 212 00,96 95 56,14 117 255 142 140 پشتک

 6,16- 71,92 292 05,53 135 75,56 157 460 260 266 خلج

 6,59- 59,55 340 52,43 102 07,05 154 551 369 272 ماداباد

 6,17- 07,36 350 01,32 170 74,35 156 529 257 242 وهران
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 نام آبادی

1396 
نرخ رشد میزان 

باسوادی طی دوره 

96تا 75آماری   

 با سواد سال 0باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 6,20- 76,74 031 02,23 202 75,34 309 592 421 471 ایلی بالغ

 6,26- 00,43 305 59,00 173 73,50 195 554 296 204 قره باطالق

 6,76 04,55 16639 57,74 4516 72,16 5529 15456 7511 7009 مجموع

 

 وضعیت باسوادی روستاهای منطقه -26-2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.85, باسواد

35.15, بی سواد
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 نقشه تحصیالت دانشگاهی

 
 

 

 

 

 نقشه برگزاري دوره هاي فني و حرفه اي
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 مهارت های فردی و گروهی -1-5-3

 ی،دست عیو صنا یمشاغل خانگمهم ترین قابلیت های فردی و گروهی موجود در سطح منظومه شامل 

و صنایه تبدیلیمی  اسیکوچک مق یکارگاه های، گردشگری، و دامدار یکشاورز، اسیکوچک مق یکارگاه ها

کارگاه ی، پز ریش کارگاه ی،اطیکارگاه خ جادیاباشد. همچینن از مهم ترین ایده های کارآفرینی می توان به  

،  احداث سردخانهی، ریپرورش گاو شی، پرورش ماه ،کارخانه رب جادیا، اقامتگاه مناسبی، و نجار یچوب بر

و بسته نبدی محصوالت کشاورزی اشاره  دام سبک یپروار بند، رشبافی، زنبورداری، گندم رهیانبار ذخ جادیا

 کرد.
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 طایفه یندی منظومه -1-5-4

طایفه های موجود در سطح منظومه ماهنشان شامل طایفه های تات، جابر، ولی، ممی، میرزا مهم ترین 

 علی، آذرمی و خان وردی می باشد.

 نقشه روابط و پیوندهای طایفه ای

 
 

 

 

 

 نقشه درگيري و اختالف ها
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 فردی و گروهی مناسباتروابط و  -1-5-5

 دجوونشان می دهد در زمینه  گریبا مناطق د ای ییروستا نیب یاجتماع یانهایارتباطات و جربررسی 

قلعه، ارزه خوران، روستاهای  یخرتا لطودر  کمشتر حاکمیت شتندا مثل ورمجا یستاهارو با یخیرتا بطروا

 مینز مثل ورمجا یستاهارو با جتماعیا یها دهستفاا ایبر کمشتر یفضا دجوو، در زمینه اورجک سا،یکل

، در انجیم یاورجک، پر سا،یقلعه، ارزه خوران، کلروستاهای  و... کتابخانه ،مذهبی یها سمامر محل زی،با

، در زمینه اورجک سا،یقلعه، ارزه خوران، کلروستاهای  ورمجا یستاهارو با ناشوییز یپیوندها دجووزمینه 

ان، قلعه، ارزه خورروستاهای  و ... ادیختم، اع ،یمثل شرکت در مراسم سوگوار یاجتماع یوندهایوجود پ

 دارای جریان های اجتماعی می باشند. اورجک سا،یکل

 ارتباطات و جریانهای اجتماعی بین روستایی یا با مناطق دیگر

 فراوانی مراجعه نام روستاها/ شهر نوع پیوند

 حاکمیت شتندا مثل ورمجا یستاهارو با یخیرتا بطروا دجوو

 یخرتا لطو در کمشتر

قلعه، ارزه خوران، کلیسا، 

 اورجک

5 

 یستاهارو با جتماعیا یها دهستفاا ایبر کمشتر یفضا دجوو

 ...و کتابخانه ،مذهبی یها سمامر محل زی،با مینز مثل ورمجا

 سا،یقلعه، ارزه خوران، کل

 ، پری میانجاورجک

2 
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 فراوانی مراجعه نام روستاها/ شهر نوع پیوند

 سا،یقلعه، ارزه خوران، کل ورمجا یستاهارو با ناشوییز یپیوندها دجوو

 اورجک

3 

اجتماعی مثل شرکت در مراسم سوگواری، ختم، وجود پیوندهای 

 اعیاد و ...

 سا،یقلعه، ارزه خوران، کل

 اورجک

16 

 ورمجا یستاهارو با یخیرتا و جتماعیا تختالفاا و ها تنش دجوو

 آب منابع و ضیارا مالکیت سر بر فختالا مثل

 4 سهند علیا، کندی، سهند سفلی

 - - سایر

 

ساخت از مهم ترین زمینه های مشارکت و همیاری در سطح روستاهای منطومه ماهنشان می توان به 

 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

 نقشه وضعیت سرمایه اجتماعی

 
 

 نقشه توزیع معلولیت



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

179 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 
 

 نقشه توزیع اعتیاد
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 نقشه افراد تحت پوشش بهزیستی

 
 

 منظومهدر سطح سکونتگاهها و  یساختار و عملکرد اقتصاد -1-6

 عمجمو، از 1396 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

در  فعالیت انمیزهمچنین . باشند میدر شهرستان ماهنشان  %4,30 ودحددر  استان زنجان دیقتصاا لفعا جمعیت

 فعالیت استان می باشد.درصد بوده که حدود پنج درصد بیشتر از نرخ  45,37شهرستان ماهنشان 

 با شهرستان ماهنشان که ددگر می نتیجه استان و شهرستان سطحدر  لشتغاا خنر سیربر با یگرد یسواز  

 باشد. میتقریبا پنچ درصد بیشتراز نرخ اشتغال استان زنجان ، 1396 لسادر  صددر 95,52  لشتغاا خنر متوسط

 

 1396سال  -استان و شهرستان ماهنشان در لشتغاو ا فعالیت میزان -47-2جدول 

 

 جمعیت فعال

جمعیت 

 غیر فعال

نسبت 

به 

 استان

جمعیت 

ساله  16

 وبیشتر

نسبت 

به 

 استان

میزان 

 اشتغال

نرخ 

 شاغل فعالیت

نسبت 

به 

 استان

 بیکار
نسبت به 

 استان
 مجموع

نسبت 

به 

 استان

استان 

 زنجان
360551 - 37517 - 344305 - 514657 - 555455 - 59,11 46,11 

 45,37 95,52 3,50 33169 3,52 15657 4,30 15622 1,07 025 4,09 14394شهرستان 
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 ماهنشان

 

 ینفر 33169 جمعیت عمجمو، از 1396 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 به باشند می لفعا غیر نفر 15657و  دیقتصاا لفعا نفر 15622 شهرستان ماهنشاندر  لسا 16 یباال

این درحالی  ددگر می آوردبر %45,37 با برابر لسا یندر ا شهرستان ماهنشاندر  فعالیت خنر یگرد رتعبا

نفر بیکار وجود دارد که نرخ اشتغال  025نفر شاغل و  14394است که در سطح شهرستان ماهنشان 

از شاغالن استان را به خود اختصاص داده  %4,09می باشد، شهرستان ماهنشان  %95,52محاسبه شده برابر 

  .است

ماهنشان پرداخته می  منظومهبا این مقدمه، در ادامه به بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال در روستاهای 

 شود.

مطالعه، روستا های اورجک، خندق لو، چای قشالقی، خضرچوپان، خویین، روستای مورد  75از میان 

بیانلو، حسن آبادقدیم، لهجین، تازه کند فخرلو، قاضی کندی، امیرآباد، اینچه سعیدنظام، چتز، چناقبالغ، 

دارای  %166مغانلو، گندی، آلمالو، سرین دره، ساری آغل، عوج موسی، رز و تک آغاج با نرخ اشتغال 

ن اشتغال بوده و روستاهای ارزه خوران، کلیسا، میانج، تات قشالق، پری، قزلجه، لرده شور، تخته بیشتری

یورد، برون قشالق، گونی، باغچه، آق کند، سریک، ینگجه سینار، مزرعه لیالن، خلج، ایلی بالغ و قره باطالق 

کمترین اشتغال در سطح  %57,56داشته اند و روستای قلعه جوق با نرخ اشتغال  % 96نرخ اشتغال باالی 

 منطقه را داشته است.

1396تا  1375سال  -روستاهای منظومه ماهنشان در لشتغاو ا فعالیت میزان -45-2جدول   

 نام آبادی

 1355سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 فعالیت

 جمعیت فعال
جمعی

ت غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل فعالیت

 142 55 57 6 57 ارزه خوران
166,6

6 

46,1

4 
165 1 169 53 192 99,65 50,77 

 134 55 49 6 49 اورجک
166,6

6 
30,57 93 1 94 42 130 95,94 09,12 

 57,35 97,65 295 127 171 5 100 30,95 95,91 249 157 92 1 91 خیراباد

 56,94 90,36 159 75 51 3 75 45,03 95,03 106 57 73 1 72 کلیسا

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 احمد آباد

 245 107 75  75 خندق لو
166,6

6 

31,5

4 
56 1 51 161 152 95,77 44,51 
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 نام آبادی

 1355سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 فعالیت

 جمعیت فعال
جمعی

ت غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل فعالیت

معدن مس 

 بایچه باغ
2 6 2 5 7 

166,6

6 

25,5

7 
6 6 6 6 6 6,66 6,66 

 119 74 45 6 45 میانج
166,6

6 

37,5

2 
49 1 56 54 164 95,66 45,65 

قلعه ارزه 

 خوران
50 1 57 96 147 95,25 

35,7

5 
55 7 92 07 159 92,39 57,50 

 213 120 57 6 57 تات قشالق
166,6

6 

46,5

5 
153 3 150 55 211 95,65 73,93 

 161 56 51 6 51 چای قشالقی
166,6

6 

56,5

6 
75 6 75 27 165 166,66 74,29 

 95,44 101 97 04 1 03 خضرچوپان
39,7

5 
102 5 107 05 232 97,61 71,95 

 15 7 5 6 5 خویین
166,6

6 

53,3

3 
9 6 9 12 21 166,66 42,50 

 255 152 160 6 160 سعیدکندی
166,6

6 

41,6

9 
193 14 267 59 290 93,24 09,93 

 99,44 407 259 175 1 177 علم کندی
35,1

2 
322 5 327 175 562 95,47 05,14 

 153 96 03 6 03 بیانلو
166,6

6 

41,1

5 
160 6 160 50 102 166,66 05,43 

 793 575 215 6 215 پری
166,6

6 

27,1

1 
292 5 297 520 523 95,32 30,69 

تازه کند)داغ 

 مالوداش
6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 

 71,43 10 9 7 2 5 توزالر
43,7

5 
6 6 6 6 6 6,66 6,66 

حسن 

 ابادجدید
59 2 01 73 134 90,72 

45,5

2 
6 6 6 21 21 6,66 6,66 

حسن 

 ابادقدیم
33  33 54 57 

166,6

6 

37,9

3 
20 6 20 29 55 166,66 47,27 

 05,49 166,66 113 39 74 6 74 166,646,10 127 70 51 6 51 قزلجه
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

 1355سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 فعالیت

 جمعیت فعال
جمعی

ت غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل فعالیت

6 

 94,23 124 72 52 3 49 قلعه جوق
41,9

4 
27 6 27 21 45 166,66 50,25 

 95,03 150 113 73 1 72 لرده شور
39,2

5 
71 6 71 71 142 166,66 56,66 

 15 7 5 6 5 لهجبین
166,6

6 

53,3

3 
13 6 13 5 21 166,66 01,96 

تازه 

 کندفخرلو
95 6 95 265 360 

166,6

6 

32,6

3 
156 6 156 75 255 166,66 76,59 

 307 231 130 6 130 تخته یورد
166,6

6 
37,60 222 6 222 117 339 166,66 05,49 

 95,55 570 309 267 3 264 قاضی کندی
35,9

4 
106 6 106 174 334 166,66 47,96 

 462 233 109 6 109 قره داش
166,6

6 

42,6

4 
321 6 321 169 436 166,66 74,05 

 90,64 253 152 161 4 97 برون قشالق
39,9

2 
132 5 137 190 333 90,35 41,14 

 32,60 166,66 499 339 106 6 106 27,70 99,34 544 393 151 1 156 قره گل

 264 139 05 6 05 گونی
166,6

6 
31,50 161 2 163 55 191 95,60 53,93 

 46,69 166,66 222 133 59 6 59 6,66 6,66 6 6 6 6 6 امیراباد

اینچه 

 سعیدنظام
53 2 55 165 103 90,30 

33,7

4 
49 6 49 02 111 166,66 44,14 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 بکتاش

 95,30 150 125 01 1 06 چتز
32,5

6 
00 2 05 75 140 97,60 40,55 

 159 167 52 6 52 چناقبالغ
166,6

6 

32,7

6 
75 1 79 59 135 95,73 57,25 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 گادل

 447 209 175 6 175 مغانلو
166,6

6 

39,5

2 
266 1 261 221 422 99,56 47,03 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

 1355سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 فعالیت

 جمعیت فعال
جمعی

ت غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل فعالیت

 52,42 97,57 565 353 422 9 413 35,30 99,05 571 503 365 1 367 سهندعلیا

 251 105 110 6 110 کردی
166,6

6 

41,2

5 
127 6 127 120 253 166,66 56,26 

 99,32 340 195 145 1 147 باغچه
42,7

7 
141 1 142 163 245 99,36 57,90 

 055 355 336 6 336 سهندسفلی
166,6

6 

45,1

5 
336 54 414 323 737 79,71 50,17 

 220 149 77 6 77 گندی
166,6

6 

34,6

7 
167 11 115 77 195 96,05 06,51 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 دام الر

 39,35 50,65 493 299 194 27 107 30,65 99,64 577 309 265 2 260 اق کند

 99,25 557 292 205 2 203 المالو
47,5

5 
214 14 225 145 370 93,50 06,04 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 قره تپه

 97,75 224 134 96 2 55 سرین دره
46,1

5 
55 5 03 75 141 57,36 44,05 

 4 1 3 6 3 پیرقشالق
166,6

6 

75,6

6 
6 6 6 6 6 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 41,07 56,66 24 14 16 2 5 چهره تپه

 90,72 103 162 01 2 59 ساری اغل
37,4

2 
37 5 42 75 126 55,16 35,66 

 31 17 14 6 14 عوج موسی
166,6

6 
45,10 14 2 10 13 29 57,56 55,17 

 350 229 127 6 127 سریک
166,6

6 
35,07 197 9 260 322 525 95,03 39,62 

 95,16 457 270 211 4 267 ینگجه سینار
43,3

3 
114 23 137 233 376 53,21 37,63 

 93,15 162 55 44 3 41 رز
43,1

4 
23 5 31 40 77 74,19 46,20 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 مزرعه اغدوز
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

 1355سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 فعالیت

 جمعیت فعال
جمعی

ت غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل فعالیت

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 کوشک

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشا ن

6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6 6 6 6 6 6,66 6,66 6 6 6 6 6 بک اباد

 237 155 52 6 52 بهستان
166,6

6 
34,06 112 12 124 172 290 96,32 41,59 

 121 56 41 6 41 تک اغاج
166,6

6 

33,5

5 
49 0 55 54 139 59,69 39,57 

 59,00 74 45 29 3 20 مزرعه لیالن
39,1

9 
43 6 43 06 163 166,66 41,75 

مزرعه بک 

 اباد
3 1 4 7 11 75,66 30,30 6 6 6 6 6 6,66 6,66 

مزرعه تک 

آغاج /چپ 

 چپ

3 1 4 16 14 75,66 
25,5

7 
6 6 6 6 6 6,66 6,66 

سرپل /میر 

 آخور
112 6 112 109 251 

166,6

6 
39,50 147 26 107 257 454 55,62 30,75 

 55,24 45 25 17 2 15 بیاملو
37,7

5 
5 6 5 9 14 166,66 35,71 

 97,90 354 267 147 3 144 پشتک
41,5

3 
117 12 129 177 360 96,76 42,10 

 99,62 241 139 162 1 161 خلج
42,3

2 
165 1 169 214 323 99,65 33,75 

 97,55 442 277 105 4 101 ماداباد
37,3

3 
209 2 271 200 537 99,20 56,47 

 99,44 421 242 179 1 175 وهران
42,5

2 
275 4 252 211 493 95,55 57,26 

 405 295 176 6 176 ایلی بالغ
166,6

6 
30,32 234 15 252 440 095 92,50 30,16 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

 1355سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 فعالیت

 جمعیت فعال
جمعی

ت غیر 

 فعال

جمعیت 

16 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل فعالیت

 309 214 155 6 155 قره باطالق
166,6

6 

42,6

1 
150 15 264 293 497 91,15 41,65 

 مجموع
594

3 
59 0662 9076 15072 99,62 

35,3

6 
7436 350 7750 7545 15031 95,43 49,51 

 

 نقشه اشتغال در سطح منظومه

 
1396تا  1375سال  -روستاهای منظومه ماهنشان در لشتغاو ا فعالیت میزان -49-2جدول   

 نام آبادی

میانگین نرخ  1396سال 

اشتغال سه 

 دوره

میانگین نرخ 

سه  فعالیت

 دوره

جمعیت  جمعیت فعال

 غیر فعال

 16جمعیت 

 ساله وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل فعالیت

 45,12 95,56 47,40 90,43 177 93 54 3 51 ارزه خوران

 119 05 51 6 51 اورجک
166,6

6 
42,50 99,05 49,51 

 40,09 95,36 45,74 59,92 252 153 129 13 110 خیراباد
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

میانگین نرخ  1396سال 

اشتغال سه 

 دوره

میانگین نرخ 

سه  فعالیت

 دوره

جمعیت  جمعیت فعال

 غیر فعال

 16جمعیت 

 ساله وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل فعالیت

 45,29 97,37 45,36 97,15 147 70 71 2 09 کلیسا

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 احمد آباد

 130 72 04 6 04 خندق لو
166,6

6 
47,60 99,59 41,13 

معدن مس 

 بایچه باغ
6 6 6 6 6 6,66 6,66 33,33 9,52 

 43,75 95,56 45,45 97,56 55 45 46 1 39 میانج

قلعه ارزه 

 خوران
01 3 04 01 125 6,66 6,66 03,55 32,21 

 01,45 99,16 09,57 99,22 154 50 125 1 127 تات قشالق

 96 29 01 6 01 چای قشالقی
166,6

6 
07,75 166,66 04,19 

 267 59 145 6 145 خضرچوپان
166,6

6 
71,56 95,45 01,65 

 15 11 7 6 7 خویین
166,6

6 
35,59 166,66 45,63 

 6,66 6,66 6,66 6,66 221 55 130 2 134 سعیدکندی

 6,66 6,66 6,66 6,66 453 195 255 4 254 علم کندی

 130 55 75 6 75 بیانلو
166,6

6 
57,35 166,66 54,05 

 31,04 95,10 31,71 90,17 523 502 201 16 251 پری

تازه کند)داغ 

 مالوداش
6 6 6 6 6 6,66 6,66 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 توزالر

حسن 

 ابادجدید
6 6 6 6 6 6,66 6,66 6,66 6,66 

حسن 

 ابادقدیم
21 6 21 23 44 

166,6

6 
47,73 166,66 44,31 

 50,76 99,43 04,44 95,25 96 32 55 1 57 قزلجه

 41,33 93,91 25,51 57,56 31 23 5 1 7 قلعه جوق

 45,36 97,10 40,07 92,50 156 56 76 5 05 لرده شور

 53,41 166,66 166,645,66 26 11 9 6 9 لهجبین
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

میانگین نرخ  1396سال 

اشتغال سه 

 دوره

میانگین نرخ 

سه  فعالیت

 دوره

جمعیت  جمعیت فعال

 غیر فعال

 16جمعیت 

 ساله وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل فعالیت

6 

تازه 

 کندفخرلو
165 6 165 53 155 

166,6

6 
55,55 166,66 52,52 

 03,45 99,50 57,51 99,59 279 34 245 1 244 تخته یورد

 265 164 161 6 161 قاضی کندی
166,6

6 
49,27 99,52 44,37 

 6,66 6,66 6,66 6,66 255 59 100 6 100 قره داش

 39,50 94,09 37,01 91,07 351 219 132 11 121 برون قشالق

 6,66 6,66 6,66 6,66 302 244 115 9 169 قره گل

 41,59 95,39 39,55 97,16 173 164 09 2 07 گونی

 217 125 59 6 59 امیراباد
166,6

6 
41,61 00,07 27,63 

اینچه 

 سعیدنظام
32 6 32 39 71 

166,6

6 
45,67 95,79 46,99 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 بکتاش

 130 71 05 6 05 چتز
166,6

6 
47,79 95,47 42,39 

 105 97 05 6 05 چناقبالغ
166,6

6 
41,21 99,55 43,72 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 گادل

 359 151 175 6 175 مغانلو
166,6

6 
49,55 99,53 45,05 

 6,66 6,66 6,66 6,66 096 375 312 0 360 سهندعلیا

 6,66 6,66 6,66 6,66 267 57 126 6 126 کردی

 52,44 99,26 50,57 95,99 175 70 99 1 95 باغچه

 6,66 6,66 6,66 6,66 007 335 329 16 319 سهندسفلی

 141 55 53 6 53 گندی
166,6

6 
55,57 90,59 51,15 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 دام الر

 44,01 94,34 55,44 97,91 469 176 239 5 234 اق کند

 317 116 267 6 267 المالو
166,6

6 
05,36 97,76 57,54 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

میانگین نرخ  1396سال 

اشتغال سه 

 دوره

میانگین نرخ 

سه  فعالیت

 دوره

جمعیت  جمعیت فعال

 غیر فعال

 16جمعیت 

 ساله وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل فعالیت

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 قره تپه

 56 19 01 6 01 سرین دره
166,6

6 
70,25 95,63 53,76 

 25,66 33,33 6,66 6,66 6 6 6 6 6 پیرقشالق

 13,59 20,07 6,66 6,66 6 6 6 6 6 چهره تپه

 161 25 73 6 73 ساری اغل
166,6

6 
72,25 94,94 45,23 

 24 9 15 6 15 عوج موسی
166,6

6 
02,56 95,53 54,25 

 46,25 95,66 40,65 95,35 071 302 369 5 364 سریک

 44,32 93,36 52,59 95,59 276 125 142 2 146 ینگجه سینار

 04 29 35 6 35 رز
166,6

6 
54,09 59,13 40,63 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 کوشک

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشا ن

6 6 6 6 6 6,66 6,66 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6,66 6,66 6 6 6 6 6 بک اباد

 6,66 6,66 6,66 6,66 322 119 263 6 263 بهستان

 131 51 56 6 56 اغاجتک 
166,6

6 
01,67 90,30 44,54 

 43,51 95,99 49,55 95,31 119 06 59 1 55 مزرعه لیالن

مزرعه بک 

 اباد
6 6 6 6 6 6,66 6,66 25,66 12,12 

مزرعه تک 

آغاج /چپ 

 چپ

6 6 6 6 6 6,66 6,66 25,66 9,52 

سرپل /میر 

 آخور
230 5 244 271 515 6,66 6,66 6,66 6,66 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام آبادی

میانگین نرخ  1396سال 

اشتغال سه 

 دوره

میانگین نرخ 

سه  فعالیت

 دوره

جمعیت  جمعیت فعال

 غیر فعال

 16جمعیت 

 ساله وبیشتر

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 مجموع بیکار شاغل فعالیت

 6,66 6,66 6,66 6,66 11 5 0 6 0 بیاملو

 6,66 6,66 6,66 6,66 276 112 155 6 155 پشتک

 35,45 95,92 39,30 95,05 370 225 145 2 140 خلج

 6,66 6,66 6,66 6,66 544 329 215 12 263 ماداباد

 6,66 6,66 6,66 6,66 407 255 152 11 171 وهران

 37,57 95,55 46,27 93,55 512 455 327 26 367 ایلی بالغ

 41,62 94,12 46,66 91,15 516 360 264 15 150 قره باطالق

 45,70 97,34 49,17 97,57 14225 7231 0994 176 0524 مجموع

 

 1335و  1385وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای منظومه ماهنشان،  دهستان اوریاد در دوره های سرشماری  -27-2نمودار 

 
و  1385وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای منظومه ماهنشان،  دهستان اوریاد در دوره های سرشماری  -27-2نمودار ادامه 

1335 

0
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108

93

166

78

0

80

0

49

85

153

78

162

9

193

81

51

116

69

0

64

0

39
61

127

61

148

7

134

15شاغلين  90شاغلين 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 
 

 

 1335و  1385دهستان قزل گچیلو در دوره های سرشماری  منظومه ماهنشان،وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای  -28-2نمودار 

 
 1335و  1385دهستان ماه نشان در دوره های سرشماری  منظومه ماهنشان، وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای  -23-2نمودار 

0

50

100

150

200

250

300

350 322

106

292

0 0 0

26

74

27
71

13

180

222

160

321
284

78
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0
0

0
21

57

7
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9
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244

101

166

15شاغلين  90شاغلين 
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0
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15شاغلين  90شاغلين 
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 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 
 

و  1385وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای منظومه ماهنشان، دهستان ماه نشان در دوره های سرشماری  -23-2نمودار ادامه 

1335 

 
 

آمار زنان و  1396)در سرشماری سال  1355 لسادر  روستاهای منطقه دانمرو  نناز لشتغاا خنر سیربر با

 5 ودحددر   دانمر ایبر لشتغاا خنر متوسط که ددگر می نتیجه مردان شاغل و بیکار ارائه نشده است( 
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 دمر دیقتصاا لفعا جمعیت عمجمواز  یگرد رتبه عبا باشد می نناز ایبرآن  متناظر قماز ر کمتر صددر

روستاهای میانج، . باشند می شاغل %97,01د  وحدزن در  دیقتصاا لفعا جمعیتو از  % 94,06 حدوددر

قشالقی، خویین، علم کندی، بیانلو، حسن آبادجدید، حسن آبادقدیم، قلعه ارزه خوران، تات قشالق، چای

امیرآباد، قزلجه، قلعه جوق، لرده شور، لهجین، تازه کندفخرلو، تخته یورد، قاضی کندی، قره داش، قره گل، 

بیشترین اشتغال مردان و  %166,66اینچه سعیدنظام، کردی، مزرعه لیالن و بیاملو با نرخ اشتغال مردان 

 کمترین  نرخ اشتغال مردان را به خود اختصاص داده است. %05,11روستای سهندسفلی با

 آوردبر %73,57 با برابر، 1355  لسا رماآ دستناا به منطقهدر  دانمر فعالیت خنر متوسط یگرد یسو از

 %1,20روستای خلج با  می باشد.  %27,23 ودحددر  منطقهدر  نناز فعالیت خنر متوسط وست ا هیددگر

 نرخ فعالیت بیشترین نرخ فعالیت را دارد. %05,55کمترین و قره داش  با 

 1355 لسادر  در روستاهای منظومه ماهنشان دانمرو  نناز لشتغاو ا فعالیت انمیز  -56-2ولجد

 نام آبادی

1355 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 16مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

جمعیت  جمعیت فعال زنان

غیر 

فعال 

 زن

جمعیت 

 16زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 31,15 166,66  04 29   56,51 95,75  19 56   ارزه خوران

 52,65 166,66  35 35   55,59 95,21  7 50   اورجک

 36,57 6,66  163 40   53,59 90,56  24 125   خیراباد

 11,54 77,75  07 9   50,75 95,01  11 72   کلیسا

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   احمد آباد

 7,75 166,66  53 7   56,43 95,05  15 74   خندق لو

معدن مس 

 بایچه باغ
  6 6  6,66 6,66   6 6  6,66 6,66 

 15,63 96,91  56 11   96,76 166,66  4 39   میانج

قلعه ارزه 

 خوران
  52 15  166,66 74,29   46 49  52,56 44,94 

 59,43 95,24  43 03   55,57 166,66  12 93   تات قشالق

چای 

 قشالقی
  47 9  166,66 53,93   31 15  166,66 03,27 

 59,00 95,77  45 71   54,90 97,92  17 90   خضرچوپان

 11,11 166,66  5 1   00,07 166,66  4 5   خویین

 50,21 59,53  07 50   54,02 95,57  22 121   سعیدکندی

 53,20 90,46  122 139   75,61 166,66  53 155   علم کندی
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 نام آبادی

1355 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 16مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

جمعیت  جمعیت فعال زنان

غیر 

فعال 

 زن

جمعیت 

 16زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 43,21 166,66  40 35   57,05 166,66  16 71   بیانلو

 0,17 95,05  356 23   06,59 95,54  170 274   پری

تازه کند)داغ 

 مالوداش
  6 6  6,66 6,66   6 6  6,66 6,66 

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   توزالر

حسن 

 ابادجدید
  7 1  166,66 57,56   0 7  166,66 40,15 

حسن 

 ابادقدیم
  24 3  166,66 55,59   2 20  166,66 7,14 

 42,50 166,66  32 24   57,72 166,66  7 56   قزلجه

 39,29 166,66  17 11   56,66 166,66  4 10   قلعه جوق

 17,11 166,66  03 13   57,55 166,66  5 55   لرده شور

 22,22 166,66  7 2   91,07 166,66  1 11   لهجبین

تازه 

 کندفخرلو
  95 15  166,66 54,45   52 57  166,66 55,99 

 54,24 166,66  51 90   77,75 166,66  30 120   تخته یورد

 10,15 166,66  145 25   51,99 166,66  29 132   قاضی کندی

 05,55 166,66  75 100   52,61 166,66  34 155   قره داش

 5,02 166,66  105 16   51,94 90,60  25 127   برون قشالق

 11,65 166,66  109 21   44,95 166,66  176 139   قره گل

 32,14 166,66  70 30   54,51 97,61  12 07   گونی

 5,31 166,66  167 0   70,15 166,66  20 53   امیراباد

اینچه 

 سعیدنظام
  37 12  166,66 75,51   12 56  166,66 19,35 

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   بکتاش

 35,66 166,66  52 25   06,01 95,66  20 46   چتز

 39,44 166,66  43 25   70,12 95,64  10 51   چناقبالغ

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   گادل

 24,05 166,66  102 53   71,56 99,32  59 145   مغانلو
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 نام آبادی

1355 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 16مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

جمعیت  جمعیت فعال زنان

غیر 

فعال 

 زن

جمعیت 

 16زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 37,92 166,66  257 157   07,77 90,06  120 205   سهندعلیا

 32,56 166,66  54 41   07,19 166,66  42 50   کردی

 46,77 166,66  77 53   77,39 95,55  20 59   باغچه

 40,37 95,55  267 179   00,95 05,11  110 235   سهندسفلی

 37,70 97,36  01 37   53,51 57,05  10 51   گندی

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   دام الر

 7,66 94,44  239 15   74,55 55,23  06 170   اق کند

 47,32 95,97  165 97   70,01 96,65  46 131   المالو

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   بای گلی

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   قره تپه

 15,60 166,66  59 13   72,40 54,66  19 56   سرین دره

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   پیرقشالق

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   چهره تپه

 6,66 6,66  06 6   76,66 55,16  15 42   ساری اغل

 16,66 166,66  9 1   75,95 50,07  4 15   عوج موسی

 16,54 53,57  255 31   72,31 97,71  07 175   سریک

ینگجه 

 سینار
  131 51  54,73 71,95   0 152  56,66 3,19 

 5,57 00,07  32 3   00,07 75,66  14 25   رز

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   مزرعه اغدوز

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   سیدلر

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   کوشک

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشا ن

  6 6  6,66 6,66   6 6  6,66 6,66 

 6,66 6,66  6 6   6,66 6,66  6 6   بک اباد

 3,30 166,66  144 5   56,95 59,92  25 119   بهستان

 9,33 166,66  05 7   75,66 57,56  10 45   اغاجتک 
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 نام آبادی

1355 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 16مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

جمعیت  جمعیت فعال زنان

غیر 

فعال 

 زن

جمعیت 

 16زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 10,67 166,66  47 9   72,34 166,66  13 34   مزرعه لیالن

مزرعه بک 

 اباد
  6 6  6,66 6,66   6 6  6,66 6,66 

مزرعه تک 

آغاج /چپ 

 چپ

  6 6  6,66 6,66   6 6  6,66 6,66 

سرپل /میر 

 آخور
  106 05  59,35 71,11   7 222  57,14 3,60 

 6,66 6,66  5 6   53,33 166,66  1 5   بیاملو

 15,93 93,75  137 32   76,56 59,09  46 97   پشتک

 1,20 166,66  157 2   05,24 99,67  57 167   خلج

 36,11 166,66  155 51   76,96 95,95  75 196   ماداباد

 35,75 166,66  101 162   75,20 97,75  56 156   وهران

 3,27 166,66  325 11   00,57 92,53  121 241   ایلی بالغ

 11,63 90,55  234 29   74,79 96,29  59 175   قره باطالق

 27,23 97,01 7955 5511 2174 52 2122 73,57 94,06 7040 2621 5025 364 5321 مجموع
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 بار تکفل

 نظر از که است اقتصادى و جمعیتى حقیقى بار ٔ  دهنده نشان 'نسبت بستگى خالص'بار تکفل خالص یا 

 جمعیت تقسیم طریق از خالص تکفل بار. دارد قرار جامعه شاغل افراد دوش بر غیرشاغل افراد زندگى تأمین

نفر برای هر شاغل  6,33آید. روستای قلعه ارزه خوران با بار تکفل مى دستبه شاغل جمعیت بر غیرشاغل

را داراست 1396نفر برای هر شاغل بیشترین بار تکفل  در سال  2,93کمترین بار تکفل و روستای خویین با 

 ی باشد.نفر م 2,69، 1396و متوسط بار  تکفل برای روستاهای منطقه در سال 
 1396تا  1375بارتکفل در روستاهای منظومه ماهنشان از سال  -51-2جدول

 نام آبادی
بارتکفل متوسط  1396 1355 1375

 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت سه دوره

 1,92 1,90 51 246 1,25 165  2,50 57 263 ارزه خوران

 2,65 1,50 51 140 6,55 93  3,41 49 210 اورجک

 2,12 2,69 110 355 1,25 100  3,61 91 305 خیراباد

 1,72 1,05 09 153 1,56 75  2,66 72 210 کلیسا

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 احمد آباد

 2,30 1,52 04 101 1,55 56  3,99 75 359 خندق لو

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  1,66- 2 6 معدن مس بایچه باغ

 2,22 1,52 39 116 1,05 49  3,26 45 159 میانج

 6,23 6,66 01 51 6,66 55 53 6,76 50 95 قلعه ارزه خوران

 1,44 6,53 127 232 6,71 153  2,75 57 329 تات قشالق

 1,10 6,79 01 169 6,71 75  1,95 51 152 چای قشالقی

 1,51 6,00 145 240 6,72 102  3,14 03 201 خضرچوپان

 2,93 3,43 7 31 3,66 9  2,35 5 27 خویین

 6,95 6,66 134 363 6,66 193  2,94 160 415 سعیدکندی

 6,90 6,66 254 015 6,66 322  2,55 177 050 علم کندی

 1,05 1,23 75 174 1,62 160  2,71 03 234 بیانلو

 2,90 2,72 251 933 2,21 292  3,97 215 1605 پری

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 تازه کند)داغ مالوداش

 1,66 6,66 6 6 6,66 6  3,66 5 26 توزالر

 6,77 6,66 6 6 6,66 6  2,31 59 195 حسن ابادجدید

 2,15 1,02 21 55 1,55 20  3,24 33 146 حسن ابادقدیم

 1,71 1,14 57 122 1,24 74  2,75 51 191 قزلجه

 2,43 3,50 7 34 6,93 27  2,51 49 172 قلعه جوق

 2,10 2,63 05 197 1,59 71  2,50 72 275 لرده شور

 1,05 1,44 9 22 1,23 13  2,35 5 27 لهجبین

 1,57 1,61 165 211 6,04 156  3,90 95 450 تازه کندفخرلو

 1,52 6,44 244 351 6,93 222  3,19 130 576 تخته یورد

 1,94 1,25 161 236 1,31 106  3,24 264 504 قاضی کندی

 6,90 6,66 100 257 6,66 321  2,59 109 057 قره داش

 2,59 2,02 121 435 2,25 132  2,96 97 375 برون قشالق
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 نام آبادی
بارتکفل متوسط  1396 1355 1375

 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت سه دوره

 2,11 6,66 169 416 2,40 106  3,57 156 731 قره گل

 2,20 2,60 07 265 1,32 161  3,42 05 257 گونی

 1,41 2,69 59 275 2,13 59  6,66 6 363 امیراباد

 2,15 1,53 32 51 1,71 49  3,36 53 225 اینچه سعیدنظام

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 بکتاش

 2,16 1,35 05 153 1,45 00  3,45 06 209 چتز

 1,92 1,74 05 150 1,69 75  2,92 52 264 چناقبالغ

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 گادل

 1,69 6,66 360 541 6,66 413  3,27 367 1312 سهندعلیا

 1,45 6,66 126 230 1,35 127  2,99 110 403 کردی

 1,09 1,22 95 215 1,19 141  2,05 147 537 باغچه

 6,70 6,66 319 504 6,66 336  2,25 336 1651 سهندسفلی

 2,64 1,27 53 155 1,37 167  3,45 77 345 گندی

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 دام الر

 2,25 1,12 234 495 2,47 107  3,10 260 557 اق کند

 1,32 6,70 267 304 6,99 214  2,26 203 542 المالو

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 بای گلی

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 قره تپه

 1,93 6,04 01 166 2,15 55  3,61 55 353 سرین دره

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  1,66 3 0 پیرقشالق

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  3,35 5 35 چهره تپه

 2,39 6,05 73 123 2,54 37  3,00 59 275 ساری اغل

 1,02 1,66 15 36 1,43 14  2,43 14 45 عوج موسی

 2,43 1,52 364 555 2,39 197  3,60 127 510 سریک

 2,36 1,41 146 337 2,90 114  2,55 267 735 ینگجه سینار

 2,46 1,11 35 74 2,75 23  3,32 41 177 رز

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 سیدلر

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 کوشک

شهرک صنعتی 

 ماهنشا ن
6 6 6,66  6 6,66 6 6 6,66 6,66 

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  6,66 6 6 بک اباد

 1,15 6,66 263 396 6,66 112  3,45 52 305 بهستان

 2,35 1,64 56 103 2,53 49  3,59 41 155 تک اغاج

 2,10 1,47 55 143 2,65 43  2,90 20 163 مزرعه لیالن

 6,66 6,66 6 6 6,66 6  0,07 3 23 مزرعه بک اباد

مزرعه تک آغاج /چپ 

 چپ
20 3 7,07  6 6,66 6 6 6,66 6,66 

 1,60 6,66 230 055 6,66 147  3,15 112 405 سرپل /میر آخور
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 نام آبادی
بارتکفل متوسط  1396 1355 1375

 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت سه دوره

 6,33- 6,66 0 12 6,66 5  1,66- 15 6 بیاملو

 6,53 6,66 155 333 6,66 117  2,49 144 563 پشتک

 2,59 2,14 140 459 2,96 165  2,74 161 375 خلج

 1,61 6,66 263 094 6,66 209  3,64 101 051 ماداباد

 6,52 6,66 171 069 6,66 275  2,45 175 014 وهران

 2,50 2,35 367 1635 2,72 234  3,49 176 704 ایلی بالغ

 2,47 2,33 150 019 2,35 150  2,76 155 574 قره باطالق

 2,69 1,44 0524 11597 1,05 7436 13065 3,66 5943 23751 مجموع

 

 نقشه بار تکفل
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 نقشه متوسط بار تکفل سه دوره

 
 

 دیقتصاا یفعالیتها اعنوا -

وضعیت اقتصادی هر روستائی بر نوع فعالیتی که در بررسی وضعیت فعالیت در بخش های مختلف  -

انجام می پذیرد ارتباط مستقیم دارد به همین دلیل برای این که بتوان وضعیت اقتصادی یک منظومه روستا 

را بررسی نمود نیاز هست که فعالیت هایی که در روستاهای آن منظومه انجام می پذیرد را آنالیز کرد.)با 

ده از سرشماری های توجه به عدم پاسخگویی سازمان جهاد کشاورزی استان در این بند به آمار اخذ ش

 عمومی نفوس و مسکن استناد می گردد و این بند پس از اعالم نظر سازمان مذکور تکمیل خواهد شد(.

 ویژگیهای کشاورزی -الف

تامین می اصلی روستاهای منظومه از طریق زراعت و دامداری معیشت  ،باتوجه به مطالعات انجام شده

نفر  3215سی های مشاور شاغلین در بخش کشاورزی در حدود و بنا به برر 1396براساس آمار سال شود. 

 در این بخش اقتصادی مشغول به کار می باشند. % 53,53که از کل جمعیت شاغل در منظومه  می باشد
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 میمنظومه ماهنشان در بخش کشاورزی گندم، جو، ذرت، یونجه و عمده ترین محصوالت تولیدی 

 ها پس از اخذ استعالم جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد. سرانه بیولوژیک هر یک از روستا باشد.

وعمده محصوالت دامی شامل کره، شیر، ماست و  نیز عمدا به شکل سنتی بوده های دامپروری فعالیت

سایر فراورده های لبنی می باشد.. شیوه دامداری در ناحیه بیشتر به صورت سنتی و به اشکالی چون 

شد. شیوه تعلیف در دامداری های دهقانی به صورت چرای آزاد در مراتع با، چوپانی می1دامداری دهقانی

و علوفه محلی )عمدتاً در فصول گرم( و تعلیف دستی در فصل  اچرداخل یا حاشیه منظومه، استفاده از پس

 سرد سال می باشد.  

 میزان تولید فرآورده های دامی) پس از اخذ پاسخ استعالم مربوطه صورت خواهد گرفت(

 ویژگیهای فعالیتهای صنعتی  -ب

محسوب می شود لیکن در کنار این  ی منظومهکشاورزی اگرچه از مشخصه های بارز کارکرد روستاها

فعالیت اگر مشاغل دیگر نیز وجود داشته باشد می تواند در رونق اقتصادی و افزایش درآمد روستائیان کمک 

 دامداری می باشد -در اقتصاد خانوارها زراعتهای کوچک و متوسط منظومه شایان توجهی بنماید. در روستا

نیز  فعالیت های صنعتیافرادی از اهالی روستا در سایر در کنار این شغل  ولی در روستاهای بزرگ و مرکزی

نفر  2696که  از مجموع شاغلین منظومه 1396بر اساس آمار سرشماری سال  مشغول به کار می باشند

  .در حوزه فعالیتهای صنعتی مشغول می باشند.( % 35,66)

 ویژگی های فعالیت های خدماتی -ج

دارند بررسی ها و نتایج حاصل روستا نیاز به وجود خدمات ویژه ای  ساکنین در هر روستایی برای رفاه

نفر که  007نشان از آن دارد که در سطح منظومه،  1396از برداشت های میدانی و سرشماری سال 

 که از کل شاغلین منظومه را شامل می شود در این بخش اقتصادی فعالیت می کنند. 11,17%

 .در جدول زیر اطالعات مربوط به وضعیت تعداد شاغلین در گروه های اصلی اقتصادی ارائه شده است

همانگونه که در جدول مشخص شده است فعالیت های صنعتی و خدماتی بیشتر در روستاهایی واقع شده 

روستاهای مرکزی و بزرگ جزء این مراکز هستند که عالوه بر  .است که عملکرد ناحیه ای و منطقه ای دارد

 تأمین نیاز های روستا برای سکونتگاه های مجاور نیز خدمات رسانی می کنند. 

 تعداد و سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی در سطح روستاها -52-2ل جدو

 
 شاغالن در گروه فعالیت

  
 شاغین

 

 کشاورزی نام آبادی
 

 درصد
صنع

  ت
 خدمات درصد

 
 جمع درصد

درصد از کل 

 روستاها

 6,65 5 6,66 6,66 6 6,66 6,66 6 166,66 6,10 5 ارزه خوران

 6,67 4 6,66 6,66 6 6,66 6,66 6 166,66 6,12 4 اورجک

                                                 
 (می باشد196دکتر مسعود مهدوی )ص  مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران این اصطالحات بر گرفته از کتاب  - 1
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 شاغالن در گروه فعالیت

  
 شاغین

 

 کشاورزی نام آبادی
 

 درصد
صنع

  ت
 خدمات درصد

 
 جمع درصد

درصد از کل 

 روستاها

 6,22 13 6,66 6,66 6 6,66 6,66 6 166,66 6,46 13 خیراباد

            کلیسا

            احمد آباد

            خندق لو

معدن مس 

 بایچه باغ
           

            میانج

قلعه ارزه 

 خوران
           

            تات قشالق

            چای قشالقی

            خضرچوپان

            خویین

            سعیدکندی

            علم کندی

            بیانلو

            پری

تازه کند)داغ 

 مالوداش
           

            توزالر

حسن 

 ابادجدید
           

            حسن ابادقدیم

            قزلجه

            قلعه جوق

            لرده شور

            لهجبین

            تازه کندفخرلو

            تخته یورد

            قاضی کندی

            قره داش

            برون قشالق

            قره گل
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 شاغالن در گروه فعالیت

  
 شاغین

 

 کشاورزی نام آبادی
 

 درصد
صنع

  ت
 خدمات درصد

 
 جمع درصد

درصد از کل 

 روستاها

            گونی

            امیراباد

اینچه 

 سعیدنظام
           

            بکتاش

            چتز

            چناقبالغ

            گادل

            مغانلو

            سهندعلیا

            كردي

            باغچه

            سهندسفلي

            گندي

            دام الر

            اق كند

            المالو

            باي گلي

            قره تپه

            سرین دره

            پیرقشالق

            تپهچهره 

            ساري اغل

            عوج موسي

            سریك

            ینگجه سینار

            رز

مزرعه 

 اغدوز
           

            سیدلر

            کوشک

شهرک 

صنعتي 

 ماهنشا ن
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 شاغالن در گروه فعالیت

  
 شاغین

 

 کشاورزی نام آبادی
 

 درصد
صنع

  ت
 خدمات درصد

 
 جمع درصد

درصد از کل 

 روستاها

            بك اباد

            بهستان

            تك اغاج

            مزرعه لیالن

مزرعه بك 

 اباد
           

مزرعه تک 

آغاج /چپ 

 چپ

           

سرپل /میر 

 آخور
           

            بیاملو

            پشتک

            خلج

            ماداباد

            وهران

            ایلي بالغ

            قره باطالق

    مجموع
 

       

 

 

 نقشه اشتغال در بخش خدمات
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 نقشه اشتغال در بخش صنعت
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توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در 

 .منظومهروستاهای 

 کشاورزیتولید  بطو روا منظا ییژگیهاو -

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

 یا لتیدو یها نیوتعا سمت به (یتولید منظا شکل) دامداری و پرورش زنبور عسل خصوصاً کشاورزی سطح

 پرورش زنبور عسل و تولیدات دامی کهری طو به. ستا دهکر حرکت صنعتیو  همکانیز دعملکر با خصوصی

 یلگوهااز ا متاثر نهمچنا ورزیکشا تولید بطو روا منظا ینابنابر. باشند میای  منطقه هجایگادارای  منطقه

 نیوتعا شرکت هگاو  ها شیوفر دهخر یق طرو ... از  علوفه ،زنبور ملکه تامین کهای  گونه به باشد می سنتی

 حلامرو  باشد می منطقه سنتی کاشت یلگوهااز ا گرفته بر ورزیکشا اتتولید عنو. دپذیر می رتصو ها

 غیر رتصو به یتولید تمحصوال نهایت. در باشد می لگوهاا نهمااز  متاثر نیز شتدابرو  شتدا ،کاشت

 وشفردر  ورزانکشاو  ددگر می اریخرید نهاآ فطر از هشد تعیین یها قیمت با نالالد توسط سمیر

 یها مجتمع بایستی پرورش زنبور عسل صخصو. در ندارند ساسیا نقش نهاآ یابیزاربا هنحوو  تمحصوال

 سمقیادر  نتشااتولید مذکور یها مجتمع که اچر دنمو امجز سنتی ورشپر یلگوهارا از ا نیمه صنعتی

 . ستا هشدداده  قسو نشد رنمدی سو به لتدو حمایت تحتو  دهبوای  منطقه

ساریجلو، پرورش ماهی خلج،  مجتمع به انتو می دامداری و پرورش ماهی یها مجتمع ینا مهمترین از

 می منطقه ای سطحدر  نیزآن  یعزتوو  وشفر ذنفو زهحو که دکر رهشاا مجتمع حسنی، ملکی و محمدی

 دخو به همرا  منطقه لشتغااز ا بخشیو  ستا خصوصی مدیریتو  مالکیتدارای  مجتمع ین. اباشد

  تولیدی ها منظا یگراز د جوجهو  غمر ورشپر با اریمرغد هایمجتمع  همچنین. ستداده ا صختصاا

 یندر ا تولید بط. رواباشند می خصوصینیز   ها مجتمع ینا مالکیتو  مدیریت که هستند منطقه ورزیکشا

 رتصو به نیز نهاآ وشفرو  یعزتو و تولید یندآفر. باشند نمی محلی لیهاو ادمو یمبنا بر تاًورضر ها مجتمع

و  ها مجتمع ینا ارستقرا محل صرفاً منطقه مورد مطالعه الذ. دمیگیر منجاا منطقهج از رخاو در  مند منظا

 بری ورزکشا تولید منظا که گفت انتو می لحا ینا با ستآن ا ایبر زمال نسانیا وینیر تأمین ایبر محلی
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 منطقه ینا مشخصه یک انعنو به نداتو می که ستا شکلی به روستاهادر  رطیودام و  اتتولید یترمحو

 .باشد حمطر

وضعیت مهمترین تولیدات کشاورزی روستاهای منظومه ماهنشان -06-2جدول   

 منا
صو

مح
 ل

)*
تار

هک
در 

ن  
د)ت

ولی
ن ت

یزا
م

 

م(
گر

لو
کی

د )
ولی

ه ت
زین

ه
م( 

گر
لو

کی
ش)

رو
ت ف

یم
ق

 

ی
گو

ال
 

ی
یار

آب
 

محل 

تامین 

 نهاده

نحوه  و 

محل 

ذخیره 

 سازی

 نحوه و محل فروش

محل 

 فروش

 رتصو به

م یا خا

فرآوری 

 شده

 نحوه فروش

 3256 2666 2,7 گندم
  سنتی

 مدرن

 -ماهنشان

 زنجان

فاقد 

محل 

 مناسب

 خام 

فرآوری 

 شده 

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 2666 1666 2,5 جو
  سنتی

 مدرن

 -ماهنشان

 زنجان

فاقد 

محل 

 مناسب

 خام 

فرآوری 

 شده 

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 2666 4661 15 شبدر
  سنتی

 مدرن

 -ماهنشان

 زنجان

فاقد 

محل 

 مناسب

 خام 

فرآوری 

 شده 

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 756 566 2,4 جو
  سنتی

 مدرن

 -ماهنشان

 زنجان

فاقد 

محل 

 مناسب

 خام 

فرآوری 

 شده 

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 
 

 

 های منظومه ماهنشانستارو در دموجو  دامی وضعیت محصوالت -01-2جدول 
 محل عرضه محل و نحوه عرضه و فروش وشفر قیمت و لمحصو تولید متوسط محصول

 شیر
 نه(روزاشیر) تن 15تولید 

 نتوما 2666 شیر کیلو یک قیمت

 محل درلتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهوا خرید

 توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند تولید

 زنجان

 شتگو

 گوشت )هر مکیلوگر116-56تولید

 دام(

 96تا  75شتگو کیلو یک قیمت

 نتوماهزار

 محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

 توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند تولید

 زنجان

 مرغ

 نه(عدد تخم مرغ )روزا 36تولید 

تخم  کیلو یک قیمت

 نتوما15666مرغ

 محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

 توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند تولید

 زنجان

 زنجان محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید مرغ( گوشت )هر مکیلوگر1,5تولید 
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 محل عرضه محل و نحوه عرضه و فروش وشفر قیمت و لمحصو تولید متوسط محصول

 توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو نتوما 5566گوشت کیلو یک قیمت

  هکنند تولید

 مرغ( گوشت )هر مکیلوگر1,2تولید 

 نتوما 16666گوشت کیلو یک قیمت

 محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

 توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند تولید

 زنجان

 

 سرمایه گذاری های انجام شده در فعالیت های کشاورزی -02-2جدول 

 عنوان طرح نام مجری روستا شهرستان
پیشرفت 

 فیزیکی

سرمایه گذاری)میلیون 

    ریال(

 حومه ماهنشان
شرکت تعاونی آذر مهر 

 ماهنشان

ماهیان سرد 

 آبی)بتنی(
6,3 5 

166

6 

966

6 

1666

6 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه کشاورزی و دامداری- 03-2 جدول

 منطقه شهرستان
نوع 

 اعتبار
 نوع فعالیت

زیر 

 بخش
 ظرفیت

 

اشتغال 

  )نفر(

 راس 26 اموردام گوساله پرواری جاری محروم سهند علیا -ماهنشان
 

1 

 تن 5 شیالت پرورش ماهی جاری محروم خلج-ماهنشان
 

1 

 راس 96 اموردام گوسفند داشتی جاری محروم میانج-ماهنشان 
 

2 

 راس 15 اموردام گاو شیری جاری محروم میانج-ماهنشان 
 

2 

 راس 45 اموردام گوساله پرواری جاری محروم ماهنشانمیراخور
 

2 

 هکتار 26 زراعت کشت نخود جاری محروم پری-ماهنشان 
 

2 

 هکتار 16 زراعت کشت نخود جاری محروم کلیسا -ماهنشان 
 

1 

 راس مادر15 اموردام پرورش گاو شیری جاری محروم ایلی بلغ -ماهنشان 
 

2 

 هکتار 26 زراعت گلرنگ جاری محروم پری-ماهنشان
 

2 

 تن 12 شیالت پرورش ماهی جاری محروم حومه-ماهنشان 
 

2 

 تن 12 شیالت پرورش ماهی جاری محروم حومه -ماهنشان
 

2 

 تجهیز و برقدار کردن چاه اساسی محروم اوج موسی -ماهنشان
اب و 

 خاک
 1 هکتار 1,7
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 یو دامدار یانجام شده در حوزه کشاورز یها یگذار هیسرما نقشه

 

  

 

 صنعتیو 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  شهر های اطراف فمصر عمدتاً ها هگارکا ین. اباشد می ...و  نیز کبلودام،   راکخو

 .ددگر می تامین شهر ماهنشاناز  نهاآ لیه وا ادمواز  توجهی قابل بخش

 بط. رواباشند می تولیددر  سنتی نظامیدارای  عمدتاًو  دهبو مالکی دهخر منظادارای  ها هگارکا ینا 

شهر آن در  تمحصوال وشفرو  روستاها و مناطق اطرافاز  لیهاو ادمو برتأمین متکی نهاآ بر حاکم تولید

 شکلاز  نیز اتتولید  عنو ینا بر حاکم زاربا. ستا و شهر زنجان ورمجا یها بخش نهایتاًو  ماهنشان

 . هاست سطهوا ستو در د دهنبو رداربرخو منسجمی
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 صنایع موجود در منظومه-04-2جدول 

نام 

 واحد
 آدرس کارگاه

تلفن 

دفتر 

 مرکزی

سرمایه 

مجوز 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 مجوز

 4گروه فعالیت 

 رقمی

گروه فعالیت 

 رقمی 2
 زمین

زیر

 بنا

نوع 

مالکیت 

 زمین

 واحد سنجش ظرفیت نام محصول

علی 

محمد 

 حسنی

کیلومتری  22

ماهنشان 

 روستای خلج

24554

25671 
2602 9 

ساخت کاالهای 

سیمانی -بتونی

 (2095وگچی)

سایرمحصوال

ت کانی 

 (20غیرفلزی)

566 156 
 

محصوالت 

بتنی غیر 

مسلح از 

بتن 

 معمولی

 تن 2666

 

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

 ورزیکشاو 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

 نیمه مدیریت با در طراف نواحی صنعتیدر  غالباً سمقیا متوسطو  کوچک صنعتی یها فعالیت ینا

از  رجخادر  تمحصوال ینا بیشتر وشفر زاربا الذ. ندا هشد ساماندهیو خصوصی   لتیدو نیمه-خصوصی

 ی دارد.تر یافته منسجاا شکل منطقه

 شهرکهای صنعتی مستقر در منظومه- 05-2جدول

 آمار مورد نیاز

 وضعیت

سال 

آخرین 

آمار 

 موجود

چه  در

 سطحی

قابلیت 

 اطمینان

از 

منابع 

دیگر 

دریافت 

 شود

معرفی 

 نام منبع
مساحت 

 زمین

مساحت 

 بنا

مختصات 

 جفرافیایی

نوع 

 استفاده
 شهرستان

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشان

50 - 
بر روی 

 نقشه

جهت 

واگذاری 

به 

سرمایه 

گذران 

 - خیر بلی شهرستان 1397 موجود ماهنشان
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 صنعتی

 

 صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ماهنشانواحدهای -00-2جدول

 ظرفیت ساالنه محصوالت کاربری نام متقاضی نام شهرک
واحد 

 سنجش

شهرک 

صنعتی 

 ماهنشان

 کانی غیر فلزی محمد رضا بیگدلی
محصوالت بتنی غیر مسلح از 

 بتن معمولی
 تن 16

 تن 26666 عایق رطوبتی کانی غیر فلزی عایق ماهنشان

 تن 55 کیسه نایلون شیمیایی حجت ملکی

 کانی غیر فلزی افضل فالح بهستانی
بلوک دیواری غیر مسلح از 

 بتن سبک گازی
 عدد 256666

 تن 2366 میوه جات خشک غذایی خشکبار صنعت سهند

 کانی غیر فلزی عباس مرادی

تیرچه زیگزاک سیمانی,  

بلوک سقفی,  کفپوش 

موزائیک,  جدول -سیمانی 

دیواری,  سیمانی,  بلوک 

 حلقه چاه سیمانی

14666,66, 

16666,66, 

26666,66, 

25666,66, 

266666,66, 

26666,66 

متر, عدد, 

مترمربع, 

عدد, 

 عدد, عدد

 

 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

 .  هستند

 می بستهواماهنشان شهر  هعمدی هازاربا به نهاآ عنو به توجه با روستاهای منظومه خدماتی یها فعالیت

 می نهاآ سنتیی دقتصای ا ها لیت فعاو  منطقه ستاییرو جمعیت به ودتنها محد نهاآ وشفر زارباو  باشد

دامداری و  رنمد صنعتی یتولید یحدهاو وا افطرا  فمصر یهازاربا با نیاچند طتباار یکهربطو باشد

 . اردند منطقهدر  دموجو صنعتی

 نساکنا تمایل معد جملهاز  مختلفی الیلد بهی شگردگر توسعه مناسب یبسترها دجوو غمر علی

 . ستا نیافته توسعه یشگردگر یها یرساختیز مسائلو  تمشکالو  محلی

 

 وضعیت سرمایه گذاری در بخش گردشگری منظومه  -07-2جدول 
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 مساحت جمعیت روستا

تعداد 

واحد 

تولیدی 

و 

 خدماتی

حجم 

سرمایه 

گذاری 

)میلیون 

 ریال(

 نوع فعالیت اشتغال )نفر(

 44 خندقلو
 

 اقامتگاه بوم گردی 4 566 2

 156 علم کندی
 

 اقامتگاه بوم گردی 2 256 1

 02 خورانارزه 
 

 اقامتگاه بوم گردی 2 256 1

 لیالن
  

 سفره خانه سنتی)کشاورز( 5 2666 1

 

 وضعیت گردشگر پذیری منطقه -05-2جدول 

 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

گر
د 

دا
تع

 

خدماتی در چه 

روستای شما به 

گردشگران ارائه می 

هر 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
 

 بهستان تاریخی
بیشتر نقاط 

 کشور

بهار و 

 تابستان

 یک

 روز
        566 36666 

اقامتی، پذیرایی، 

نماز خانه، سرویس 

 بهداشتی

 طبیعت

 کلیسا
بیشتر نقاط 

 کشور

بهار و 

 تابستان

یک 

 روز
        566 56666 فاقد امکانات 

 ماداباد

و  زنجان

مناطق 

 اطراف

بهار و 

تابستان، 

 پائیز

یک 

 روز
        366 5666 فاقد امکانات 

ارزه 

 خوران

مناطق 

 اطراف

بهار و 

 تابستان
 فاقد امکانات    266 1666      عبوری

 خندقلو
مناطق 

 اطراف

بهار و 

 تابستان

یک 

 روز
        266 366 فاقد امکانات 

 

 منطقه يريگردشگر پذ تيوضعنقشه 
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 اری( در دهستان های منظومه ماهنشانمددا اری،باغد ،عت)زرا ورزیکشا پشتیبانی تتاسیسا و تخدما -09-2جدول 

 

 اتتولید یابیزارباو  زاربا -

 زاربا به سترسیو د یابیزاربا نفنو -

 حتیو  دهبو سنتیو  هکنداپر کامالً صنعتیی و ورزکشا تمحصوال کلیه ایبر منطقهدر  یابیزاربا نفنو

 مردر ا منطقه ورزانکشا یگرد رتعبا به. ستا هیددنگر نیز منسجمی محلی یهازاربا یگیر شکل به منجر

و  نالالد توسط عمدتا وشفر زاربا به سترسیو د باشند نمی خیلد عمدتا زاربا به سترسیو د یابیزاربا

 و کنند می عرضه نالالد به تنهارا  دخو تمحصوال منطقه ورزانکشابیشتر. دپذیر می رتصو واسطه ها

 . کنند می عرضه ستارو خلدر دامقدار اندکی نیز 

 یناز ا دموجوو کارگاه های  خانهرکا صنعتی اتتولیدو  مستقر در شهرک صنعتی یها مجتمع اتتولید

 .دپذیر می رتصو دموجو فاترد طریقاز  مربوطه نمتولیا توسطآن  یابیزارباو  باشد می مستثنی عموضو

 زاربا بر حاکم يهارکازوسا - 

 رکازوسا نمیا ین. در اباشد می صنعتیی و ورزکشا اتتولید زاربا به متکی روستاها دیقتصاا مجموعه

صنایع مستقر در شهرک صنعتی  فقطو  ستا قابتیو ر خصوصی منطقه صنعتیی و ورزکشا زاربا بر حاکم

 . ستاتحت نظارت دولتی 

 توسطو  سمیر رتصو به دامداری ها و صنایع موجود در شهرک صنعتی اتتولیدو  صنعتی تمحصوال

 اتتولید صخصودر  ماا سدر می وشفر بهای  منطقهافرمنطقه ای و  سمقیادر  رمذکو صنایع نصاحبا

 هخیرذ بر مبنی ورزانکشا هعمد مالی ناییاتو معد لیلد  به (وریمپرو دا اریباغد ،عتزرا) ورزیکشا سنتی

 نهاآ که هایی قیمت با نالالد توسط سمیر غیر رتصو به ،سمیر یهازاربادر  تمحصوال وشفرو  زیسا

 .سدر می وشفر به کنند می تعیین

 

 مالی تتسهیالو  اریگذ سرمایه -

فروشگاه  تعداد

 تجهیزات آبیاری

 تحت فشار

فروشگاه  تعداد

 نیدکی ماشیلوازم 

 آالت کشاورزی

تعمیرکار  تعداد

 تجهیزات آبیاری

 تحت فشار

تعمیرگاه  تعداد

 تجهیزات آبیاری

 تحت فشار

 تعمیرکار تعداد

های ماشین

 کشاورزی

تعمیرگاه  تعداد

های کشاورزیماشین  
 سطح جغرافیایی

 بخش  مرکزی 4 5 6 6 1 6

 دهستان  اوریاد 4 5 6 6 1 6

 قزل گچیلودهستان   6 6 6 6 6 6

 دهستان  ماه نشان 6 6 6 6 6 6
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و  حجم ،سرمایه تامین منابع بخش سه قالبدر  مالی تتسهیالو  اریگذ سرمایه عموضو قسمت یندر ا

 :دشو می سیربر مالی منابع به سترسید مسائلو  ها ظرفیتو   ها اریگذ سرمایه منهدا

 (سمیر غیرو  سمیر) سرمایه تامین منابع -

 مالی تامین سمیر منابع-

 تامین سمیر منابع که یددگر نتیجه روستاها ریماآ جامعهاز  گرفته رتصو یها مصاحبه دستناا به

 بانک توسط هشد ئهارا غ،با حصالا جهت ساله 5 ختداپرزبا با یهاوام  شامل  تنها منطقه نساکنا مالی

 مینهدر ز یتودمحد ونبد،  ساله یک ختداپرزبا با یهاوام  همچنین. باشد میو بانک سپه  ورزیکشا

ایلی بالغ، سریک، سهند سفلی و  یستاهادر رو دموجو لحسنها ضقر یها وقصند توسط اری،گذ سرمایه

 . باشند می منطقهدر  مالی  تامین سمیر منابع یگراز د میرآخور

استفاده  البته با توجه به شرایط اقتصادی روستائیان، بیشتر روستایئان نمی توانند از وام های بانکی

 .   کنند

 مالی تامین سمیر غیر منابع-

از  که ستای ا سرمایهاز آن  تر مهمو  صشخاا ازندا پس شامل منطقهدر  مالی تامین سمیر غیر منابع

 وقصندو  نیکادنزو  امقواز ا گرفتن ضقر ینا بر وهعال. ستا هسیدر ادفرا به گذشته یها نسلاز  ثیهار طریق

 مصاحبه سساا بر. ندرومی رشما به نستاییارو مالی تامین سمیرغیر منبعدو  گیادخانو لحسنها ضقر یها

 .   برند می هبهر دخو مالی یهازنیا تامین ایبر سمیر غیر منابع یناز ا هالیاز ا صددر 76 گرفته رتصو یها

 

 نع(اموو  قابلیتها بر تاکید )با اریگذ سرمایه منهو دا حجم-

و  اریباغد ،عتزرا) ورزیکشا بخش به طمربو منطقهدر  گرفته رتصو یها اریگذ سرمایه هعمد

 منطقهدر  دممر دیقتصاا یها سرمایه مهمترین ری،ماآ نمونهاز  حاصله نتایج طبق. باشد می (اریمددا

 دهبو گیادخانو اثمیراز  ناشی هاارخانو رآن د کثرا نهاپشتو که ستا ورزیکشادام و ادوات  ،مینز به طمربو

 قابلیت به توجه با یگرد یسو. از باشند می روستایی ندرو عمدتا ها اریگذ سرمایه ینا یکهرطو به ستا

 شهرک صنعتی   یها مجتمع دیجاا یستادر را اریگذ سرمایه ،زنبور عسل ورشپر صخصودر  دیقتصاا

و منطقه ای  ستانیا افر مجتمع عایق ماهنشان  نهمچو اردمو برخیو در  ستانیا ارانگذ سرمایه توجه ردمو

 رتصو یها اریگذ سرمایه که ستا کرذ به زمال نیزمجتمع های شهرک صنعتی  صخصو. در ستا دهبو

از  منطقهدر  گرفته رتصو یها اریگذ سرمایه تمشکال جمله. از باشد می استانی افر سمقیادر  گرفته

 روستاها اتتولید منظاو  ها ظرفیت با اریگذ سرمایه ینا ننشد مرتبط ،منطقهاز  رجخا ارانگذ سرمایه یسو

را از  دخو لیهاو منابع نه غالبا منطقهاز  رجخا ارانگذ سرمایه یسواز  هشد دیجاا صنایع یگرد رتعبا به. ستا

 ادمو عمدتا صنایع ین. اندا دهکر تنظیم روستاها زاربا مبنی بررا  دخو اتتولید نهو  کنند می تهیهروستاها 
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 کنند می حملاز آن  رجخا به نیزرا  دخو اتتولیدو  دهکر تهیه روستاهااز  رجخارا از  دخو زنیا ردمو  لیهاو

 .دشو می اربرقر رکا وینیر لشتغاا طریقاز  تنها روستاها دقتصاا با نهاآ طتباار نتیجهدر 

 

 سرمایه تامینو  مالی منابع  به سترسید مسایلو  ها ظرفیت -

 بر مبنی لتدو یها برنامهو  ها سیاست شامل روستاها سطحدر  مالی منابع یها ظرفیت مهمترین

 صنایعو  زنبور عسل( ورشپر همچنینو  و جو یونجه ، گندم کشت صلخصوا علی) ورزیکشااز  حمایت

 راتعتباا دبهکمبو انتو می مینهز یندر ا دموجو مسائل مهمتریناز  ما. اباشد می ستاییرو مناطقدر  تبدیلی

 ها تشکل دنبو همچنینو  دموجو راتعتباا بجذ جهت فشفاو  شنرو یهارکاو  زساو  برنامه دنبوو  لتیدو

 .دنمو رهشاا راتعتباا بجذ جهت باال نیز چانه رتقد با تخصصی یها وهگرو 

 زان تولیدات، پس از دریافت اطالعات الزم، اقدام به بررسی خواهیم کرد.یدر خصوص م

 ...(و کخاآب، ) تولید طبیعی منابع-

 ،ها خانهاز رود تندرعبا مینو ز کخاآب،  قالبدر  منطقه دیقتصاا منابعاز  یکی انعنو به طبیعی منابع

 به مهدر ادا که هنبوو ا مراتع خوب و متوسط،  ورزیکشا مستعد یها کخا ،ها انببندآ ،ها هچاو  ها چشمه

 :یمدازپر می روستاها سطحدر  یک هر تفصیلی سیربر

 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  ضیار

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

ضلع جنوب و جنوب شرقی ای در  تپه تیپ. باشند می هشد لکنتر یستیرتو یها نمکا اثحدو ا ل،کنتر

 توسعه ایبر بخو ادستعددارای ا دیقتصاا نظراز  اراضی کشاورزی و باغیدارای  حاضر لحادر  که محدوده

 تحت رودخانه های  قزل اوزن و دربند و تخته یورد حاضر لحادر  که دشتی تیپ. ستا اریباغد هشد لکنتر

 است. ورزیکشا یها فعالیت اعنوا ایبر خوبی ربسیا ادستعدو دارای ا ستا تباغاو  بیآ تنباتا کشت

 ...(و تهارمها ر،کا وی)نیر نسانیا منابع کمیتو  کیفیت-

روستاهای . در  دشو می تلقی منطقه هر دقتصاا مهم منابعاز  یکی انعنو به متخصصو  لفعا رکا وینیر

 سنتی رطو به اریمدو دا ورزیکشا مردر ا بیشتر نسانیا وینیر منظومه  اشتغالزایی شهرستان ماهنشان

 توجه با. شوند می همشاهد هیژو یها تخصص با قلیتیا ها هسکونتگا کثردر ا نمیا یندر ا ما. اهستند گیردر

 یها بخش نساکنا ،کوهستانی یها منهرا دا غربی یها بخشدر آن  که منطقه  فیکاتوپوگر یطاشر به

و  ارمرا یها رتمها جمله. از باشند می متنوعی یها رتمهادارای  شمعاو   ارمرا جهت منطقه مختلف
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گردشگری مردم روستاهای خندقلو و علم کندی؛ ارزه خوران و لیالن اشاره کرد که به فعالیت های  شمعا

      مشغول هستند و سایر روستاهای این منطقه به زنبورداری، پرورش ماهی و دامداری مشغول می باشند.

موارد مذکور شامل فرش بافی، صنایع لبنی،  بر وهعال نیزای  کوهپایه یها بخش نساکنا یها رتمها

 .   باشد می پرورش قارچ و...

اورزی و دامداری، فعالیتهای خدماتی از قبیل فعالیت های درمناطق دشتی نیز عالوه بر فعالیت های کش

 بسته بندی،فعالیت های کوچک دسته بندی  می باشد.

 سوختو  ژینرا منابع -

 :  شامل ناپذیر تجدیدو  پذیر تجدید ژینرا منابع نمیااز  همدآ عمل به یها سیربر طبق 

 ناپذیر تجدید ژینرا منابع

 فسیلی یها سوخت ژینرا

 ای   هسته ژینرا

 پذیر تجدید ژینرا منابع

  یشیدرخو ژینرا

  دبا ژینرا

  یادر اجموا ژینرا

  گرمایی مینز ژینرا  بیآ قیابر لکتریکرواهید ژینرا

  بیومس یا گیاهی یها سوخت

 به توجه با. دنمو رهشاا گیاهی همچنینو  فسیلی یها سوخت دجوو به انتو می مورد مطالعه منطقهدر 

در  رانجانو هباقیماندو  نختادر  هپوسید یها تنهفضوالت حیوانی،از   که فسیلی یها سوخت،تعدد باغات 

 حددر  روستائیان توسط دموجو ضعیتو در. یندآ می دجوو به مناسب یماو د رفشا تحت ی،الو  گل یرز

  عیزرا یها لمحصو تفاله شامل که نیز گیاهی یها سوخت. گیرند می ارقر دهستفاا ردمو ندگیز رفمصا

 یگرد یسواز  ها انحیو یها فضلهو  سو یک زچوبا ه،کا مانند ها لمحصو ینا یبقایاو  غنیرو یها نهدا نظیر

 گیرد. می ارقر نساکنا  دهستفاا ردمو ندگیز رفمصا حددر  منطقهدر  باشند می

بند قبل در عالوه بر این موارد مذکور در روستاهایی که شبکه ی گاز رسانی در آنها اجرا شده است) در 

 این مورد توضیحات الزم ارائه شد( استفاده از منبع تأمین فوق  در راس کلیه ی منابع انرژی می باشد.

 تولید ملاعو مالکیت -

 آب منابعی از داربر هبهر حقوقی رساختاو  مالکیت -

 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
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چاه های عمیق و نیمه عمیق مالکیت . ددگر می داریبر هبهر نساکنا توسط عمومی رتصو به ها خانهرود

 خصوصی داشته و قنات دارای مالکیت عمومی می باشند. 

بع آب در سطح روستاهای منظومه به تفکیک هر یک از منابه به قرار جدول ذیل وضعیت استفاده از منا

 می باشد.

 سهم هر یک از منابع آب در نظام تولیدات کشاورزی -71-2جدول 
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 تعدادچشمه

 تعدادقنات

 تعدادچاه

 عمیق و)

نیمه )

 عمیق

 سطح جغرافیایی

 دایمی فصلی

 سهم در کل منظومه 44,59 1,05 25,51 24,65 6,37 6,67 6,73 166

166 
2,75 6,31 6,31 45,15 34,57 1,23 

12,05 
 سهم در دهستان اوریاد

166 6,66 6,66 6,66 5,60 12,96 5,05 73,39 
سهم در دهستان قزل 

 گچیلو

 سهم در دهستان ماهنشان 12,05 1,23 34,57 45,15 6,31 6,31 2,75 166

 

 جدول  : توزیع چاه ها در سطح روستاهای منظومه ماه نشان

تار ای کیکاتد صنعت خدمات نام روستا یکشاورز  دو  شرب 

 منظوره

ه وابسته ب عیصنا

یکشاورز  

 کل

 3       3       ابراهیم آباد ماهنشان

 3    3     ارزه خوران

 11   1 16     امیر آباد ماهنشان

 3    3     اورجک

 51 2 2 1 74 1 1   ایلی بالغ

 2    2     اینچه سعید نظام

 1   1      باغچه

 32 5 1  20     برون قشالق

 45  3 1 41     بهستان

 4    4     بیک آباد

 16   1 5 1    پری

 0    0     پیرقشالق

 1    1     تازه کند فخرلو
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 22   1 21     تک آغاج

 1      1   توزالر

 4    4     چتز ماهنشان

 16    16     چهره تپه

 1    1     خضرچوپان

 53  4 1 45     خلج ماهنشان

 1 1        خندقلو

 11   2 9     خیرآباد ماهنشان

 4    4     رز

 0   1 4  1   آغلساری 

 1    1     سرپل

 55    55     سریک

 1    1     عشرت آباد

 1      1   علم کندی

 7  1  0     عوج موسی

 3   1 1 1    قاضی کندی ماهنشان

 29   1 25     قره باتالق

 26 2  3 13 1 1   قره گل ماهنشان

 3 1  1 1     قلعه ارزخواران

 7    7     کلیسا

 1    1     گندی

 5    5     گونی

 5 1  1 3     لرده شور

 15    15     لیالن

 5   1 7     ماد آباد ماهنشان

 167  3 5 92  2 5 ماهنشان

 1    1     مغانلوی ماهنشان

 1    1     میانج ماهنشان

 54 2 1 1 40  4   میراخور

 3   1 2     وهران

 17   1 15  1   ینگجه ماهنشان

 

 جدول : تعداد چاه های غیر مجاز در سطح روستاهای منظومه ماه نشان
 مجموع یکشاورز صنعت و خدمات یشرب خانگ دومنظوره نام روستا

 5 5       ابراهیم آباد ماهنشان

 1 1       ارزه خوران

 1 1       آلمالو ماهنشان

 21 21       ایلی بالغ

 24 24       برون قشالق

 32 31   1   بهستان
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 1 1       پری

 4 4       پیرقشالق

 1 1       تازه کند فخرلو

 17 17       تک آغاج

 3 3       چهره تپه

 2 2       خلج ماهنشان

 7 7       خیرآباد ماهنشان

 5 5       رز

 16 16       ساری آغل

 1 1       سرپل

 13 13       سریک

 2 2       سهندعلیا

 1 1       عشرت آباد

 2 2       عوج موسی

 1 1       قاضی کندی ماهنشان

 46 46       قره باتالق

 19 19       قره گل ماهنشان

 5 5       کلیسا

 19 19       گونی

 10 10       لیالن

 15 15       ماهنشان

 1 1       میانج ماهنشان

 19 19       میراخور

 1 1       ماهنشانینگجه 

 

 

 نقشه منابع آب چشمه و قنات
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 ...(و ستاییرو یها مینز سعتو د،بعاا)آن  اعنوو ا مینز مالکیت -

 بخشدر  دموجو فیکاتوپوگر یطاشر به توجه با منطقهدر  تولید ملاعواز  یکی انعنو به مینز مالکیت

 ملی ضیارا ءجز شمالی یها بخشدام در  ایچر تعامرو  تباغا یکهرطو به. باشد می وتمتفا مختلف یها

 بخش تباغاو  عیزرا یها مینز یگرد یسو. از ندا گرفته ارقر داریبر هبهر ردمو نساکنا توسط که باشند می

 هبهر ردمو کوچک دبعادر ا غالباو  شتهدا ارقر ستاییرو نمالکا دهخر مالکیتو  رختیادر ا عمدتا جنوبی یها

 .گیرند می ارقر داریبر

 مالکیت تحت شهرک های صنعتی که ودهمحد به انتو می دیقتصاا داریبر هبهر ردمو ضیارا یگراز د

 . باشد میدولتی واگذاری شده به بخش خصوصی 

 که دهبو صشخاا رختیادر ا منظومهروستاهای  سطحدر  تولید به یافته صختصاا ضیارا سایر مالکیت

 که نیورزاکشا متما ساکنین با گرفته رتصو یها مصاحبهدر  یکهرطو به باشند می کوچکی دبعادارای ا غالبا

 .نداه دکر انعنو شخصیرا  دخو مینز مالکیت نددبو گرفته ارقر مصاحبه ردمو

 مساحت اراضی زیر کشت آبی
 سطح جغرافیایی کل زیر کشت آیش

 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت
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 بخش مرکزی 1357 5236 1350 5142 50 55

 شهر ماه نشان  3 4 3 4 6 6

  دهستان اوریاد 459 3646 459 3637 1

 آبادی احمد آباد 6 6 6 6 6 6

 آبادی ارزه خوران 22 174 22 174 6 6

 آبادی اورجک 15 79 15 79 6 6

 آبادی بیانلو 17 155 17 155 6 6

 آبادی پری 34 279 34 279 6 6

 آبادی تات قشالق 4 5 4 5 6 6

 آبادی تازه کند)داغ مالوداش 6 6 6 6 6 6

 آبادی تازه کندفخرلو 32 236 32 236 6 6

 آبادی تخته یورد 36 223 36 223 6 6

6 6  2   آبادی توزالر 2

 آبادی چای قشالقی 15 53 15 53 6 6

 آبادی حسن ابادجدید 6 6 6 6 6 6

 آبادی حسن ابادقدیم 5 50 5 50 6 6

 خضرچوپانآبادی  21 40 21 40 6 6

 آبادی خندق لو 15 134 15 134 6 6

 آبادی خویین 0 25 0 25 6 6

 آبادی خیراباد 24 166 24 166 6 6

 آبادی سعیدکندی 21 167 21 167 6 6

 آبادی علم کندی 20 42 20 42 6 6

 آبادی قاضی کندی 29 157 29 157 6 6

 آبادی قره داش 42 355 42 355 6 6

 آبادی قزلجه 14 97 14 97 6 6

 آبادی قلعه ارزه خوران 19 74 19 74 6 6

 آبادی قلعه جوق 5 36 5 36 6 6

 آبادی کلیسا 29 137 29 137 6 6

  آبادی لرده شور 34 227 34 224 1

6 6  1   آبادی لهجبین 1

6 6  2   آبادی معدن مس بایچه باغ 2

 آبادی میانج 17 102 17 102 6 6

 دهستان قزل گچیلو 110 379 115 372 4 7

6 6  2   آبادی امیراباد 2

6 6  1   آبادی اینچه سعیدنظام 1

 آبادی برون قشالق 163 229 163 229 6 6

6 6  1   آبادی بکتاش 1

 1  1   آبادی چتز 1

 آبادی چناقبالغ 6 6 6 6 6 6

 آبادی قره گل 5 26 7 14 3 0

 آبادی گادل 6 6 6 6 6 6

 آبادی گونی 6 6 6 6 6 6
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 آبادی مغانلو 6 6 6 6 6 6

 دهستان ماه نشان 756 1560 756 1725 51 75

 آبادی اق کند 31 57 31 57 6 6

 آبادی المالو 45 120 45 120 6 6

 آبادی ایلی بالغ 75 52 72 56 3 2

 آبادی باغچه 15 15 15 15 6 6

 آبادی بای گلی 6 6 6 6 6 6

6 6  1   بک ابادآبادی  1

  آبادی بهستان 45 95 47 90 1

 آبادی بیاملو 5 0 5 0 6 6

 آبادی پشتک 29 42 29 42 6 6

6 6  1   آبادی پیرقشالق 1

 آبادی تک اغاج 5 17 5 17 6 6

 آبادی چهره تپه 4 99 4 99 6 6

  آبادی خلج 5 0 7 4 1

 آبادی دام الر 6 6 6 6 6 6

 آبادی رز 21 07 15 59 4 5

 آبادی ساری اغل 20 00 20 55 3 5

 آبادی سرپل /میر آخور 46 23 20 15 14 5

 آبادی سریک 35 36 32 21 7 9

 آبادی سرین دره 0 13 0 13 6 6

  آبادی سهندسفلی 96 229 59 224 2

 آبادی سهندعلیا 90 207 95 240 12 21

 آبادی سیدلر 6 6 6 6 6 6

 ماهنشا نآبادی شهرک صنعتی  6 6 6 6 6 6

 آبادی عوج موسی 9 10 9 10 6 6

  آبادی قره باطالق 75 55 75 50 2

 آبادی قره تپه 6 6 6 6 6 6

 آبادی کردی 37 02 37 02 6 6

 آبادی کوشک 6 6 6 6 6 6

  آبادی گندی 20 02 25 01 1

6 6  1   آبادی ماداباد 1

6 6  1   آبادی مزرعه اغدوز 1

6 6  2   مزرعه بک اباد آبادی 2

 آبادی مزرعه تک آغاج /چپ چپ 6 6 6 6 6 6

 آبادی مزرعه لیالن 3 3 3 3 6 6

6 6  1   آبادی وهران 1

  آبادی ینگجه سینار 35 235 35 224 2

 

 هکتار( -یبردارها  )بهره یتعداد و مساحت باغ و قلمستان بهره بردار
 سطح جغرافیایی کل کاشت ساده کاشت مخلوط

 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت
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 بخش مرکزی 2656 2215 567 334 1553 1131

 شهر ماه نشان  453 353 131 17 321 342

 دهستان اوریاد 201 336 55 111 152 225

 آبادی احمد آباد 6 0 6 0 6 0

16 10   آبادی ارزه خوران 15 13 2

 آبادی اورجک 5 3 5 7 3 2

0 6  2   آبادی بیانلو 2

 آبادی پری 23 41 3 5 23 36

 1 0 6   آبادی تات قشالق 1

 آبادی تازه کند)داغ مالوداش 6 0 6 0 6 0

 آبادی تازه کندفخرلو 12 5 0 2 0 3

 آبادی تخته یورد 0 7 0 7 6 0

 1 0 6   آبادی توزالر 1

13 15   آبادی چای قشالقی 19 13 1

 ابادجدیدآبادی حسن  6 0 6 0 6 0

 آبادی حسن ابادقدیم 4 10 6 0 4 10

 آبادی خضرچوپان 11 10 6 0 11 10

  آبادی خندق لو 9 14 5 13 1

1 4   آبادی خویین 5 10 1

 آبادی خیراباد 13 32 4 13 16 13

 آبادی سعیدکندی 3 6 3 6 6 0

 آبادی علم کندی 0 5 6 0 0 5

 آبادی قاضی کندی 21 25 3 4 15 21

2 5   آبادی قره داش 0 3 1

  آبادی قزلجه 7 7 5 5 2

 آبادی قلعه ارزه خوران 10 21 0 6 11 15

 آبادی قلعه جوق 5 11 6 0 5 11

 آبادی کلیسا 20 36 7 13 26 24

 آبادی لرده شور 20 26 10 16 12 10

 1 0 6   آبادی لهجبین 1

 2 0 6   آبادی معدن مس بایچه باغ 2

 آبادی میانج 12 14 9 3 4 5

 دهستان قزل گچیلو 257 121 166 55 157 72

 آبادی امیراباد 29 11 5 2 24 16

5 7   آبادی اینچه سعیدنظام 5 7 1

 آبادی برون قشالق 52 34 45 32 4 2

 آبادی بکتاش 6 0 6 0 6 0

 آبادی چتز 36 4 5 2 22 2

 آبادی چناقبالغ 23 3 3 1 21 3

 آبادی قره گل 36 11 14 7 10 11

 آبادی گادل 6 0 6 0 6 0

 آبادی گونی 42 11 5 2 34 3
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 آبادی مغانلو 44 33 14 3 36 24

 دهستان ماه نشان 1679 1462 155 210 592 1252

 آبادی اق کند 13 11 4 2 16 10

 آبادی المالو 29 23 4 1 25 23

 آبادی ایلی بالغ 140 155 42 17 164 131

 باغچه آبادی 6 0 6 0 6 0

 آبادی بای گلی 6 0 6 0 6 0

 آبادی بک اباد 6 0 6 0 6 0

 آبادی بهستان 72 120 7 1 05 112

 آبادی بیاملو 5 35 6 0 5 35

36 30   آبادی پشتک 35 36 2

 آبادی پیرقشالق 6 0 6 0 6 0

 آبادی تک اغاج 31 47 10 21 15 26

 آبادی چهره تپه 9 151 6 0 9 151

 آبادی خلج 91 144 4 6 57 131

 آبادی دام الر 6 0 6 0 6 0

23 14   آبادی رز 10 30 2

11 7   آبادی ساری اغل 5 13 1

 آبادی سرپل /میر آخور 167 13 29 15 75 75

 آبادی سریک 165 37 10 12 59 16

  آبادی سرین دره 5 3 3 1 2

 آبادی سهندسفلی 25 171 4 101 21 63

 آبادی سهندعلیا 44 24 16 3 34 22

 آبادی سیدلر 6 0 6 0 6 0

 آبادی شهرک صنعتی ماهنشا ن 6 0 6 0 6 0

7 3   آبادی عوج موسی 4 1 1

 آبادی قره باطالق 05 51 14 1 54 50

 آبادی قره تپه 6 0 6 0 6 0

 آبادی کردی 5 1 6 0 5 1

 آبادی کوشک 6 0 6 0 6 0

 آبادی گندی 10 25 5 1 11 24

 آبادی ماداباد 93 43 16 5 53 44

 آبادی مزرعه اغدوز 6 0 6 0 6 0

 آبادی مزرعه بک اباد 3 3 6 0 3 3

 2  آبادی مزرعه تک آغاج /چپ  4 13 2

 چپ

 آبادی مزرعه لیالن 32 100 0 5 20 36

 آبادی وهران 59 20 5 1 54 13

11 26   آبادی ینگجه سینار 22 11 2
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 فعالیت های اقتصادی -1-6-4

 میندارای ز یتولید یها حدوا یکهرطو به باشد می سنتی عنواز  منطقه عیزرا تولید یحدهاوا رساختا

 .  باشند می عمیق کار و رکتواتر حددر  ودمحد ربسیا ژیتکنولوو  کوچک یها

در  یکهرطو به هندد می منجاا برنامه بیرا  عمل ینا عیزرا کوچک یها حدوا زار،با به کاال عرضه نظر از

 می لنباد فهد انعنو به که یچیزو  ستاش ا ادهخانوو  ورزکشا ایغذ تامین صلیا فهد سنتی ورزیکشا

 لهدمبا نهایی وردستاد بارا  نهایی دسو منطقهن آ ورزکشا حالت ین. در اباشد می یسکاز ر دنکر پرهیز دشو

 غالبدر  عمدتا که منطقه عیزرا تمحصوال ترتیب بدین. میکند پوشی چشم دسو ارمقدو از  کنند می

 .ددگر می لساار وشفرانبارها و سیلوهای شهر زنجان و یا بازار های  به باشد میگندم، جو و یونجه 

 باغی یها مینز رساختاو  شکل

 ردمو سنتی رتصو به عیزرا ضیارا همانند نیز  رهکتا یکاز  کمتر یها مساحت با عمدتا منطقه تباغا

 سیب و زردآلو شامل نهاآ اتتولید هعمد که منطقه باغی تمحصوال یکهرطو به گیرند می ارقر داریبر هبهر

 صلخصوا علی افطرا یشهرها همیو یندمیا به ها سطهوا توسط سپسو  هشد وشفر پیش غالبا باشد می

 .ددگر می لساار زنجان 

 رطیودام و  ورشپر یحدهاوا رساختاو  شکل

و در فضاهای دامی   باشند می لفعا سنتی شکل به روستاهای منظومه عمدادام در  ورشپر یحدهاوا

اطراف   صنعتی  یها اریمددر دا (یشیرو  شتیگو )گاو سنگین یهادام صنعتی که بیشتر به صورت 

 جمع یها ماشین توسط یتولید شیرو همچنین  گیرند می ارقر داریبر هبهر ردموو  یافته ورشپر ستاهارو

فدک لبنه زنجان و  خانهرکا بهو  شیر یها هیستگاا به لنتقااز ا پسآوری و  جمع منطقه سطحدر  شیرآوری 

 . دشو می منتقلضبیحییان 

عمدا بصورت سنتی در اکثر روستاهای دامنه کوه ها و ارتفاعات به عنوان سوغات و   عسل رنبوز ورشپر

 محصول جانبی این منطقه دایر می باشد.

 دام سبک و تعداد دام آن ها یدارا یها یبهره بردار
جمعیت و  آبادی

 تولیدات

 دام

گاو دو  گاو اصیل

 رگ

گوسفند و  گاو بومی

 بره

بز و 

 بزغاله

 426 956 16 36 6 جمعیت)راس( ینگجه

 14112 13726 16666 50466 6 شیر

 4266 19066 1256 0666 6 گوشت

 165 245 6 16 6 جمعیت)راس( رز

 3525 3436 6 25566 6 شیر



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

227 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 1656 4966 6 2666 6 گوشت

 426 956 6 15 6 جمعیت)راس( ساری آغل

 14112 13726 6 43266 6 شیر

 4266 19066 6 3666 6 گوشت

 06 146 6 12 6 جمعیت)راس( عوج موسی

 2610 1906 6 34506 6 شیر

 066 2566 6 2466 6 گوشت

 366 1266 6 6 6 جمعیت)راس( سیدلر

 16656 10566 6 6 6 شیر

 3666 24666 6 6 6 گوشت

 135 315 6 6 6 جمعیت)راس( کپز

 4530 4416 6 6 6 شیر

 1356 0366 6 6 6 گوشت

 966 2166 6 6 6 جمعیت)راس( ماهنشان

 36246 29466 6 6 6 شیر

 9666 42666 6 6 6 گوشت

 105 355 6 116 6 جمعیت)راس( میراخور

 5544 5396 6 310566 6 شیر

 1056 7766 6 22666 6 گوشت

 195 455 6 56 6 جمعیت)راس( خلج

 0552 0376 6 144666 6 شیر

 1956 9166 6 16666 6 گوشت

 306 546 6 5 6 جمعیت)راس( پشتوک

 12690 11706 6 14466 6 شیر

 3066 10566 6 1666 6 گوشت

 06 146 6 6 6 جمعیت)راس( بیاملو

 2610 1906 6 6 6 شیر

 066 2566 6 6 6 گوشت

 156 356 6 56 6 جمعیت)راس( سریک

 5646 4966 6 144666 6 شیر

 1566 7666 6 16666 6 گوشت

 105 355 6 46 6 جمعیت)راس( تک آغاج
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 5544 5396 6 115266 6 شیر

 1056 7766 6 5666 6 گوشت

 156 356 16 36 6 جمعیت)راس( امیرآباد

 5646 4966 16666 50466 6 شیر

 1566 7666 1256 0666 6 گوشت

 156 356 6 5 6 جمعیت)راس( اینچه سعیدنظام

 5646 4966 6 14466 6 شیر

 1566 7666 6 1666 6 گوشت

 156 426 15 165 6 جمعیت)راس( ایلی بالغ

 0645 5556 15666 362466 6 شیر

 1566 5466 1575 21666 6 گوشت

 216 496 6 166 6 جمعیت)راس( برونقشالق

 7650 0506 6 255666 6 شیر

 2166 9566 6 26666 6 گوشت

 246 506 16 116 6 جمعیت)راس( قره باطالق

 5604 7546 16666 310566 6 شیر

 2466 11266 1256 22666 6 گوشت

 126 256 6 5 6 جمعیت)راس( گونای

 4632 3926 6 14466 6 شیر

 1266 5066 6 1666 6 گوشت

 225 525 16 26 6 جمعیت)راس( امام کندی

 7506 7356 16666 57066 6 شیر

 2256 16566 1256 4666 6 گوشت

 255 595 4 10 6 جمعیت)راس( ایمیر

 5505 5336 4666 40656 6 شیر

 2556 11966 566 3266 6 گوشت

 165 245 4 10 6 جمعیت)راس( توت آغاجی

 3525 3436 4666 40656 6 شیر

 1656 4966 566 3266 6 گوشت

 126 256 5 26 6 جمعیت)راس( حمزه آباد

 4632 3926 5666 57066 6 شیر

 1266 5066 025 4666 6 گوشت
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 366 766 6 6 6 جمعیت)راس( بهستان

 16656 9566 6 6 6 شیر

 3666 14666 6 6 6 گوشت

 495 1155 56 26 6 جمعیت)راس( میانج

 10032 10176 56666 57066 6 شیر

 4956 23166 16666 4666 6 گوشت

 546 1206 45 5 6 جمعیت)راس( کردی

 15144 17046 45666 14466 6 شیر

 5466 25266 5025 1666 6 گوشت

 366 766 15 3 6 جمعیت)راس( باغچه

 16656 9566 15666 5046 6 شیر

 3666 14666 1575 066 6 گوشت

 456 1656 5 46 6 جمعیت)راس( سهندسفلی

 15126 14766 5666 115266 6 شیر

 4566 21666 025 5666 6 گوشت

 966 2166 5 25 6 جمعیت)راس( سهند علیا

 36246 29466 5666 72666 6 شیر

 9666 42666 025 5666 6 گوشت

 216 496 15 5 6 جمعیت)راس( گندی

 7650 0506 15666 14466 6 شیر

 2166 9566 1575 1666 6 گوشت

 306 546 5 26 6 جمعیت)راس( آقکند

 12690 11706 5666 57066 6 شیر

 3066 10566 1666 4666 6 گوشت

 456 1656 5 35 6 جمعیت)راس( آلمالو

 15126 14766 5666 166566 6 شیر

 4566 21666 025 7666 6 گوشت

 156 426 5 0 6 جمعیت)راس( سرین دره

 0645 5556 5666 17256 6 شیر

 1566 5466 1666 1266 6 گوشت

 276 036 6 16 6 جمعیت)راس( وهران

 9672 5526 6 25566 6 شیر
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 2766 12066 6 2666 6 گوشت

 216 496 0 5 6 جمعیت)راس( مادآباد

 7650 0506 0666 23646 6 شیر

 2166 9566 756 1066 6 گوشت

 96 216 6 25 6 جمعیت)راس( لیالن

 3624 2946 6 56046 6 شیر

 966 4266 6 5066 6 گوشت

 76 256 25 25 6 جمعیت)راس( لهجبین

 2526 5066 25666 96666 6 شیر

 766 7666 2566 5666 6 گوشت

 066 2466 06 06 6 جمعیت)راس( تخته یورد

 21066 45666 06666 210666 6 شیر

 0666 06666 0666 12666 6 گوشت

 366 1266 46 46 6 جمعیت)راس( سعید کندی

 16566 24666 46666 144666 6 شیر

 3666 36666 4666 5666 6 گوشت

 466 1066 25 25 6 جمعیت)راس( قاضی کندی

 14466 32666 25666 96666 6 شیر

 4666 46666 2566 5666 6 گوشت

 256 1126 56 56 6 جمعیت)راس( پری

 16656 22466 56666 156666 6 شیر

 2566 25666 5666 16666 6 گوشت

 25 366 16 26 6 جمعیت)راس( حسن آباد جدید

 966 0666 16666 57066 6 شیر

 256 7566 1256 4666 6 گوشت

 156 066 15 15 6 جمعیت)راس( حسن آباد قدیم

   12666 15666 54666 6 شیر

 1566 15666 1566 3666 6 گوشت

 466 1066 25 25 6 جمعیت)راس( قاضی کندی

 14466 32666 25666 96666 6 شیر

 4666 46666 2566 5666 6 گوشت

 246 906 25 25 6 جمعیت)راس( اورجک
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 5046 19266 25666 96666 6 شیر

 2466 24666 2566 5666 6 گوشت

 306 1446 25 25 6 جمعیت)راس( ارزه خوران

 12906 25566 25666 96666 6 شیر

 3066 30666 2566 5666 6 گوشت

 196 1066 27 27 6 جمعیت)راس( خیرآباد

 0546 32666 27666 97266 6 شیر

 1966 46666 2766 5466 6 گوشت

 206 1066 166 166 6 جمعیت)راس( کلیسا

 9306 32666 166666 306666 6 شیر

 2066 46666 16666 26666 6 گوشت

 266 566 75 75 6 جمعیت)راس( قلعه ارزه خوران

 7266 10666 75666 276666 6 شیر

 2666 26666 7566 15666 6 گوشت

 

 نقشه توزیع فضایی دام سبک
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 سنگیندام  ییفضا عینقشه توز

 
 

 

 وضعبت تولیدات مربوط به دام و طیور

جمعیت و  آبادی

 تولیدات

 طیور صنعتی و سنتی

مرغ 

 گوشتی

مرغ 

 تخمگذار

مرغ 

 اجداد

جوجه  بلدرچین غاز بوقلمون اردک مرغ بومی

یکروزه 

 گوشی

 کبک شترمرغ

 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 تعداد )قطعه( ینگجه

 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 تعداد )قطعه( رز

 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 تعداد )قطعه( ساری آغل

 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 گوشت سفید
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 0 0 0 0 0 0 0 10500 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 تعداد )قطعه( عوج موسی

 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 تعداد )قطعه( سیدلر

 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 10500 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 تعداد )قطعه( کوشک

 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 تعداد )قطعه( کپز

 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 تعداد )قطعه( ماهنشان

 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 تعداد )قطعه( میراخور

 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 تعداد )قطعه( خلج

 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 تعداد )قطعه( پشتوک

 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 تعداد )قطعه( بیاملو

 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 25500 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 تعداد )قطعه( شهرک صنعتی

 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 تعداد )قطعه( سریک
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 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 تعداد )قطعه( تک آغاج

 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 13500 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 تعداد )قطعه( بک آباد

 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 تعداد )قطعه( ییالقات

 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 تعداد )قطعه( توزالر

 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 تعداد )قطعه( قره تپه

 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 )قطعه(تعداد  امیرآباد

 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 33300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 تعداد )قطعه( اینچه سعیدنظام

 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 63000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 422 0 0 0 تعداد )قطعه( بکتاش

 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 63300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 تعداد )قطعه( ایلی بالغ

 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 تعداد )قطعه( برونقشالق

 0 0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 41000 0 0 0 تخم خوراکی
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 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 تعداد )قطعه( قره باطالق

 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 31700 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 تعداد )قطعه( گونای

 0 0 0 0 0 0 0 123125 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 123150 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 تعداد )قطعه( امام کندی

 0 0 0 0 0 0 0 423 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 42300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 تعداد )قطعه( ایمیر

 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 31700 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 726 0 0 0 تعداد )قطعه( توت آغاجی

 0 0 0 0 0 0 0 1013 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 101300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 تعداد )قطعه( حمزه آباد

 0 0 0 0 0 0 0 64025 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 64050 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 تعداد )قطعه( زرگر

 0 0 0 0 0 0 0 1113 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 111300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 تعداد )قطعه( بهستان

 0 0 0 0 0 0 0 1116 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 111600 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 774 0 0 0 تعداد )قطعه( میانج

 0 0 0 0 0 0 0 1161 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 116100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 تعداد )قطعه( کردی

 0 0 0 0 0 0 0 13225 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 13250 0 0 0 خوراکیتخم 

 0 0 0 0 0 0 0 366 0 0 0 تعداد )قطعه( باغچه

 0 0 0 0 0 0 0 1443 0 0 0 گوشت سفید
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 0 0 0 0 0 0 0 144300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 716 0 0 0 تعداد )قطعه( سهندسفلی

 0 0 0 0 0 0 0 1173 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 117300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 تعداد )قطعه( سهند علیا

 0 0 0 0 0 0 0 546 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 54600 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 تعداد )قطعه( گندی

 0 0 0 0 0 0 0 11125 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 11150 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 0 تعداد )قطعه( آقکند

 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 61100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 تعداد )قطعه( آلمالو

 0 0 0 0 0 0 0 11425 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 11450 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 تعداد )قطعه( درهسرین 

 0 0 0 0 0 0 0 31625 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 31650 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 تعداد )قطعه( وهران

 0 0 0 0 0 0 0 16625 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 16650 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 632 0 0 0 )قطعه(تعداد  مادآباد

 0 0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 34100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 تعداد )قطعه( پیرقشالق

 0 0 0 0 0 0 0 413 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 41300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 تعداد )قطعه( چهره تپه

 0 0 0 0 0 0 0 71125 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 71150 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 تعداد )قطعه( لیالن
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 0 0 0 0 0 0 0 413 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 41300 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 تعداد )قطعه( لهجبین

 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 37100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 تعداد )قطعه( تخته یورد

 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 تعداد )قطعه( سعید کندی

 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 سفیدگوشت 

 0 0 0 0 0 0 0 11600 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 554 0 0 0 تعداد )قطعه( قاضی کندی

 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 13100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 تعداد )قطعه( پری

 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 12200 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 0 تعداد )قطعه( حسن آباد جدید

 0 0 0 0 0 0 0 67625 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 67650 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 0 تعداد )قطعه( حسن آباد قدیم

 0 0 0 0 0 0 0 61625 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 61650 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 554 0 0 0 تعداد )قطعه( قاضی کندی

 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 13100 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 تعداد )قطعه( اورجک

 0 0 0 0 0 0 0 71125 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 71150 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 تعداد )قطعه( ارزه خوران

 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 33000 0 0 0 تخم خوراکی
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 0 0 0 0 0 0 0 545 0 0 0 تعداد )قطعه( خیرآباد

 0 0 0 0 0 0 0 11725 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 11750 0 0 0 خوراکیتخم 

 0 0 0 0 0 0 0 557 0 0 0 تعداد )قطعه( کلیسا

 0 0 0 0 0 0 0 13525 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 13550 0 0 0 تخم خوراکی

 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 تعداد )قطعه( قلعه ارزه خوران

 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 33000 0 0 0 تخم خوراکی

 

 

 

 ماهی در منظومه ماه نشان مقدار تولید 

 آبزی پروری )تن( آبادی

ماهیان   

 سردآبی

ماهیان 

 گرمابی

میگوی 

 پرورشی

ماهیان 

 زینتی

 6 6 6 160 ینگجه

 6 6 6 76 رز

 6 6 6 19 ساری آغل

 6 6 6 156 عوج موسی

 6 6 2,4 520 میراخور

 6 6 6 1210 خلج

 6 6 6 054 سریک

 6 6 6 122 تک آغاج

 6 6 6 42 بک آباد

 6 6 6 155 قرهگل

 6 6 6 29 امیرآباد

 6 6 6 42 بکتاش

 6 6 6 794 ایلی بالغ

 6 6 6 562 برونقشالق

 6 6 6 145 قره باطالق

 6 6 6 35 گونای

 6 6 6 139 امام کندی
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 6 6 6 157 ایمیر

 6 6 6 16 حمزه آباد

 6 6 6 6 زرگر

 6 6 6 467 بهستان

 6 6 6 6 میانج

 6 6 6 196 پیرقشالق

 6 6 6 154 چهره تپه

 6 6 6 360 لیالن

 6 6 246 6 خندقلو

 6 6 6 35 خیرآباد

 

 

 نقشه تولید و پرورش ماهی در منظومه ماه نشان

 
 

 نقشه توزیع فضایی تعداد طیور
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 نقشه توزیع فضایی تعداد تخم مرغ
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 گوشت مرغ توزیع فضایی تولید

 
 توزیع فضایی تولید گوشت
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 جدول وضعیت تولید مربوط به تولید عسل
 زنبور عسل آبادی

 میزان عسل تولیدی )کیلوگرم( تعداد کندو  

 0 2 ینگجه

 3956 336 رز

 456 45 خلج

 5666 566 پشتوک

 0166 705 سریک

 76 16 قرهگل

 1046 105 مغانلو

 522 55 چتز

 726 72 امیرآباد

 766 106 برونقشالق

 516 55 قره باطالق

 715 152 گونای

 006 96 امام کندی

 456 56 ایمیر

 1666 126 زرگر

 1156 166 بهستان

 7545 069 میانج

 466 52 کردی

 46 13 سهندسفلی

 0171 569 سهند علیا

 2666 367 آقکند

 766 55 آلمالو

 226 35 سرین دره

 1759 265 وهران

 516 51 مادآباد

 556 76 تات قشالق

 1206 120 خضرچوپان

 116 15 علم کندی

 166 16 قزلجه

 1566 266 چای قشالق

 506 56 خندقلو
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 3226 426 لرده شور

 046 56 قره داش

 146 26 تخته یورد

 216 35 سعید کندی

 1326 156 قاضی کندی

 1076 246 پری

 166 16 اورجک

 306 30 ارزه خوران

 556 55 خیرآباد

 566 56 کلیسا

 266 26 قلعه ارزهخوران

 

 

 نقشه توزیع فضایی عسل

 
 

 (آن... مانندو  خانهدسر ،هارنباا) ارینگهدو  زیسا هخیرذ تتاسیسا رساختاو  شکل -
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در  ورزیکشا تمحصوال ارینگهدو  زیسا هخیرذ هنحو ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر با مطابق

 زیسا هخیرذ جهت خانگی کوچک یهارنبادارای ا ورزانکشا غالب که ریطو به باشد می سنتی منطقه

در سطح منطقه فضای مناسب برای انبارداری وجود . باشند می ودمحد حددر  دخو ورزیکشا اتتولید

نداشته و یکی از مسائل و مشکالت اصلی مردم می باشد. به طوریکه برای انبار محصوالت روستاییان می 

نبود سردخانه مناسب و متناسب با  یگرد یسو. از نبارداری شهر زنجان استفاده نمایندبایست از فضاهای ا

 غالباً، منطقهدر  هالیا کم مالی انتو همچنینو  پشتیبانی خدماتی یفضاها دجوو معدتولیدات کشاورزی و 

 .نددمیگر درصا افطرا  یشهرها بهو  اریخرید نالالد توسطو  شوند نمی هخیرذ ورزیکشا تمحصوال

و  نمعدای،  خانهرکاو  گاهیرکا ،ستید معدنی )صنایعو  صنعتی تولید تتاسیساو  رساختا -

 (نساختما

 ستید صنایع تتاسیساو  ر* ساختا

یشتر توسط عشایر و ساکنان روستاهای کوچک منطقه صورت می گیرد . قالی بافی، صنایع دستی پ

است که دارای شهرت فراوان و  ماهنشانشهرستان گلیم بافی و جاجیم بافی از کهن ترین صنایع دستی 

 . اهمیت ویژه ای هستند

 با توجه به بررسی های به عمل در روستاهای مورد مطالعه ،صنایع دستی به قرار ذیل می باشد.

 صنایع دستی موجود در روستاها -72-2جدول 
 زیر رشته فعالیت روستای محل فعالیت روستای محل سکونت رشته فعالیت

 میانج میانج تولیدات چرمی دست دوز
 

 ساده/دورو میانج میانج گلیم بافی

 بافت با چهارمیل و یا پنج میل خیر آباد خیر آباد بافتنی های سنتی*

 گیوه بافی ) روواربافی، ملکی دوزی ( خیر آباد خیر آباد پای پوشهای سنتی*

 ساده/دورو خیر آباد خیر آباد گلیم بافی

 قالب بافی با الیاف طبیعی خیر آباد خیر آباد سنتی*بافتنی های 

 ساده/دورو خوئین خوئین گلیم بافی

 ساده/دورو علم کندی علم کندی گلیم بافی

 ساده/دورو بیانلو بیانلو گلیم بافی

 ساده/دورو پری پری گلیم بافی

 ساده/دورو روستای قزلجه روستای قزلجه گلیم بافی

 ساده/دورو جوق قلعه قلعه جوق گلیم بافی

 ساده/دورو تخته یورد تخته یورد گلیم بافی

 ساده/دورو قاضی کندی قاضی کندی گلیم بافی

 قاضی کندی قاضی کندی پَته دوزی )سلسله دوزی/قطه دوزی(
 

 خیر آباد قاضی کندی پَته دوزی )سلسله دوزی/قطه دوزی(
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 زیر رشته فعالیت روستای محل فعالیت روستای محل سکونت رشته فعالیت

 قاضی کندی قاضی کندی چَلنگری )آهنگری سنتی(
 

 ساده/دورو قره داش قره داش بافیگلیم 

 ساده/دورو قره داش قره داش گلیم بافی

 ساده/دورو قره داش قره داش گلیم بافی

 ساده/دورو قره داش قره داش گلیم بافی

 ساده/دورو برون قشالق برون قشالق گلیم بافی

 ساده/دورو برون قشالق برون قشالق گلیم بافی

 ساده/دورو قشالقبرون  برون قشالق گلیم بافی

 ساده/دورو برون قشالق برون قشالق گلیم بافی

 ساده/دورو قره گل قره گل گلیم بافی

 ساده/دورو امیراباد امیراباد گلیم بافی

 روستای چتز سفال سنتی لعابدار
 

 نقاشی رولعابی

 ساده/دورو چناق بالغ چناق بالغ گلیم بافی

 ساده/دورو مغانلو مغانلو گلیم بافی

 ساده/دورو بخش مرکزی روستای سهند علیا بخش مرکزی روستای سهند علیا گلیم بافی

  روستای سهند سفلی روستای سهند سفلی گلیم بافی

 سهند علیا سهند علیا گلیم بافی
 

 ساده/دورو

 ساده/دورو گندی گندی گلیم بافی

 ساده/دورو آق کند آق کند گلیم بافی

 ساده/دورو سهند سفلی آقکند گلیم بافی

 ساده/دورو المالو المالو گلیم بافی

 ساده/دورو اغلبیک آلمالو گلیم بافی

 ساده/دورو سرین دره سرین دره گلیم بافی

 ساده/دورو روستای ساری آغل روستای ساری آغل گلیم بافی

 ساده/دورو سریک سریک گلیم بافی

 ساده/دورو خیر آباد سریک گلیم بافی

 ساده/دورو سریک سریک گلیم بافی

 ساده/دورو بهستان بهستان گلیم بافی

 بهستان بهستان تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی
 

 ساده/دورو ینگجه سینار ینگجه سینار گلیم بافی

 ساده/دورو میر آخور میر آخور گلیم بافی

 ساده/دورو پشتوک میرآخور گلیم بافی

 ساده/دورو ایل بالغی ایل بالغی گلیم بافی

 ساده/دورو وهران وهران گلیم بافی
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 صنایع دستیتوزیع فضایی نقشه 

 

 

 ای خانهرکاو  گاهیرکا صنایع تتاسیساو  رساختا

 مطابق می باشد و همکانیز رساختا با و کارگاهی مستقر در شهرک صنعتی ماهنشان  ای خانهرکا صنایع

 می هکنداپر ستاهارو برخیدر  سنتی نیمه - صنعتی نیمه قالبدر  گاهیرکا صنایع هشد منجاا یها سیربر با

های صنعتی مستقر  حدوا ، نستاا دنمعاو  صنایع نمازسااز  گرفته رتصو مستعالا با مطابق یکهرطو به باشد

 در سطح روستاهای منظومه ماهنشان به قرار ذیل می باشد.

 واحدهای صنعتی مستقر در منظومه   -73-2جدول 

 آدرس کارگاه نام واحد
اشتغال 

 مجوز
 رقمی 2گروه فعالیت  رقمی 4گروه فعالیت 

 علی محمد حسنی
کیلومتری ماهنشان  22

 روستای خلج
9 

-ساخت کاالهای بتونی

 (2095سیمانی وگچی)

سایرمحصوالت کانی 

 (20غیرفلزی)

 جهان نمو

جاده  2کیلومتر  -بخش اوریاد

روستای پری به روستای 

 کندیعلم

45 
استخراج کانه های فلزی 

 (1316آهنی)

استخراج کانه های 

 (13فلزی)
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 15 جنب کالسیمین کیمیا جم پارس
ساخت فلزات اساسی قیمتی 

 (2726وفلزات غیراهنی)

ساخت فلزات 

 (27اساسی)

تولیدی شن و ماسه 

نگین آسفالت 

 ماهنشان

 -جاده ماهنشان15کیلومتر

نیک پی سه راهی روستای 

 ایلی بالغ

22 
ساخت  فراورده های نفتی 

 (2326تصفیه شده)

کک وفراورده های 

 (23حاصل ازنفت)

فخرالدین فالح 

 بهستانی
 5 روستای ایلی بالغ -ماهنشان

-ساخت کاالهای بتونی

 (2095سیمانی وگچی)

سایرمحصوالت کانی 

 (20غیرفلزی)

 شتاب ماهنشان
ماهنشان اراضی روستای میر 

 آخور جنب پل قزا اوزن
4 

ساخت سایرمحصوالت کانی 

طبقه بندی نشده غیرفلزی 

 (2099درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (20غیرفلزی)

 3 ماهنشان روستای ماداباد محترم عسگری
-ساخت کاالهای بتونی

 (2095سیمانی وگچی)

سایرمحصوالت کانی 

 (20غیرفلزی)

 

 نقشه واحدهای صنعتی فعال
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 معادن

شناخت معادن در محدوده مورد مطالعه از حیث توسعه اقتصادی و توجه به منابع تولیدی آن از اهمیت 

بسزایی برخوردار است، در محدوده مورد مطالعه به لحاظ شرایط توپوگرافیک و الیه های مختلف زمین، 

 باشند.غیر فعال می  عمدتا معادن ساختمانی بوده و سایر معادن نیز در صورت وجود داشتن،

 نقشه توزیع فضایی معادن فعال و غیرفعال
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 معادن محدوده مورد مطالعه  -5-2جدول

 نام بهره بردار نام معدن
مدت بهره 

 برداری
 نوع ماده معدنی

 وضعیت معدن
بهره هویت 

 بردار
تعد

اد 

پر

سن

 ل

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت 

محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

 معدنی

  

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی
 ذخیره قطعی

ذخیره 

 احتمالی

  
 4 1     1 فلدسپات سال 15 فرهاد موحد فلدسپات مغانلو یک

کیلومتری غرب 162

 زنجان
11,61 966666,66 

2666666,

66 
     فلدسپات خارج استان

فلدسپات و انتیموان 

 2مغانلو 

شرکت گسترش معادن 

 وصنایع گوهره

 فلدسپات سال16
1 

    
1 7 

ماهنشان روستای 

 مغانلو
12,75 

     فلدسپات خارج استان   425703

 انتیموان خارج استان   0066     انتیموان سال 0
    

 فلدسپات قزلجه
شرکت ت.م. مجتمع 

 اکتشاف زنجان

سال از  5

تاریخ 

97/64/19 

 7 6 1 6 1 فلدسپات

کیلومتری غرب 106

جاده زنجان -زنجان

 جهپری قزل-ماهنشان

 فلدسپات خارج استان 6 55666 10,65

    

فلدسپات سدیک سهند 

(2) 

شرکت چشمه سنگ 

 زنجان
 5,94   11 1     1 فلدسپات سال 16

1666666,6

6 

2556666,

66 
 فلدسپات خارج استان

    

 فلدسپات قره داش
شرکت ستون های 

 کلیبرسال
 4 1     1 فلدسپات پتاسیک 5

کیلومتری جنوب  145

 زنجان
 خارج استان   36666,66 24,22

فلدسپات 

     پتاسیک

 4       1 خاک صنعتی 15 شرکت تعاونی ایران توپاز خاک صنعتی قره ذاکر
کیلومتری غرب 120

 زنجان
 خارج استان   277566,66 0,03

خاک 

     صنعتی

 4 6 1 6 1 خاک صنعتی سال 16 ش ت م ایران توپاز  خاک صنعتی میر آخور
کیلومتری شمال 165

 غرب زنجان
 خارج استان   359735,66 5,70

خاک 

     صنعتی

خاک صنعتی سیاه 

 خانه
 9 6 1 6 1 خاک صنعتی سال16 ش ت کانسار افرائ

کیلوکتری جنوب 116

 غرب زنجان
5,90 466666,66 

566666,6

6 
 خارج استان

خاک 

     صنعتی

 16 علی ایده لویی خاک صنعتی خلج
خاک صنعتی 

 بنتونیتی
1     1 4 

کیلومتری جنوب 165

 شرق ماهنشان
 خارج استان 356666 176666 3,5

خاک 

صنعتی 

     بنتونیتی

 0 1 6 6 1 خاک صنعتی سال 16 ش م سنگ ولیعصر خاک صنعتی کلتکه
 کیلومتری جنوب05

 غرب زنجان
 خارج استان   366666,66 0,66

خاک 

     صنعتی
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 نام بهره بردار نام معدن
مدت بهره 

 برداری
 نوع ماده معدنی

 وضعیت معدن
بهره هویت 

 بردار
تعد

اد 

پر

سن

 ل

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت 

محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

 معدنی

  

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی
 ذخیره قطعی

ذخیره 

 احتمالی

  
 5 1     1 خاک صنعتی 16 خانم سیده فاطمه حسینی خاک صنعتی دمیثرلو

کیلومتری غرب 03

 زنجان
 خارج استان 766666 266666 0,55

خاک 

     صنعتی

خاک صنعتی آقبالغ 

 سردار

شرکت گسترش صنایع و 

 معادن گوهره
 5 1     1 حاک صنعتی 16

کیلومتری جنوب  124

 غرب زنجان
 خارج استان   295266 1,61

حاک 

     صنعتی

 خارج استان   356666,66 2,66   6     1 6 خاک صنعتی      خاک صنعتی ماهنشان
خاک 

     صنعتی 

خاک صنعتی قلعه 

 جوق سیاه منصور
 4 6 6 1 6 خاک صنعتی  سال 16 سعید آقاخانی

کیلومتری غرب  136

 زنجان
 خارج استان   426666,66 5,42

خاک 

     صنعتی 

 3 1 6 6 1 خاک صنعتی سال 16 آقای عباس تیموری خاک صنعتی گونای
کیلومتری غرب  96

 زنجان
 خارج استان 1566666 566666 4,91

خاک 

     صنعتی

خاک صنعتی سهند 

 (1سفلی)
 3 1 6 6 1 خاک صنعتی سال 16 ش آسیا کانی آرا

روستای -ماهنشان 

فاصله -سهند

 15تاماهنشان 

 کیلومتر

 خارج استان 2666666 1666666 0,15
خاک 

 صنعتی

    

 6 6 6 1 6 تالک شیست   سلب صالحیت تالک شیست ماهنشان
کیلومتری جنوب 116

 غرب زنجان
 خارج استان 566666 156666 7

تالک 

     شیست

 0 1     1 سولفات منیزیم 4 شرکت کان بر کار سولفات منیزیم میانج
کیلومتری غرب 155

 زنجان
 خارج استان   03666,66 2,66

سولفات 

     منیزیم

       1 6 گچ     گچ سونتو
کیلومتریجنوب 54

 غرب زنجان
1,17 

1666666,6

6 

3666666,

66 
 گچ داخل استان

    

 2 1 6 6 1 گچ سال  16 مسیحا رضایی گچ ایلن
کیلومتری شمال 56

 غرب زنجان
 گچ داخل استان   426666,66 1,06

    

 3 1 6 6 1 گچ سال16 میکائیل محمدی گچ دوزکند
کیلومتری جنوب  76

 غرب زنجان
6,75   

246666,6

6 
 گچ داخل استان

    



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

251 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 نام بهره بردار نام معدن
مدت بهره 

 برداری
 نوع ماده معدنی

 وضعیت معدن
بهره هویت 

 بردار
تعد

اد 

پر

سن

 ل

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت 

محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

 معدنی

  

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی
 ذخیره قطعی

ذخیره 

 احتمالی

  
 4 1     1 گچ 16 رحیم کریمی گچ ینگجه

کیلومتری شمال  115

 غرب زنجان
 گچ داخل استان 066666 566666 2,543

    

آهک قلعه جوق سیاه 

 منصور
 6     1 6 آهک    

کیلومتری شمال  70

 غرب زنجان
5,25   

2666666

6,66 
 آهک داخل استان

    

 0 1     1 تراورتن 16 صادق رادکیا کپز یک
کیلومتری غرب 163

 زنجان
1,25 166666,66 

266666,6

6 

داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

    

 15 1     1 تراورتن 16 محمود توکلی تراورتن کپز دو
کیلومتری جنوب  95

 غرب زنجان
1,22 336666 056666 

داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

    

 5 1 6 6 1 تراورتن سال 5 خانم فاطمه بنی اسد 3تراورتن کپز
کیلومتری جنوب  112

 غرب زنجان
1,27 56666,66 

156666,6

6 

داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

    

 6,25 266666 1,162 روستای میانج 2 1 6 6 1 تراورتن سال 16 علی جمالی فالح تراورتن میانج دندی
داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

    

تراورتن  سرب وروی 

 انگوران

شرکت تهیه و تولید مواد 

 معدنی ایران
 15 6 1 6 1 تراورتن 16

کیلومتری جنوب 125

 غرب زنجان
  

1018100
0 

  
داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

    

 مرمریت  خارج استان   375666,66           1 6 مرمریت      مرمریت سهند
    

       1 6 چینی     1سنگ چینی آلمالو
کیلومتری غرب  134

 زنجان
  766666,66 

3406666,

66 

داخل استان و خارج 

 استان

سنگ 

     چینی

       1 6 چینی     2سنگ چینی آلمالو

کیلومتری غرب 143

-زنجان )جاده زنجان 

ماهنشان  روستای 

 آلمالو

6,26 35666,66   
داخل استان و خارج 

 استان

سنگ 

 چینی

    

سنگ چینی سهند 

 علیا
             1 6 چینی    

1556666,

66 

داخل استان و خارج 

 استان

سنگ 

     چینی
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 نام بهره بردار نام معدن
مدت بهره 

 برداری
 نوع ماده معدنی

 وضعیت معدن
بهره هویت 

 بردار
تعد

اد 

پر

سن

 ل

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت 

محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

 معدنی

  

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی
 ذخیره قطعی

ذخیره 

 احتمالی

  
       1 6 چینی     سنگ چینی تخته یورد

کیلومتری غرب  141

 زنجان
2,66 150666,66   

داخل استان و خارج 

 استان

سنگ 

     چینی

 5 1 6 6 1 نمک سال 15 قلی مقدم شیبانی نمک دوزکند
کیلومتری 05

 جنوبغرب زنجان
2,55   

966666,6

6 

داخل استان و  خارج 

 استان
 نمک

    

 0 6 1 6 1 نمک سال16 ش ت م سفید نمک زنجان نمک سیدلر
کیلومتری 120

 شمالغرب زنجان
5,66 570512,66   

داخل استان و  خارج 

 استان
 نمک

    

 2 1 6 6 1 نمک سال 0   نمک ینگجه
کیلومتری غرب  125

 زنجان
  36666 36666 

داخل استان و  خارج 

 استان
 نمک

    

 5 1     1 بر 5 شرکت معدنی دماوند معدن بر قره گل
 -ماهنشان  -زنجان 

 روستای قره گل
 بر خارج استان   16551 0,59

    

 6     1 6 بر     بر اینچه

کیلومتری جنوب  57

غرب زنجان جاده دنی 

 ماهنشان

 بر خارج استان   2566,66 2,22

    

 بر خارج استان 2666,66 1533,66     6     1 6 بر     بر اورجک
    

 9 1 6 6 1 پرلیت 16 ش عمران مومان چابهار  پرلیت قیزالر گنبدی
کیلومتری غرب 116

 زنجان
1,06 474666,66 

5666666,

66 
 پرلیت داخل استان

    

سنگ الشه و مالون 

 قرایی
 سنگ الشه داخل استان 1666666 566666     6 6 6 1 6 سنگ الشه   سلب صالحیت

    

شن و ماسه کوهی 

 ابراهیم اباد
 4 1     1 شن و ماسه کوهی 16 اقای نصراله دوقانلو

کیلومتری جاده  56

 دندی
 داخل استان 3666666 1566666 6,5

شن و ماسه 

     کوهی

 456،666,6 5,0   7 1 6 6 1 آهن سال 15 شرکت جهان نمو آهن علم کندی
566،666,

6 

خارج  -داخل استان

استان و صادرات به 

 خارج از کشور

 آهن
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 نام بهره بردار نام معدن
مدت بهره 

 برداری
 نوع ماده معدنی

 وضعیت معدن
بهره هویت 

 بردار
تعد

اد 

پر

سن

 ل

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت 

محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

 معدنی

  

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی
 ذخیره قطعی

ذخیره 

 احتمالی

  
آهن و منگنز حلب 

 دندی
 21 1 6 6 1 آهن و منگنز سال 16 محمد جعفر اکبری

کیلومتری جنوب  146

 غرب زنجان
16,4 456،666,6 

056،666,

6 

خارج  -داخل استان

استان و صادرات به 

 خارج از کشور

آهن و 

 منگنز
    

 سال 5 خلیل عباسی  آهن قوزیجاق
 %56 -مگنتیت  26%

 هماتیت
1 6 6 1 0 

کیلومتری جنوب  136

 غرب زنجان
13,1 76،666,6 

266،666,

6 

خارج  -داخل استان

استان و صادرات به 

 خارج از کشور

26% 

 -مگنتیت 

56% 

     هماتیت

 5 1     1 آهن هماتیتی 16 احمد نجفلو آهن علم کندی دو
کیلومتری شمال  155

 غربی زنجان
29,5 266،666,6 

566،666,

6 

خارج  -داخل استان

استان و صادرات به 

 خارج از کشور

آهن 

 هماتیتی
    

 5 1     1 اهن هماتیتی 5 سیمین زر خانی خلو دواهن تورپا

گلشهر  -زنجان 

 - 4فاز  -کاظمیه 

نبش خیابان شرافت ، 

 4566قطعه 

17,17 166666 156666 

خارج  -داخل استان

استان و صادرات به 

 خارج از کشور

اهن 

 هماتیتی

    

 آهن غرب میانج
شرکت بازرگانی و معدنی 

 افتخار الماس کویر
 156666 76666 1,4 روستای میانج 5 1     1 آهن مگنتیتی 16

خارج  -داخل استان

استان و صادرات به 

 خارج از کشور

آهن 

 مگنتیتی
    

 سرب و روی انگوران
ش تهیه وتولید موادمعدنی 

 ایران
 6 6 6 1 سرب وروی سال 15

53

1 

کیلومتری جنوب 125

 غرب زنجان
22,69 

16666666,

66 
  

داخل استان و خارج 

 استان
 سرب وروی

    

سرب و روی ساری 

 آغل

ش کانی کاران اتحاد 

 ماهنشان
 6 1 سرب وروی 16

  
1 9 

کیلومتری غرب 116

 زنجان
3,97 356666,66 

766666,6

6 

داخل استان و خارج 

 استان
 سرب وروی

    

سرب و  روی علم 

 کندی
 5 1     1 سرب و روی 16 شرکت کالسمین

کیلومتری غرب 265

 زنجان
11,25 173666   

داخل استان و خارج 

 استان

سرب و 

     روی

 مسداخل استان و خارج    11766,66 35,06کیلومتری غرب 145 6   6 1 6 مس   سلب صالحیت مس بایچه باغ
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 نام بهره بردار نام معدن
مدت بهره 

 برداری
 نوع ماده معدنی

 وضعیت معدن
بهره هویت 

 بردار
تعد

اد 

پر

سن

 ل

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت 

محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

 معدنی

  

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی
 ذخیره قطعی

ذخیره 

 احتمالی

 استان زنجان  

 مس و سرب قزلجه
شرکت سیمین معدن 

 قزلجا
 سال 16

 سرب

1 6 6 1 0 
کیلومتری جنوب  76

 غرب زنجان
35,64 

166666,66 
256666,6

6 

داخل استان و خارج 

 استان
 سرب

    

     مس
داخل استان و خارج 

 استان
 مس

    

 9 1     1 طال 16 صنعتی و معدنی توزالر طالی توزالر
 -پری  -ماهنشان 

 روستای توزالر
13,15 966666,66 

1566666,

66 
 طال داخل استان

    

 16 جدید الصدور سرب و مس چهر آباد

 سرب 

1     1 0 
 -ماهنشان  -زنجان 

 روستای چهر اباد
24,06 

32666,66 56666,66 
داخل استان و خارج 

 استان
 سرب 

    

 56666,66 32666,66 مس
داخل استان و خارج 

 استان
 مس

    

       1 6 منیزیت    سلب صالحیت منیزیت حسن آباد

کیلومتری غرب 136

-زنجان )جاده زنجان 

روستای -ماهنشان

 پری(

 منیزیت  خارج استان 25666,66 15666,66 9,66
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 معادن شن و ماسه -9-2جدول 

 

 نام بهره بردار واحد شهرستان
شماره 

 تماس

فعالیت 

 واحد

 وضعیت واحد وضعیت معدن

 آدرس کارگاه
           

نوع مجوز 

 معدن

نوع 

 معدن

محل 

 برداشت

نوع مجوز 

 واحد

شماره 

 مجوز

تاریخ 

 مجوز

ظرفیت 

            ساالنه

 شتاب ماهنشان
سید 

 جعفرموسوی

91234

24512 
 - فعال

رودخا

 نه ای
 میرآخور

پروانه بهره 

 برداری

115/1

7554 

59/1

6/69 

16666

6 

 - 2کیلومتر -ماهنشان 

            میرآخور

 ماهدشت ماهنشان
 -شهرت بابایی 

 معرفت بابایی

91234

20699 
 - فعال

رودخا

 نه ای
 میر آخور

جواز 

 تاسیس

115/4

742 

92/6

2/21 
166 

 - 2کیلومتر -ماهنشان 

            میرآخور

 ماهنشان

نگین 

آسفالت 

 ماهنشان

سید داود 

 موسوی

91274

65554 
 - فعال

رودخا

  نه ای

پروانه بهره 

 برداری

115/2

9007 

94/1

2/61 

16666

6 

جاده ماهنشان  76کیلومتر

            ابراهیم آباد-نیک پی

 ماهنشان

کارخانه 

آسفالت 

ماهان راه 

 رضا

 عجملو -ایرانی
91415

25157 
 - فعال

رودخا

 نه ای

رودخانه 

 شورچای

جواز 

 تاسیس

115/2

3256 

94/6

9/15  

جاده ماهنشان  75کیلومتر

            ابراهیم آباد-نیک پی
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 ینیکارآفر یها تیتوان و ظرف -1-6-7

بررسی وضعیت اشتغال در روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد، اغلب اشتغال غالب در روستاهای 

از شغل هایی که طی سال های اخیر وجود داشته و در حال مورد مطالعه مربوط به بخش کشاورزی بوده و 

 تراکتور رگاهیتعم -یآهنگر -یکفاش -ییروستا یشرکت تعاون -آب فروشحاضر وجود ندارد می توان به 

 اشاره کرد.

 جدول وضعیت اشتغال گذشته و حال حاضر
مشاغلی که قبال در روستا وجود داشته و اکنون  نوع فعالیت  نام روستا

 ندارندوجود 

  ، پرورش ماهیزراعت، باغبانی و دامداری قلعه ارزه خوران

  پرورش ماهی اورجک

 خدمات خرده فروشی مواد مصرفی پری

 یو ادار یخدمات دولت

 

  یو دامدار یزراعت، باغبان کلیسا

  یو دامدار یزراعت، باغبان معادن لرده شور

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان میانج

 یدست

 

  یو دامدار یزراعت، باغبان ارزه خوران

 یپرورش ماه، زراعت، باغبانی و دامداری ینگجه سینار

 خدمات حمل و نقل ،یآژانس مسافربر

 عیتوز یدیتول یو کارگاه ها عیصنا

 لیو گازوئ عیسوخت و گاز ما

 مشکلی خاص نداشته

  یو دامدار یزراعت، باغبان تات قشالق

  یو دامدار یباغبانزراعت،  چای قشالقی

  یو دامدار یزراعت، باغبان خضرچوپان

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان خویین

 یدست

 

  یو دامدار یزراعت، باغبان سعیدکندی

  خدمات حمل و نقل ،یآژانس مسافربر علم کندی

  یو دامدار یزراعت، باغبان قزلجه

  بنا، کاشیکار، گچ کارو... بیانلو

خدمات حمل  زراعت، باغبانی و دامداری خیرآباد

 یدیتول یو کارگاه ها عیو نقل صنا

کار خودرو و  ریتعم پرورش زنبور عسل

 یو ادار یخدمات دولت کلتیموتورس

 لیو گازوئ عیسوخت و گاز ما عیتوز

 یفروش مصالح ساختمان

 -کفاشی -شرکت تعاونی روستایی -آب فروش

 تعمیرگاه تراکتور -آهنگری

  یو دامدار یزراعت، باغبان تخته یورد



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

364 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

  یو دامدار یزراعت، باغبان حسن ابادقدیم

  ، ماهی گیرییو دامدار یزراعت، باغبان خندق لو

  یو دامدار یزراعت، باغبان قلعه جوق

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان لهجبین

 یدست

 

  یو دامدار یزراعت، باغبان تازه کندفخرلو

  یو دامدار یباغبانزراعت،  قاضی کندی

  یو دامدار یزراعت، باغبان قره داش

  یو دامدار یزراعت، باغبان برون قشالق

یو دامدار یزراعت، باغبان چتز   

یو دامدار یزراعت، باغبان چناقبالغ   

و صنایع  یو دامدار یزراعت، باغبان گونی

 دستی

 

یو دامدار یزراعت، باغبان اورجک   

یو دامدار یباغبانزراعت،  امیراباد   

یو دامدار یزراعت، باغبان وهران  نانوایی -تعمیر موتورسیکلت -جوشکاری 

  یو دامدار یزراعت، باغبان اینچه سعیدنظام

یو دامدار یزراعت، باغبان قره گل   

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان مغانلو

یدست  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان باغچه   

یو دامدار یباغبان زراعت، بیانلو  گلیم بافی 

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان سهندعلیا

یدست  

 

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان کردی

یدست  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان المالو   

 عیو صنا یو دامدار یزراعت، باغبان سهندسفلی

یدست  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان گندی   

یو دامدار یباغبانزراعت،  سرین دره   

و پرورش  یو دامدار یزراعت، باغبان لیالن

یماه  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان ساری اغل   

یو دامدار یزراعت، باغبان اق کند   

یو دامدار یزراعت، باغبان عوج موسی   

و پرورش  یو دامدار یزراعت، باغبان ینگجه سینار

یماه  
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یو دامدار یزراعت، باغبان رز   

و پرورش  یو دامدار یزراعت، باغبان بهستان

یماه  

 زنبور عسل -فرش بافی

و پرورش  یو دامدار یزراعت، باغبان سرپل /میر آخور

یماه  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان سریک   

یو دامدار یزراعت، باغبان تک اغاج   

یو دامدار یزراعت، باغبان پشتک   

 و پرورش یو دامدار یزراعت، باغبان خلج

یماه  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان ماداباد   

یو دامدار یزراعت، باغبان وهران   

و پرورش  یو دامدار یزراعت، باغبان ایلی بالغ

یماه  

 

یو دامدار یزراعت، باغبان مزرعه لیالن   

یو دامدار یزراعت، باغبان قره باطالق   

 
 هاه سکونتگادر پایه د قتصااتحلیل 

پایه د قتصااتحلیل در ست. اپایه د قتصااتحلیل روستاها غالب دی قتصااتعیین نقش ی هااز روش یکی 

ت خدما، یا پایه که کاالدی بنیای فعالیت هاد. اول قسمت تقسیم می شودو ها به ه سکونتگای     فعالیت ها

تبعی که ی الیت هافعد. دوم می شودر یگر صای دهاه به سکونتگات ین    خدمااز اناشی ت محصوالو 

پایه شکل می ی فعالیت هاس ساابر دی قتصااشد رین نظریه ابر مبنی دارد. خلی ف داها مصرت آن محصوال

یگر دشد رمد در آیق رین تزد و استا می شوروشهر یا د قتصاامد به درآیق رین فعالیت ها منجر به تزد. اگیر

مختلف ح سطور تقسیم کادی در قتصاال نقش تحلیی هااز روش یکی دارد. پی دی را در قتصای ابخش ها

سطح ر در تقسیم کاس سااین تحلیل بر ح این طردر است. ای آن اتعیین فعالیت پایه ای یا منطقه و ملی 

تکنیک ضریب  ده از ستفااتعیین فعالیت پایه ی هااز روش یکی د. می پذیررت صوروستاهای مورد مطالعه 

 ست.   ا L.Qمکانی 

یک ای بره محاسبه شد LQگرل اموین فرس اساابر 

نتیجه ان گتر باشد می توریک بزه از یک سکونتگادرفعالیت 

ه سکونتگاای در آن فعالیت یک فعالیت پایه آن گرفت که 

یک از ین شاخص کوچکتر اگر ابالعکس د  و می شوب محسو

ورزی، کشای ابخش هاز هر یک در   LQید. محاسبه آمی ر فعالیت یک فعالیت تبعی به شماآن باشد 
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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

 مد. آست میدبه ورزی نها کشام آشاید تماروستاها و کثر انقش ، می گرفت

 10ورزی، نقش کشاه دارای سکونتگا 26مطالعه رد موع  روستاهای مجمو، از پایهل شتغال امدس ساا بر

، با توجه به مطالعات صورت گرفته  نقش خدماتی می باشنددارای ستا رو 12و نقش صنعتی ه دارای سکونتگا

این خصوص بخش روستای ایلی بالغ در بخش های  کشاورزی، صنعت و خدمات ایفای نقش می کند که در 

 صنعت به علت باال بودن ضریب آن در روستای ایلی بالغ در رده اول قرار می گیرد. 

 L.Q بر مبنی روستاها پایه د قتصاا

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 6,66 6,66 1,50 ارزه خوران

 6,66 6,66 1,50 اورجک

 6,66 6,66 1,50 خیراباد

 6,66 6,66 1,50 کلیسا

 6,66 6,66 1,50 خندق لو

 6,66 6,66 1,50 میانج

 6,66 6,66 1,50 قلعه ارزه خوران

 6,35 1,21 6,99 تات قشالق

 6,15 1,25 6,99 چای قشالقی

 6,24 1,17 1,65 خضرچوپان

 6,14 1,54 6,52 سعیدکندی

 6,71 1,17 6,95 علم کندی

 6,40 6,55 1,19 بیانلو

 3,05 6,52 6,50 پری

 6,47 1,36 6,91 قزلجه

 6,25 6,46 1,54 لرده شور

 6,66 6,79 1,34 تازه کندفخرلو

 6,67 1,65 1,10 تخته یورد

 6,95 6,74 1,15 قاضی کندی

 6,10 6,55 1,25 قره داش

 1,37 6,99 6,93 برون قشالق

 6,79 6,92 1,69 قره گل
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 6,41 6,52 1,24 گونی

 6,52 1,05 6,06 امیراباد

 1,90 6,45 1,10 سعیدنظاماینچه 

 6,54 6,95 1,64 چتز

 1,94 6,51 6,93 چناقبالغ

 3,02 6,56 6,75 مغانلو

 6,95 6,92 1,65 سهندعلیا

 6,23 6,53 1,47 کردی

 6,27 6,47 1,56 باغچه

 6,53 1,63 1,67 سهندسفلی

 6,22 1,15 1,60 گندی

 6,06 1,65 1,63 اق کند

 6,42 6,54 1,22 المالو

 6,35 1,10 1,63 سرین دره

 6,12 6,06 1,44 ساری اغل

 1,71 1,52 6,51 سریک

 2,14 6,44 1,13 ینگجه سینار

 2,24 6,36 1,26 بهستان

 1,03 6,71 1,60 تک اغاج

 1,57 6,36 1,34 مزرعه لیالن

 1,41 1,29 6,72 سرپل/ میر آخور

 6,47 1,22 6,97 پشتک

 1,96 6,03 1,65 خلج

 6,40 1,72 6,04 ماداباد

 1,12 1,29 6,79 وهران

 6,56 1,34 6,52 ایلی بالغ

 6,05 1,65 1,62 قره باطالق
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 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

 
ی دصدرسهم ه نشاندهند  xدر روستا ، یک فعالیت ی صددرسهم ه هندن دنشا yل ین فرمودر ا

می ن نشارا یا خدمت و تمرکز یک فعالیت ان میز، یا شاخص سطح تمرکز Cو می باشد آن روستا جمعیت 

یکتر باشد دنز 166به   Cهر چه د. می گیرار قر 166و بین صفر اره ین تکنیک  همودر ا  Cان هد. میزد

نتیجه محاسبه زیر  ولمطالعه می باشد. جدرد سطح مواز خاصی ط نقادر فعالیت آن تمرکز ه هندن دنشا

ن نشات را خدماو صنعت ورزی، کشای بخش هااز هر یک ای برتمرکز روستای ایلی بالغ را شاخص سطح  

 هد.  دمی  

 روستاهای مورد مطالعهسطح در شاخص سطح تمرکز  -3-3ول جد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 6,05 6,05 49,35 ارزه خوران

 6,42 6,42 49,55 اورجک

 1,19 1,19 45,51 خیراباد

 6,54 6,54 49,40 کلیسا

 6,66 6,66 6,66 احمد آباد

 6,43 6,43 49,57 خندق لو

 6,66 6,66 6,66 معدن مس بایچه باغ

 6,66 6,66 49,72 میانج

 6,66 6,66 56,66 قلعه ارزه خوران

 1,47 26,70 20,27 تات قشالق

 6,04 22,19 20,56 چای قشالقی

 6,71 19,75 27,55 خضرچوپان

 6,15 6,15 6,15 خویین

 6,65 20,20 21,42 سعیدکندی

 2,23 15,72 23,79 علم کندی

 2,62 14,54 31,51 بیانلو
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 17,90 11,57 12,45 پری

 6,66 6,66 6,66 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6,66 6,66 توزالر

 6,66 6,66 6,66 حسن ابادجدید

 6,17 6,17 6,17 حسن ابادقدیم

 2,30 22,53 24,29 قزلجه

 6,65 6,65 6,65 قلعه جوق

 6,99 0,35 46,99 لرده شور

 6,67 6,67 6,67 لهجبین

 6,49 13,32 35,76 تازه کندفخرلو

 6,53 17,51 36,21 تخته یورد

 4,35 11,75 36,59 قاضی کندی

 6,13 14,59 32,90 قره داش

 0,16 15,55 23,47 برون قشالق

 3,29 15,60 25,29 قره گل

 1,56 13,02 32,50 گونی

 3,96 25,01 15,46 امیراباد

 16,52 7,76 31,14 اینچه سعیدنظام

 6,66 6,66 6,66 بکتاش

 4,27 10,77 27,71 چتز

 16,35 13,05 24,51 چناقبالغ

 6,66 6,66 6,66 گادل

 19,44 7,92 26,25 مغانلو

 3,56 14,23 20,44 سهندعلیا

 6,46 5,39 35,04 کردی

 6,95 7,01 39,75 باغچه

 6,56 15,59 20,74 سهندسفلی

 6,52 19,42 27,90 گندی

 6,66 6,66 6,66 دام الر

 2,64 17,55 20,39 اق کند

 1,05 14,64 32,27 المالو
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 6,66 6,66 6,66 بای گلی

 6,66 6,66 6,66 قره تپه

 1,53 19,92 27,37 سرین دره

 6,66 6,66 6,66 پیرقشالق

 6,66 6,66 6,66 چهره تپه

 6,24 9,90 35,43 ساری اغل

 6,16 6,16 6,16 عوج موسی

 0,54 23,92 11,11 سریک

 11,26 0,92 29,57 ینگجه سینار

 6,27 6,27 6,27 رز

 6,66 6,66 6,66 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6,66 سیدلر

 6,66 6,66 6,66 کوشک

 6,66 6,66 6,66 شهرک صنعتی ماهنشا ن

 6,66 6,66 6,66 بک اباد

 11,10 3,91 36,91 بهستان

 5,04 11,59 25,12 تک اغاج

 5,31 4,56 35,56 مزرعه لیالن

 6,66 6,66 6,66 مزرعه بک اباد

 6,64 6,64 6,64 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 5,71 26,56 17,37 سرپل /میر آخور

 6,67 6,67 6,67 بیاملو

 1,05 26,43 25,64 پشتک

 9,14 9,57 20,94 خلج

 6,59 25,65 15,30 ماداباد

 4,05 21,61 19,53 وهران

 6,99 26,66 15,03 ایلی بالغ

 6,66 6,66 6,66 قره باطالق

 41,93 36,61 26,55 در سطح روستاها
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سطح را در سطح تمرکز ان کمترین میزورزی کشاول ین جدد در امی شوه که مشاهدر همانطو

به ورزی کشای ست که فعالیت هااین امر به معنی این است. ص داده اختصاد ابه خوروستاهای منظومه را 

در متمرکز نیست. ه یک یا چند سکونتگاو در ست ه ایع شدزتون روستاهای منظومه میاازن در متورت صو

ست. ص داده اختصااد به خوروستاهای مورد مطالعه سطح را در سطح تمرکز ان بیشترین میزخدمات مقابل 

کلی سطح ر ما به طوه دارد. ایک یا چند سکونتگای خدماتی در تمرکز نسبی فعالیت هان از مر نشااین ا

می ع مجمودر شدید حکایت نمی کند. ر تمرکز بسیاو از باال نیست ان صنعت نیز چندرد مودر تمرکز حتی 

تای ایلی بالغ نیز سنجش تمرکز در حوزه در روسست. ازن امتومنطقه سطح در یع فعالیت ها زگفت توان تو

 صنعت بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد.

ین فعالیت ها اشناخت نقاطی که ر مختلف فعالیت ها به منظوی هاوه گردر سی سطح تمرکز ربراز پس 

به ش رونظر از ین تکنیک که د. امی شوده  ستفا( ا DQیع )زتکنیک ضریب تواز ست انها متمرکز در آ

  DQمحاسبه ل فرمود دارد. جووتمرکز فعالیت ط نقاام کددر هد دمی ن ست نشاایک دنز LQتکنیک 

 از : ست رت اعبا

 
در می باشد. روستاها جمعیت ی صددرسهم  Xروستا و شاغلین هر اد تعدی صددرسهم Yدر آن که 

 د دارد.   جووفعالیت ع از نوآن تمرکز در آن روستا ست بیاید دیک به از بیشتر  DQکه  روستایی هر 

 روستاهاسطح  در یع فعالیت ها زمحاسبه تکنیک ضریب تو -4-3جدول 

D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 6,66 6,66 6,12 ارزه خوران

 6,66 6,66 6,15 اورجک

 6,66 6,66 6,17 خیراباد

 6,66 6,66 6,12 کلیسا

 6 6 6 احمد آباد

 6,66 6,66 6,29 خندق لو

 6 6 6 معدن مس بایچه باغ

 6 6 6,35 میانج

 6 6 6 قلعه ارزه خوران

 6,75 2,06 2,12 تات قشالق

 6,33 2,77 2,14 چای قشالقی

 6,40 2,26 1,97 خضرچوپان
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D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 6,66 6,66 6,66 خویین

 6,26 2,12 1,13 سعیدکندی

 6,94 1,54 1,25 علم کندی

 6,55 1,60 1,43 بیانلو

 2,95 6,00 6,45 پری

 6,66 6,66 6,66 تازه کند)داغ مالوداش

 6,66 6,66 6,66 توزالر

 6,66 6,66 6,66 حسن ابادجدید

 6,66 6,66 6,66 حسن ابادقدیم

 6,52 2,25 1,55 قزلجه

 6,66 6,66 6,66 قلعه جوق

 6,27 6,39 1,54 لرده شور

 6,66 6,66 6,66 لهجبین

 6,66 1,41 2,46 تازه کندفخرلو

 6,10 2,36 2,53 تخته یورد

 6,75 6,57 6,91 قاضی کندی

 6,29 1,55 2,20 قره داش

 6,55 6,04 6,06 برون قشالق

 6,06 6,71 6,53 قره گل

 6,29 6,59 6,55 گونی

 6,50 1,75 6,03 امیراباد

 4,06 1,65 2,73 اینچه سعیدنظام

 6 6 6 بکتاش

 1,65 1,20 1,34 چتز

 2,61 6,54 6,90 چناقبالغ

 6,66 6,66 6,66 گادل

 0,57 6,94 1,45 مغانلو

 1,27 1,26 1,37 سهندعلیا

 6,20 6,01 1,76 کردی

 6,41 6,09 2,23 باغچه

 6,05 1,20 1,31 سهندسفلی
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D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 6,21 1,13 1,64 گندی

 6 6 6 دام الر

 6,73 1,31 1,25 اق کند

 6,96 1,79 2,06 المالو

 6,66 6,66 6,66 بای گلی

 6,66 6,66 6,66 قره تپه

 6,51 1,55 1,35 سرین دره

 6,66 6,66 6,66 پیرقشالق

 6,66 6,66 6,66 چهره تپه

 6,10 6,79 1,91 ساری اغل

 6,66 6,66 6,66 عوج موسی

 1,36 1,10 6,39 سریک

 2,73 6,50 1,44 ینگجه سینار

 6,66 6,66 6,66 رز

 6,66 6,66 6,66 مزرعه اغدوز

 6,66 6,66 6,66 سیدلر

 6,66 6,66 6,66 کوشک

 6,66 6,66 6,66 شهرک صنعتی ماهنشان

 6,66 6,66 6,66 بک اباد

 2,56 6,35 1,56 بهستان

 2,35 1,62 1,53 تک اغاج

 1,02 6,31 1,35 مزرعه لیالن

 6,66 6,66 6,66 مزرعه بک اباد

 6,66 6,66 6,66 مزرعه تک آغاج /چپ چپ

 1,23 1,13 6,03 سرپل /میر آخور

 6,66 6,66 6,66 بیاملو

 6,03 1,04 1,36 پشتک

 1,29 6,43 6,72 خلج

 6,35 1,39 6,52 ماداباد

 6,95 1,13 6,09 وهران

 6,50 6,95 6,55 ایلی بالغ
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D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 6,66 6,66 6,66 قره باطالق

 6,23 6,23 6,26 مجموع

 

ین تکنیک نیز در اشد ن داده سطح تمرکز نشال مددر که ورزی کشای یع فعالیت هازتوازن در تو

 2,73م روستاها تمان میاورزی درکشای یع فعالیت هازکه بیشینه ضریب توری به طود. می شوه مشاهد

بیشینه  تخدماو بخش صنعت در مقابل رود. در نمی ر گی به شماربزد می باشد که عد)اینچه سعید نظام( 

در ین معناست که ابه د ین عدامی باشد. )مغانلو(  0,57)چای قشالقی( و  2,77یع به ترتیب زضریب تو

بخش صنعت شاغلند.  به روستاهای مورد مطالعه در بر متوسط ابر 0,57با توجه به جمعیتش ی مغانلو ستارو

بر متوسط ابر 2,77ت اشاغلین بخش خدمآن طیبی با توجه به جمعیت رت در چای قشالقی همین صو

 ست.   روستاهای منظومه ا

بخش م تمادر یع زشاخص ضریب تواینچه سعید نظام، چتز و تک آغاج ها نظیر ه برخی سکونت گادر 

با توجه به ه پیش بینی شداد تعداز بخش ها م تمادر شاغلین اد ین معنی که تعداست.  به ایک از ها بیشتر 

ستاها قابل توجیه روین ل در اشتغاخ انردن مر با توجه به بیشتر بوا یناست که ابیشتر روستاها متوسط 

 ست.  ا

 5ورزی، بخش کشادر تمرکز ه دارای سکونتگا9مطالعه رد موروستای  75از یع زضریب تول مدس ساابر 

 می باشند. ت بخش خدمادر تمرکز ه دارای سکونتگا 9و بخش صنعت در تمرکز ه دارای سکونتگا

کشاورزی و صنعت و خدمات بخش بالغ با توجه به اطالعات اخذ شده از جدول باال در در روستای ایلی 

ی ایلی ستادر روین معناست که ابه د ین عدامی باشد.  6,50و 6,95و  6,55یع به ترتیب زبیشینه ضریب تو

متوسط  برابر 6,95کشاورزی، بخش روستاهای مورد مطالعه در بر متوسط ابر 6,55با توجه به جمعیتش بالغ 

خدمات بخش روستاهای مورد مطالعه در بر متوسط ابر 6,50و بخش صنعت روستاهای مورد مطالعه در 

 مشغول به کار هستند و عمال تمرکز فعالیت های اقتصادی در این روستا چندان چشم گیر نمی باشد.

 

 در سطح سکونتگاهها و منظومه یتیریمد یاسیس یساختارها و عملکردها یژگیو -7 -1

 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 (ضیار

 ،جتماعیا دی،قتصاا رمودر ا لتدو خالتد دبعاا یجرتد بهو  پاشید  همرا از  ستاهارو مالکیتو  مدیریت
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 صاحب ورزانکشا بین ستارو ورزیکشا یها مینز ضیار تصالحااز ا بعد. یافت یشافزا 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 ی روستاها بیشتر توسط دهیاری یا زیر نظر بخشداری صورت می گیرد. وضعیت 

 دهیاری در منظومه ی ماهنشان به قرار ذیل می باشد.روستاهای دارای 

 وضعیت دهیاران در منظومه ماهنشان -53-2جدول  

 مرد زن بخش شهرستان
زیر 

 دیپلم
 دیپلم

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

 لیسانس

سا

 یر

کمتر 

از 

566 

1666-

561 

1566-

1661 

2666-

1561 

بیش 

از 

2666 

جمع 

 دهیاری

جمع 

 دهیار

 34 34 - - 1 9 24 5 1 2 0 26 - 32 2 مرکزی ماه نشان

 

روستاهای دارای دهیاری در منظومه در جدول ذیل ارائه شده است، شایان ذکر است مدیریت روستا  

 با هماهنگی ادارات ذیربط بر عهده آنها می باشد. 

 در منظومه ماهنشان روستاهای دارای دهیاری –54-2جدول  

 روستا دهستان روستا دهستان روستا دهستان روستا دهستان

 پشتک ماه نشان سهندسفلی ماه نشان قره داش اوریاد خیراباد اوریاد

 خلج ماه نشان گندی ماه نشان برون قشالق قزل گچیلو تات قشالق اوریاد

 ماداباد ماه نشان اق کند ماه نشان قره گل قزل گچیلو خضرچوپان اوریاد

 وهران ماه نشان المالو ماه نشان گونی قزل گچیلو سعیدکندی اوریاد

 ایلی بالغ ماه نشان سریک ماه نشان امیراباد قزل گچیلو علم کندی اوریاد

 قره باطالق ماه نشان ینگجه سینار ماه نشان مغانلو قزل گچیلو پری اوریاد

 - - بهستان ماه نشان سهندعلیا ماه نشان تازه کندفخرلو اوریاد

 تخته یورد اوریاد
 ماه نشان کردی ماه نشان

سرپل /میر 

 آخور

- - 

 

 منظومه یشبکة سکونتگاه ییساختار 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
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 جریان افراد

طبق نتایج بدست امده از اطالعات میدانی و بررسی های مربوط به مصاحبه های انجام شده مهم ترین 

مربوط به شهرهای زنجان، ماهنشان، تبریز، هشترود و جریان افراد در منظومه ماه نشان مسیرهای حرکت 

 قم و رشت می باشد.

 افراد در منظومه ماه نشان انیحرکت جر یرهایمس نیمهم تر
 جریان افراد آبادی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان ارزه خوران

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان اورجک

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان خیراباد

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان کلیسا

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان لرده شور

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان میانج

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قلعه ارزه خوران

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان تات قشالق

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان چای قشالقی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان خضرچوپان

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان خویین

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان سعیدکندی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان علم کندی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قزلجه

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان بیانلو

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان پری

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان تخته یورد

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان ابادقدیمحسن 

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان خندق لو

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قلعه جوق

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان لهجبین

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان تازه کندفخرلو

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قاضی کندی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قره داش

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان برون قشالق

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان چتز

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان چناقبالغ
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 تهران -قم -ماه نشان -زنجان گونی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان امیراباد

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان اینچه سعیدنظام

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قره گل

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان مغانلو

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان باغچه

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان سهندعلیا

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان کردی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان المالو

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان سهندسفلی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان گندی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان درهسرین 

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان ساری اغل

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان اق کند

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان عوج موسی

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان ینگجه سینار

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان سرپل /میر آخور

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان سریک

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان بهستان

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان تک اغاج

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان چپ چپ

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان بیاملو

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان پشتک

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان خلج

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان ماداباد

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان وهران

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان ایلی بالغ

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان مزرعه لیالن

 تهران -قم -ماه نشان -زنجان قره باطالق

 

 

 نقشه جريان افراد در سطح منظومه
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 محصول انیجر -1-8-3-2

 نیانجام شده مهم تر یمربوط به مصاحبه ها یها یو بررس یدانیبدست امده از اطالعات م جیطبق نتا

هشترود  ز،یزنجان، ماهنشان، تبر یدر منظومه ماه نشان مربوط به شهرها محصول انیحرکت جر یرهایمس

 باشد. یو قم و رشت م

 محصول انیحرکت جر یرهایمس نیمهم تر

 جریان محصول آبادی

 هشترود -تبریز -زنجان ارزه خوران

 هشترود -تبریز -زنجان اورجک

 هشترود -تبریز -زنجان خیراباد

 هشترود -تبریز -زنجان کلیسا

 زنجان لرده شور

 زنجان میانج

 زنجان قلعه ارزه خوران

 زنجان تات قشالق

 زنجان چای قشالقی

 زنجان خضرچوپان
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 زنجان خویین

 زنجان سعیدکندی

 زنجان علم کندی

 زنجان قزلجه

 زنجان بیانلو

 قم -زنجان پری

 قم -زنجان تخته یورد

 زنجان حسن ابادقدیم

 زنجان خندق لو

 زنجان قلعه جوق

 زنجان لهجبین

 زنجان تازه کندفخرلو

 قم -زنجان قاضی کندی

 زنجان قره داش

 زنجان برون قشالق

 زنجان چتز

 زنجان چناقبالغ

 زنجان گونی

 زنجان امیراباد

 زنجان اینچه سعیدنظام

 زنجان قره گل

 زنجان مغانلو

 زنجان باغچه

 زنجان سهندعلیا

 زنجان کردی

 زنجان المالو

 زنجان سهندسفلی

 زنجان گندی

 زنجان سرین دره

 زنجان ساری اغل

 زنجان اق کند

 زنجان عوج موسی

 زنجان ینگجه سینار

 رشت -زنجان سرپل /میر آخور

 رشت -زنجان سریک
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 رشت -زنجان بهستان

 زنجان تک اغاج

 زنجان چپ چپ

 زنجان بیاملو

 زنجان پشتک

 رشت -زنجان خلج

 زنجان ماداباد

 زنجان وهران

 رشت -زنجان ایلی بالغ

 زنجان مزرعه لیالن

 زنجان قره باطالق

 

 

   

 

 

 نقشه جریان محصول
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 جریان ماهی

بدست امده از  جیطبق نتاماهی یکی از مهم ترین تولیدات مربوط به منظومه ماهنشان می باشد. 

 انیحرکت جر یرهایمس نیانجام شده مهم تر یمربوط به مصاحبه ها یها یو بررس یدانیاطالعات م

 یهشترود و قم م ز،یماهنشان، تبر رشت،زنجان، یدر منظومه ماه نشان مربوط به شهرها محصول ماهی

 باشد.

 یماه انینقشه جر

 
 

 جریان محصوالت لبنی

محصوالت تولیدی مربوط به لبنیات با توجه به شرایط محیطی منظومه ماه نشان جزو محصوالت 

زنجان، هشترود و تولیدی مهم می باشد، مهم ترین مسیرهای جریان محصوالت لبنی شهر های ماه نشان، 

 تبریز می باشد.
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 یمحصوالت لبن انینقشه جر

 
 

 جریان زردآلو

محصول زردآلو در منظومه ماه نشان مربوط به شهرهای زنجان، تبریز، مهم ترین مسیرهای جریان 

 هشترود و تهران می باشد.

 

 نقشه جریان زردآلو
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 کاالها و خدمات انیجر

نتایج مربوط به یافته های بدست امده از بررسی جریان کاال و خدمات در منظومه ماه نشان نشان می 

، قم و رشت می هشترود -ماه نشان -مراکز حوزه -زنجاناین جریان مربوط به دهد، مهم ترین مسیرهای 

 باشد.

 جدول جریان کاالها و خدمات
 جریان کاال و خدمات آبادی

 هشترود -ماه نشان -مراکز حوزه -زنجان ارزه خوران

 هشترود -تبریز -مراکز حوزه -زنجان اورجک

 هشترود -تبریز -پری-زنجان خیراباد

 هشترود -تبریز -زنجان کلیسا

 هشترود -تبریز -زنجان لرده شور

 هشترود -تبریز -مراکز حوزه -زنجان میانج

 ماه نشان -زنجان قلعه ارزه خوران

 ماه نشان -زنجان تات قشالق

 ماه نشان -زنجان چای قشالقی

 ماه نشان -زنجان خضرچوپان

 ماه نشان -زنجان خویین

 ماه نشان -زنجان سعیدکندی

 ماه نشان -زنجان علم کندی
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 ماه نشان -زنجان قزلجه

 ماه نشان -زنجان بیانلو

 قم -ماه نشان -زنجان پری

 ماه نشان -قم -زنجان تخته یورد

 ماه نشان -زنجان حسن ابادقدیم

 ماه نشان -زنجان خندق لو

 ماه نشان -زنجان قلعه جوق

 ماه نشان -زنجان لهجبین

 ماه نشان -زنجان تازه کندفخرلو

 قم -زنجان قاضی کندی

 ماه نشان -زنجان قره داش

 ماه نشان -زنجان برون قشالق

 ماه نشان -زنجان چتز

 ماه نشان -زنجان چناقبالغ

 قم -زنجان گونی

 ماه نشان -زنجان امیراباد

 ماه نشان -زنجان اینچه سعیدنظام

 دندی -زنجان قره گل

 ماه نشان -زنجان مغانلو

 قم -زنجان باغچه

 قم -زنجان سهندعلیا

 قم -زنجان کردی

 ماه نشان -زنجان المالو

 قم -زنجان سهندسفلی

 قم -زنجان گندی

 زنجان سرین دره

 زنجان ساری اغل

 قم -زنجان اق کند

 زنجان عوج موسی

 تبریز -زنجان ینگجه سینار

 ماه نشان -زنجان سرپل /میر آخور

 ماه نشان -زنجان سریک

 ماه نشان -زنجان بهستان

 زنجان تک اغاج

 زنجان چپ چپ
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 زنجان بیاملو

 زنجان پشتک

 ماه نشان -زنجان خلج

 زنجان ماداباد

 زنجان وهران

 ماه نشان -زنجان ایلی بالغ

 زنجان مزرعه لیالن

 زنجان قره باطالق

 

 نقشه جریان کاالها و خدمات

 
 

 

 

 

 

 



                   بنیاد مسکن استان زنجان

                                                      

320 

 ماهنشان) بخش مرکزی( شهرستان – منظومه پایدار روستاییمطالعات 
      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 

 جریان خدمات بهداشتی

در منظومه ماه نشان نشان  خدمات بهداشتی انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یماه نشان م و مراکز حوزه و  مربوط به زنجان انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر یم

 یخدمات بهداشت انینقشه جر

 
 

 جریان پشتیبان خدمات کشاورزی
در منظومه ماه  یخدمات کشاورز بانیپشت انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یمربوط به زنجان و  مراکز حوزه و ماه نشان م انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر ینشان نشان م
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 یخدمات کشاورز بانیپشت انیجرنقشه 

 
 

 هیسرما انیجر

دهد،  یدر منظومه ماه نشان نشان م سرمایه انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم قممربوط به زنجان و   انیجر نیا یرهایمس نیمهم تر

 نقشه جريان سرمايه
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 نقشه جریان سرمایه مالی رسمی

در منظومه ماه نشان نشان  یرسم یمال 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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 جریان مالی غیررسمی

در منظومه ماه نشان  یرسم ی غیرمال هیسرما انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یمربوط به زنجان م انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر ینشان م
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 یاطالعات و نوآور انیجر

در منظومه ماه نشان نشان  یاطالعات و نوآور انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم ، ماه نشان و تبریزمربوط به زنجان انیجر نیا یرهایمس نیدهد، مهم تر یم

 نقشه جريان اطالعات و نوآوري
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 جریان اموزشی

دهد،  یدر منظومه ماه نشان نشان م آموزشی انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم زیمربوط به زنجان، ماه نشان و تبر انیجر نیا یرهایمس نیمهم تر



                   بنیاد مسکن استان زنجان
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 جریان فرهنگی

دهد،  یدر منظومه ماه نشان نشان م فرهنگی انیجر یبدست امده از بررس یها افتهیمربوط به  جینتا

 باشد. یم قممربوط به زنجان، ماه نشان و  انیجر نیا یرهایمس نیمهم تر



                   بنیاد مسکن استان زنجان
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      مشاور معمار، برنامه ریز ، شهرساز و پدافند

                           
                     

 
 

 


