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 بخش نخست

 منظومه کارکردی -ساختاری ویژگیهای حلیلت و شناخت :نخست فصل

 منظومه قعیتوم -1-1

 ریاضی و طبیعی قعیتوم تبیین

 النهارنصفشرقی از  48 27 24تا  47 25 21بین طول جغرافیایی  کیلومترمربع 2744بخش زنجانرود با وسعت 

ستان زنجان و جنوب استان شمالی از خط استوا در شمال ا 37 11 52تا  34 58 45گرینویچ و بین عرض جغرافیایی 

بخش زنجانرود از طرف شرق با بخش قره پشتلو، از جنوب با بخش مرکزی شهرستان آذربایجان شرقی واقع شده است. 

 زنجان، از طرف شمال با شهرستان میانه و از طرف غرب با بخش ماهنشان زنجان همسایه است.

متر در  2222ارتفاع دارد. بلندترین نقطه آن با ارتفاع آزاد  هایآبمتر از سطح  1452متوسط  صورتبهاین بخش 

متر در قسمت جنوب شرقی بخش زنجانرود در دهستان  422ترین نقطه آن با ارتفاع سمت جنوب غربی بخش و پست

 است قرارگرفتهچایپاره باال 

 سیاسی -اداری قعیتومتبیین 

امل ش زنجانقرار گرفته است. شهرستان استان  رقش دراست که  زنجانهای استان یکی ازشهرستان زنجانشهرستان 

 است.  پشتلومرکزی، زنجانرود و قره بخشسه 

 دهستان همچنین. است روستایی جمعیت نفر 4233 و سکنه دارای آبادی 8 آبادی، 2 دارایایپاره باال چ دهستان

دارد و دهستان چایپاره پایین  اییروست جمعیت نفر 8348 و سکنه دارای آبادی 37؛ آبادی 55 دارایزنجانرود پایین 

آبادی وجود  34نفر جمعیت روستایی است. در دهستان غنی بیگلو  3727آبادی دارای سکنه و  12آبادی؛  13دارای 

 نفر 455 دارای بخش مرکزعنوان نیک پی به شهرنفر جمعیت دارد.  4474آبادی آن دارای سکنه است و  12دارد که 

 جمعیتی سرشماری طبق بر زنجانرود بخش مجموع در. شودمی شامل را بخش هریش جمعیت کل که است جمعیت

 .باشندمی بخشاین  روستاهایترین ی قره بوطه و مشمپا بزرگروستاها. است جمعیت نفر 23327 دارای 1325 سال
 زنجانشهرستان  زنجانرود تقسیمات سیاسی منظومه بخش

 مرکز نام 

 زنجان زنجان استان

 زنجان جانزن شهرستان

 نیک پی زنجانرود بخش بخش

 دهستان
غنی بیگلو،چایپاره زنجانرود پایین، 

 پایین، چایپاره باال
 

 

1325، زنجان: مرکز آمار ایران، اطالعات استان منبع
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 شهرستان زنجان و استان زنجان در کشورزنجانرودمؤقعیت بخش .1نقشه 

 

  1327منبع: مشاور، 
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 زنجانتان در شهرس زنجانرودمؤقعیت بخش  .2نقشه 

 

 1327منبع: مشاور، 
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 یمحل جامعه نگاه از منظومه یدیکل مسائل ییشناسا-2-1

هاییست که اجرای های صورت گرفته در نهایت افزایش سطح کیفیت زندگی و شان انسانهدف اصلی برنامه ریزی
شود، نسبی را شامل می طرح در سرنوشت آنها تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه مفهوم کیفیت زندگی، وضع

 شود.های کیفیت زندگی ساکنین بسیار مهم تلقی میآشنایی با ذهنیت افراد محلی در افزایش شاخص
های ساکنین و وضعیت موجود، نشان دهنده میزان کیفیت زندگی است. یعنی آلدر حقیقت میزان فاصله بین ایده

کند و هرچه فاصله شخص رضایت بیشتری از زندگی احساس میها کمتر باشد ها و واقعیتآلهرچه فاصله بین ایده
های ملموس، بیشتر باشد شخص رضایت کمتری را از زندگی خواهد داشت. برهمین اساس ها و واقعیتآلبین ایده

های استاندارد برای تأمین حداقل نیازهای افراد، افزایش کیفیت زندگی و شان انسانی، علیرغم وجود بسیاری از شاخص
 ها و افکار و عقاید ساکنین محلی است.آلنیازمند آشنایی با ایده

های برای آشنایی با افکار ساکنین محلی و شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی الزم بود تا نشست
ت مشارک های مشارکتی باهای مختلف صورت گیرد. در همین راستای کارگاههم اندیشی در سطح منظومه و در مقیاس

ی ها، مسائل کلیدآید برگزار شد و براساس خروجی این نشستمسئولین و نخبگان منظومه به شرحی که در ادامه می
 منظومه شناسایی شد.

 های مشارکتیتشکیل کارگاه

 هایهای مشارکتی است که با استفاده از شیوهتشکیل کارگاههای کیفی، ح ها در طرههای گردآوری دادشیکی از رو
پژوهشگران با اعضای یک های اسمی در گروه گیرد.های کانونی صورت میهای اسمی، دلفی، طوفان ذهنی و گروهگروه

 درشوند. های دلفی، معموال از کارشناسان آموزش دیده تشکیل میگروه در کنند.دیدار می سازمان به صورت فردی
های کانونی بیشتر برای گردآوری اطالعات از افراد گروه شود و درمطرح میهای نو ایده جلسات طوفان ذهنی

  شوند.غیرمتخصص طراحی می
های مشارکتی با هدف شناخت عمیق نظرات مسئولین، منتخبین مردم، نخبگان و ریش سفیدان نقاط تشکیل کارگاه

 شود.ل میهای مد نظر آنها برای حل مشکالت تشکیجمعیتی در خصوص مسائل و مشکالت عمده و همچنین راه حل
انتخاب شرکت کنندگان، اندازه و تعداد افراد شرکت کننده، انتخاب محل، طول زمان جلسه، مدیریت جلسه، تهیه 

 های مشارکتی است.های عمده در تشکیل کارگاهها از فعالیتها و تحلیل دادهپرسشنامه، طبقه بندی داده

 کتیهای مشارشناسایی مسائل کلیدی منظومه، حاصل از کارگاه

 منظومه در محل بزرگتر و مهمترهای مشارکتی طی چند روز در سطح منظومه، مراکز حوزه و روستاهای کارگاه

های برگزار شد. در کنار برگزاری کارگاه زنجانرودو دهیاران روستاهای بخش شورای بخش با حضور  زنجانرودبخشداری 

تری از برخی مسائل و نظر و مطلع اطالعات عمیق های فردی با افراد صاحبمشارکتی تالش شد تا طی مصاحبه

های در زیر ابتدا نقشه منابع روستاها، مسائل و مشکالت روستاها و ایدههای جامعه محلی حاصل شود. آلمشکالت و ایده

 هبه شرح زیر استخراج شدبوده های مشارکتی کارگاههای پیشنهادی برای بهبود وضعیت روستاها که حاصل نشست

 .است
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دهد. دو نقشه عبور رودخانه قزل اوزن را در مسیر روستاها نشان میحصار و مشمپا، نقشه منابع روستاهای در 

واحد(، اراضی آبی،  2(، شالیزارها، محل قرار گیری کارخانه برنجکوبی)4رشته(، آبشار) 3منایع زیر، چشمه آب شیرین)

ری و سد مشمپا در روستای مشمپا مشخص شده است. همچنین واحد(، مرغدا 4های آبیاری اماکن پرورش ماهی)کانال

های آبیاری اماکن واحد(، اراضی آبی، کانال 3ها برای روستای حصار، محل قرار گیری کارخانه برنجکوبی)در این نقشه

 ها در روستای شکورچی نشان داده شده است.لکواحد(، کوههای رنگی در حصار و قلعه لک 4پرورش ماهی)

 نابع روستاهای حصار و مشمپانقشه م.0تصویر 

 
 

 
 1327منبع: مشاور، 

 طبق کارگاه مشارکتی برگزار شده در این روستاها پیشنهادات زیر ارائه شده است:

 های فرآوری، صنایع تبدیلی و بسته بندی برای محصوالت زراعی و باغیایجاد کارگاه .1

 ایجاد کارگاه خیاطی به صورت گروهی و تعاونی  .2
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 فرش بافی به صورت گروهی و تعاونی ایجاد کارگاه  .3

های گردشگری مانند ، خدمات گردشگری برای جاذبهگردیاقامتگاه بومتاسیسات گردشگری نظیر اندازی راه .4

 شیرین، قنات و آبشارهای متعددهای آبکوهنوردی، چشمه

 تکمیل سد مشمپا .5

 توسعه دامداری روستا .4

 نبه صورت صنعتی و مدر ایجاد صنایع تبدیلی برنج .7

 صنایع تبدیلی دام .8

 توسعه پرورش قارچ .2

 توسعه پرورش ماهی .12

 احداث گلخانه نشاء برنج .11

 کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی .12

 برگزاری جشنواره عکاسی جهت شناساندن مناطق گردشگری منطقه .13

 ایجاد ساحل مناسب جهت برگزاری مراسم ماهیگیری .14

 های دامی تولید علوفه .15

 ایجاد واحدهای زنبورداری .14

دهد. همچنین محل قرار گیری کارخانه عبور رودخانه قزل اوزن را نشان می قره بوطهمنابع روستای  نقشهدر 

واحد(،  13گردی، پرورش ماهی)واحد(، ساختمان سه طبقه بوم 2واحد(، اراضی آبی و دیم، رستوران) 8برنجکوبی)

 زیر مشخص شده است.  مشه، کارگاه تراشکاری قطعات و تراشکاری صنعتی بر روی نقشهکوههای گل

 نقشه منابع روستای قره بوطه.2تصویر 

 
 1327منبع: مشاور، 
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 طبق کارگاه مشارکتی برگزار شده در این روستاها پیشنهادات زیر ارائه شده است:

 توسعه اراضی برنج روستا .1

 های فرآوری، صنایع تبدیلی و بسته بندی برای محصوالت زراعی و باغیایجاد کارگاه .2

 ی به صورت گروهی و تعاونی ایجاد کارگاه خیاط .3

 ایجاد کارگاه فرش بافی به صورت گروهی و تعاونی  .4

 ایجاد شهرک کارگاهی .5

، جشنواره و آیین برداشت برنج منطقه، برگزاری گردیاندازی اقامتگاه بومراهایجاد تاسیسات گردشگری نظیر  .4

 های نوروزی تحت عنوان یادواره شهداءجام

 یزارها و حاشیه رودخانه قزل اوزن روستاتوسعه جاذبه های گردشگری شال .7

 برنجبندی و بستهایجاد صنایع تبدیلی  .8

 بندی محصوالت جانبی کشاورزی برای عرضه به بازارهای داخل و خارج از استانو بستهایجاد صنایع تبدیلی  .2

 صنایع تبدیلی دام .12

 توسعه پرورش قارچ .11

 توسعه پرورش ماهی .12

 احداث گلخانه نشاء برنج .13

 ی ادوات کشاورزیکارگاه تولید .14

های دوری روستا از رودخانه قزل اوزن، محل قرار گیری اراضی دیم روستا، و کوه قره اوغالنلونقشه منابع روستای در 

 گردشگری است( و کارخانه غیرفعال سیمان مشخص شده است. -دول دول) که مکان تفریحی 
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 نقشه منابع روستای قره اوغالنلو .9تصویر 

 

 1327منبع: مشاور، 

 ق کارگاه مشارکتی برگزار شده در این روستاها پیشنهادات زیر ارائه شده است:طب

 اختصاص دادن زمین جهت اسکان دامداران از طرف اداره منابع طبیعی .1

 های مدرن صنعتی ایجاد دامداری .2

 ایجاد صنایع تبدیلی دامداری .3

 توسعه صنایع دستی .4

 ه بندی برای محصوالت زراعی و باغیهای فرآوری، صنایع تبدیلی و بستایجاد ایجاد کارگاه .5

 ایجاد کارگاه خیاطی به صورت گروهی و تعاونی  .4

 ایجاد کارگاه فرش بافی به صورت گروهی و تعاونی  .7

 بوم شناختی -محیطی نظام عملکردی و ساختاری ویژگیهای -3-1

 ساختار زمین و اشکال ناهمواری -1-3-1

 زمین ساختالف( 

 رسوبی -ساختی زمین هایاز پهنه هاییبخش بهزنجان شهرستان  ایران، ساختی نزمی هایپهنه تفکیک چارچوب در

شناسی این منطقه شامل چندین رشته کوه موازی با روند از نظر ریخت .دارد تعلق البرز غرب شمال – مرکزی ایران

نوب ج-شمال شرقیدر یک راستای اند. های بین کوهی از یکدیگر جدا شدهجنوب شرقی است که با دشت-شمال غربی
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های سلطانیه و باالخره فرونشست کاوند را در بر زنجان، کوه-های طارم، فرونشست ابهرغربی ناحیه مورد بررسی، کوه

 دارد.

 های نفوذیهای آتشفشانی و تودههای طارم در جنوب غربی فرونشست منجیل قرار دارند که بیشتر از سنگبلندی

ها به سوی حوضه منجیل دارای شیب مالیمی است در حالیکه شرقی این بلندی اند. سمت شمالترشیری تشکیل شده

 متر ارتفاع از سطح دریا، دارای شیب تندی است.  3222سمت جنوب غربی آن با داشتن 

رار های طارم قزنجان نمایانگر یک دشت مرتفع، ممتد و باریک است که به موازات حاشیه جنوبی کوه-فرونشست ابهر

های طارم و فرونشست متر بیشتر از فرونشست منجیل است. در فصل مشترک کوه 1222ی این دشت نزدیک دارد. بلند

زنجان، گسله پوشیده طارم قرار دارد که دارای شیب به سوی شمال است. در هیچ جا دیده نشده که سطح گسل -ابهر

 را بریده باشد.طارم رسوبات کواترنری 

رسد، اما پهنای آن کیلومتر می 142تانی باریکی است که در ازای آن به حدود های سلطانیه بصورت رشته کوهسکوه

متر بلندی از سطح دریا، در بخش  2742های سلطانیه با داشتن کند. بلندترین قله کوهکیلومتر تجاوز می 15بندرت از 

انیه در نتیجه عملکرد گسل های سلطشواهد گوناگون زمین شناسی گواه بر آن است که کوه جنوب غربی آن قرار دارد.

 شده است.زنجان رانده -فشاری سلطانیه بر روی فرونشست ابهر 

 شناسی( زمینب

شناسی ایران، بخشی از واحد شمال های واحدهای زمینبندیشناسی در ایران مرکزی و در تقسیماز دیدگاه زمین

های تبخیری های اصلی، حوضهملکرد گسلهای نفوذی گرانیتی، عباختری است. وجود سازندهای آتشفشانی، توده

ن شناسی و زمیهای زمینمیوسن و فرسایش کارست باعث شده است به رغم مساحت کم، از تنوع قابل مالحظه جایگاه

 شناسی برخوردار باشد. ریخت

دارند  رهای بلوکی میانه قراشناسی منطقه زنجان در قسمت غرب روی تشکیالت بلوکی مشهور به کوهتشکیالت زمین

باشد و رسوبات این تشکیالت شامل: که در اثر نیروهای وارده طبقات به طور افقی باال آمده و به وضوح قابل رؤیت می

های زنجان در دو طرف دشت مورد های بلوکی تا نزدیکیمارن، رس،ماسه،نمک، گچ و طبقات سبز کلریتی هستند. کوه

ای بودن آن است. در جنوب غربی زنجان ود معادن نمک نشانه قارهاند و در اطراف زنجان وجمطالعه کشیده شده

وجود  شناسی استترین دوران زمینتشکیالت بیجار مشرف به دشت زنجان مربوط به دوران اینفراکامبرین که قدیمی

 باشد.های گرانیت دوران میدارد. شامل سنگ

د. انرود و در محدوده بخش مرکزی شهرستان زنجان واقعهای محدوده شرقی بخش که غالباً در بیرون از بخش زنجانکوه

 125شناسی به قدمت اند که نشانگر دوران دوم زمینهای گرانیت متعلق به دوران ژوراسیک تشکیل شدهاز سنگ

 باشند.میلیون سال می

های آبرفتی دوران شتههای پر وسعت نهای و پهنههای رودخانهها و پادگانههای آب شیرین و تراسکنگلومراها، نهشته

 اند.های بین کوهی بویژه دشت زنجان و شهر زنجان واقع شدهچهارم از نظر ساختمانی در محدوده دشت
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ای خورد، مدل پیچیدههای سلطانیه در بخش زنجانرود که در دهستان غنی بیگلو بیش از همه به چشم میامتداد کوه

های تا دوران پرکامبرین روی تشکیالت دوران سوم رانده شده است. گها سنهای طولی و مهمی است که در آناز گسل

ایی توان چندین فاز کوهزهای تکتونیکی در این منطقه در دوران پرکامبرین و دوران سوم رخ داده و میشدیدترین پدیده

شخیص ها بوده، تنخوردگی(، تشکیل گسل، دگرگونی و فعالیت ماگمایی و تشکیل مواد معدنی که در ارتباط با آ)چین

 داد.

 شناسیچینه( ج

واحدهای سنگ چینه ای گسترده منطقه زنجان شامل سازندهای پرکامبری، پالئوزوئیک )کامبرین، دونین، کربونیفر، 

 پرمین( مزوزوئیک )ژوراسیک و تریاس(، ترشیاری) پالئوژن، نئوژن( و کواترنر است. 

سازندهای پرکامبرین   

پالئوزیک وجود دارد که در دشت  –کوههای سلطانیه با سنگ های قدیمی پرکامبرین  در جنوب شهر زنجان رشته 

ابهر جایگاه دارند. –زنجان   

( است. 1244مترداف با شیلهای سبز زرنگ غیر دگرگونی اشتوکلین، روتر و نبوی )سازند کهر    

bayndor) سازند بایندور   f ormat i on) : شیل ماسه ای با میان الیه سازند بایندر بیشتر شامل ماسه سنگ و-

 های نازکی از دولومیت دوباره متبلور شده است.
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 شهرستان زنجان زنجانرودنقشه زمین شناسی بخش  .3نقشه 

 .1نقشه 
 1327منبع: مشاور، 
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 سازندهای پالئوزوئیک 
ین  رهای پالئوزوئیک ناحیه شامل رسوبات کامبرین، دونین، کربونیفر و پرمین می باشد  رسوبات کامببیشتر نهشته 

 شامل سازندهای سلطانیه ) بخش باالیی( باروت،زاگون، اللون و میال است.

 باروت  –سازند سلطانیه 
های کامبرین ناحیه شامل بخش باالیی سازند سلطانیه است که سه عضو دولومیت میانی، پایین ترین بخش نهشته

ازند باروت با داشتن رنگ قرمز ارغوانی شامل گیرد. سشیل باالیی وباالخره دولومیت های باالیی ای سازند را درمی

 ایهای تودههای میکادرا و دولومیتهای نازک الیه و سنگ آهک است که نشانگر یک گذر تدریجی ازدولومیتشیل

 ارغوانی سازند زاگون است.-های قرمزسازند  سلطانیه شیل

 سازند زاگون  
 ای ریز دانه است های ماسههای سیلتی و شیلاین سازند بیشتر شامل رس

 های اللونماسه سنگ
 د.متر ضخامت دار422های کوارتزیتی  تا کمی آرکوزی  است که در حدود های اللون شامل  ماسه سنگماسه سنگ

 سازند میال
ارد. های سازند اللون قرار دبا دگر شیبی موازی و با یک افق از ماسه سنگی کوارتزیتی سفید رنگ بر روی ماسه سنگ

ل به های متمایتوان به سه  واحد جداگانه تقسیم نمود. بخش پایینی شامل دولومیتبناته سازند میال را میبخش کر

 های نازکآبی تا خاکستری تیره است. بخش میانی شامل دولومیت و سنگ اهک و باالخره بخش باالبب شامل آهک 

است ) 522لطانیه ستبرای سازند میال نزدیک های سباشد. در کوههای متمایل سبز، قرمز و زرد میالیه به رنگ

 . 1245اشتوکلین،

 سازند مبارک 
شرقی و شرق زنجان گسترش دارد. معرف رسوبات کربونیفر ناحیه است که در هر دو پهلوی دره سفید رود در شمال

 های از شیل خاکستری است.های آهکی خاکستری تیره مطابق با میان الیهسنگ سازند مبارک شامل

 ازندهای درود و روتهس
های های پرمین به دو زمان پرمین پایینی و پرمین میانی تعلق دارند. پرمین باالیی )سازند درود( دارای رخسارهنهششته

های جنوب متر است. در بلندی52ماسه سنگی، سیلیت، گل سنگ و یک افق از آهکهای نازک الیه به ستبرای تا حدود 

 زیک در نزدیکی قاعده و یا باالی این سازند  وجود دارد.شرقی زنجانف ولکانیکهای با

ای  ریزدانه  به رنگ خاکستری تیره است که های آهکی الیه الیه و یا تودهپرمین میانی )سازند روته( متشکل از سنگ

 متر متغییر است.  722تا352ضخامت آن از 

Tert) ترشیاریسازندهای مربوط به  i ary) 
ن بخش ای که بیشتریهای سیستم ترشیاری پوشیده شده است. به گونهمورد بررسی با سنگگستره بزرگی از ناحیه 

 .شودهای آن است که دو زیر سیستم پالئوژن و نئوژن را شامل میهای طارم پوشیده از سنگالبرز و کوه

 پالئوژن
ها  که تنها بخش ین سنگهای الیگوسن است. اهای ائوسن و کمی از سنگمجموعه پالئوژن ناحیه متشکل از سنگ

ای برخوردارند. در بسیاری از دهند از نظر توالی چینه از اهمیت ویژهناچیزی از مجموعه رسوبات ائوسن را تشکیل  می

 های کنگلومرایی مورد سخن ممکنهای مذکور ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. نهشتهجاها، کنگلومرا و سنگ آهک
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یل دار تبدولومیت دار باشد و یا ممکن است تمام آن بصورت جانبی به سنگ آهک نومولیتاست دارای خمیره آهکی ن

 شوند. ظاهرا کنگلومراها بادار پوشیده میهای با نولومیتهای کنگلومرایی با سنگ آهکطور عموم نهشتهشود ولی به

مرای های سلطانیه، کنگلوباشند. در کوهیهای آهکی با سازند زیارت در البرز مرکزی، قابل مقایسه مسازند فجن و سنگ

اگون های گونارز سازند فجن گسترش قابل توجهی دارد و با نا پیوستگی بسیار مشخصی برروی سازندقرمز رنگ هم

های چندگونه پالئوژن در کوههای ( در یک مقایسه کلی، در بین سازند1245تر قرار گرفته است )اشتوکلین،قدیمی

های آتشفشانی مورد نظر شامل انواع های طارم، سنگهای سلطانیه وجود دارند در کوهطارم و کوههای طارم و کوه

های های توفی متفاوت نظیر توفهای الیپلی، توف برشی و ماسه سنگهای آندزیتی هستند که با لیهگوناگون از گدازه

 (1242فاوت است )اشتوکلین و افتخارنژاد،متر مت3822تا  3222ها بیین توفی همراه  هستند. ستبرای کل این سنگ

 سنگ شناسید( 

های آذرین نفوذی، آذرآواری، مورد در این بخش واحدهای سنگی حوزه به لحاظ لیتولوژی )سنگ شناسی(؛ سنگ

 گیرد.بررسی قرار می

 های آذرین نفوذیسنگ

شود، شامل نفوذ کرده و مشاهده میباشند که در منطقه بویزه در کوههای طارم های نفوذی نیمه عمیق میاین سنگ

غربی شهر زنجان شرقی و همچنین  در جنوب و جنوب آندزیتی در شمال و شمال aعصر ترشیاری، gهای نفوذی سنگ

باشد که در مسافت دورتری های آذرین دیگر منطقه حوزه نفوذ شهر زنجان میبازالت نیز از جمله سنگ Bاند. پراکنده

ها به دلیل سختی باال دارای رخساره باشند. اینگونه سنگر امتداد رودخانه زنجانرود رخنمون میدر جنوب  شرقی شهر د

 باشند.ای میصخره

 های آذرآواریسنگ

های آذرآواری قرار دارند و واحدهای سنگی مربوطه از آذرین تا رسوبی را در های سازند کرج در زمره سنگعمده سنگ

های آذرآواری با ترکیب بیشتر آذرین و کمتر رسوبی تا بیشتر رسوبی و کمتر گونه سنگگیرد. به همین دلیل اینبرمی

 آذرین قابل تفکیک هستند.

 های آذرآواریانواع سنگ

Kordkand Formatاز سازند کردکند ) EKهای سنگ i on مربوط به دوره ائوسن در جنوب شرقی شهر زنجان در )

 شود.ده میجنوب رود زنجانرود به صورت محدود مشاه

ها و ارتفاعات طارم باشد و در قسمت شمال شهر در کوهپایهاز سازنند آمند و جزءء تشکیالت کرج می Ea4های سنگ 

 شوند.مشاهده می

 .باشدهای دوره ائوسن در قسمت دورتری در جنوب میتر و شیلهای پایینتوف 

 های رسوبی منفصل و یا نرمنهشته

گردد، که به شرح رسوبات حاصل از فرسایش طبقات سنگی حوزه مطالعاتی را شامل می  های کواترنر مجموعهچینه

 باشند.ذیل می
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 های نهشتهQt باشند که شکل های بادبزنی شکل پیرامون شهر میشامل رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه

 ظاهر آن تپه ماهوری است که به صورت فالت مرتفعی باال آمده است.

 های نهشتهQal امل رسوبات آبرفتی بستر رودخانه زنجانرود نهشته شده و در پیرامون رودخانه زنجانرود ش

 رخنمون دارند.

 سن های سرخ پلیوستوهای دوره پلیوستوسن شامل کنگلومرا و سنگ آهک آبهای شیرین و بستر خاکنهشته

 شود.می

 های زیرزمینی ارزیابی نقش سازندها در ذخیره آب

های اصلی که در های موجود در ذخیره آبها و طبقات و درز و شکافی باتوجه به جنس سنگشناسسازندهای زمین

های سنگی منطقه های منطقه تاثیر بسزایی دارد. وجود طبقات تراوا و ناتراوا در واحدسازی، نفوذ و انتقال آبذخیره

ن به شکل چشمه راه پیدا نماید. های نفوذ کرده از محل تماس این طبقات مجدداً به سطح زمیسبب شده که آب

 های زیرزمینیآبهای سنگی منطقه به نحوی است که در طبقات همراه با آهک و نمک بوده و کیفیتلیتولوژی واحد

ها های موجود در حوضه به ترتیب رسوبات آبرفتی کواترنر و مخروط افکنهسازد. از مجموع سازندرا گاهاً نامطلوب می

 باشند.های زیادی میهای بعدی دارا هستند این طبقات مظهر چشمهرزمینی را در اولویتقابلیت ذخیره آب زی

 ریااشکال ناهمو( ه

شود که رود قزل اوزن آن را از شمال، مشرق و مغرب های منطقه زنجان واحد توپوگرافی مشخص محسوب میناهمواری

های ساختمانی بین ها با چالهاند و در آن کوهردهها نظم خاصی پیدا کمحدود ساخته است. در این منطقه ناهمواری

های زنجان توسط رودهای ابهر و زنجانرود به دو بخش جنوب شرقی دارند. کوه -ها بطور مشخص امتداد شمال غربیآن

 شوند.متمایز شمال شرق و جنوب غرب تقسیم می

یانه( و جنوبی )از سلطانیه تا ابهر و سپس امتداد های ابهر از نظر شکل ظاهر از دو بخش شمالی)از زنجان تا مفرورفتگی

 آن تا تاکستان( تشکیل شده است.

که شوند. درحالیکند از هم جدا میکیلومتر تجاوز نمی 4تا  3این دو بخش در محدوده شهر زنجان که عرض دشت از 

ر های کواترنر آن زنجان رسوبمیانه( بیش از دو برابر پهنای نیمه جنوبی است. و د-پهنای دشت نیمه شمالی )زنجان

ین بستر دهد. در طرفهای پیلیوسن در بیشتر موارد سنگ کف دشت را تشکیل میرا وسیعاً از بین برده و در نتیجه الیه

 باشد.شود که از عناصر توپوگرافی جالب در این دشت میزنجانرود نیز چندین پادگانه دیده می

 های بخش جنوب غربی زنجانکوه

دهند که در حد فاصل های بخش جنوب غربی زنجان واحد زنجان را چند رشته کوه موازی هم تشکیل مییناهموار

دتاً ها عماند این کوهابهر از جنوب شرقی به طرف شمال غربی امتداد یافته –های زنجان بین دره قزل اوزن و فرورفتگی

 ای دوران اول تا سوم شرکت دارند. هها زمیناند و در ساختمان آنهای رسوبی ساخته شدهاز سنگ
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 های بخش شمال شرقی زنجانکوه

ع های وسیهای بخش شمال شرقی زنجان بر عکس بخش مقابل به صورت یک برجستگی یکپارچه است و تودهکوه

ه ها را در مغرب، چالدهد. حدود این برجستگیهای سبز ائوسن اسکلت اصلی آن را تشکیل مینفوذی )گرانیت( و توف

شمال غربی است. در دامنه غربی آن  –کند. جهت آن نیز جنوب شرقی زنجان و در مشرق دره قزل اوزن تعیین می

 2882شود. کوه قاجار )شوند شبکه نسبتاً متراکمی از آبراهه دیده میی آبخیز زنجانرود که ضمیمه قزل اوزن میحوضه

 باشند. میهای آن متر( از مهمترین قله 2724متر( و چله خانه )
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 زنجان شهرستان زنجانرود بخشطبقات ارتفاعی  .4نقشه 

 
  1327منابع: مشاور، 
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 زنجان شهرستان زنجانرود بخش ارتفاعی طبقات درصد و مساحت

 مساحت درصد هکتار() مساحت ارتفاعیبندی طبقه طبقه

1 1342-1224 87384381 31352 

2 1342-1553 21338352 33322 

3 1553-1833 53242334 12324 

4 1833-2148 31327383 11335 

5 2148-2842 13214337 4377 

 1327منبع: مشاور، 

 طبقات هنقشدر  اساساین  بر که شده تهیه شیب جهت آن از پس و شیببندی طبقه نقشه ارتفاعی، نقاط از استفاده با

 درصد 22 و 14 تا 4 شیب درضی ارا درصد 28 و درصد 4 تا 2 شیب درزنجانرود  بخش اراضیدرصد  51 شیب، درصد

 درصد کمتریندرصد قرار دارند.  34تا  24درصد مساحت اراضی در شیب  4328 و درصد 24 تا 14 یاراض در مساحت

 .دارد قراردرصد  122 تا 34 شیب دردرصد است که  1348 حدوداراضی  مساحت

 زنجانشهرستان  زنجانرودطبقات درصد شیب بخش 

 مساحت درصد هکتار() مساحت (درصد) بیش محدوده طبقه

1 2-4 141234324 51327 

2 4-14 78885345 28352 

3 14-24 34221351 12342 

4 24-38 14841342 4328 

5 38-122 4442317 1348 

 1327منبع: مشاور، 
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                                               ود شهرستان زنجان                                                                                                             طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانر

 زنجان شهرستانزنجانرود  بخشدرصد شیب .5نقشه 

 
 1327منابع: مشاور، 
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                                               ود شهرستان زنجان                                                                                                             طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانر

 زنجان شهرستان زنجانرود بخشجهت شیب .4نقشه 

 
 1327منابع: مشاور، 
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 های آب و هوایی با تأکید بر آسایش اقلیمیویژگی -2-3-1

 هوا و الف( عوامل و عناصر اثرگذار بر آب

ی های حاصلخیز مستقلها، جلگهدر اثر تجزیه رودخانه .استاز نظر توپوگرافی شهرستان زنجان منطقه ای کوهستانی 

 .های زنجان جنوبی تقسیم گردیده استهای زنجان شمالی و کوهن به کوهناهمواریهای این شهرستا. تشکیل داده است

این آب و هوای ، ی موجودها. با توجه به ناهمواریمشهورترین رودهای این شهرستان قزل اوزن و زنجانرود می باشند

 . در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی استشهرستان 

ایستگاه سینوپتیک در شهر زنجان و ایستگاه هواشناسی فرودگاه در جنوب ؛ سینوپتیک ایستگاه دو زنجاندر شهرستان 

های بر اساس آمار سال زنجان زنجانرودوجود دارد. اطالعات مورد نیاز آب و هوایی منظومه بخش پشتلو، بخش قره

 . تهیه شده و محاسبه گردیده است شهر زنجاناست که از ایستگاه سینوپتیک  1324تا  1348

 بارش-

متر است. میلی 22431بر اساس اطالعات جدول بارندگی، میانگین مجموع بارندگی سالیانه در محدوده مورد مطالعه 

های فروردین و اردیبهشت و کمترین میزان بارش در فصل درصد( در ماه 38بیشترین میزان بارش در فصل بهار )

های اخیر تا حدی کاهش یافته است به طوریکه مجموع رش در سالباشد. میزان بادرصد( در شهریور ماه می 5تابستان)

 کاهش یافته است. 1324متر در سال  میلی 21433میلی متر به  37538از  1348بارش در سال 

 زنجان هایفصل بارش درصد و میانگین

 زمستان پاییز تابستان بهار 

 2132 7533 1434 11332 میزان بارش

21331 2534 432 38342 درصد  

 1327، زنجان شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب سازمان مأخذ:

 زنجان هایفصل بارش درصد و میانگین.1نمودار 

 
1327منبع: مشاور، 

38%

5%26%

31%

بهار

تابستان

پاييز

زمستان
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 (24-48 )سال ماهانه بارش مجموع اطالعات

 سالیانه مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1324 3238 2231 232 133 438 232 232 1137 2232 1735 7233 2438 21433 

1325 4232 2831 1532 134 232 232 231 2234 2132 237 2732 4232 23133 

1324 8332 434 235 131 232 232 1434 7334 1434 1532 3138 3134 27834 

1323 4332 4237 1238 1833 231 232 4834 1232 3532 432 4334 3131 32532 

1322 1332 4833 431 232 232 332 234 4834 8237 438 1432 4535 28235 

1321 2433 5532 1737 3334 534 432 537 5832 1734 1835 5233 2238 32137 

1322 4231 5132 2234 832 3233 734 132 8231 131 2435 4533 2135 34532 

1382 4337 2234 434 232 232 232 434 231 2238 2734 434 2337 23331 

1388 5135 3834 2235 1734 232 234 1332 7232 1532 1132 4333 3237 32532 

1387 832 832 235 1232 134 1234 237 4232 132 1431 2334 1237 15233 

1384 8737 8335 2338 1737 1234 1232 138 234 4734 235 1231 3434 35735 

1385 7435 5238 2232 237 232 232 3333 2535 1132 2234 3432 2234 32738 

1384 2234 4435 732 232 232 135 231 4335 437 2732 4532 1234 27335 

1383 4231 5435 3233 3434 232 232 1234 5131 2434 2834 2234 1734 31734 

1382 8834 3237 7232 232 1737 137 134 2832 3238 3534 3732 432 34132 

1381 4233 1235 132 2133 735 234 235 2237 5834 338 2837 3233 25732 

1382 4234 2437 237 2432 232 232 1732 3835 1734 1437 1432 2234 23138 

1372 7135 3132 234 434 232 1534 2532 3434 3332 1232 1234 237 25534 

1378 2432 2132 232 432 1837 232 232 2431 2335 2132 2435 3333 12831 

1377 3232 2535 1431 432 537 132 438 2132 432 3133 2333 1734 18433 

1374 4231 3237 1132 1432 232 234 1132 4735 3535 2833 3732 4233 33134 

1375 4134 4732 1232 1732 232 432 1837 1234 1332 2331 1431 2434 25135 

1374 3237 4437 5232 131 232 234 437 334 134 1431 3534 5332 24432 

1373 2234 4437 231 232 232 238 3432 7131 4232 2738 2834 3431 33438 

1372 1232 5438 1134 232 1533 232 238 12232 5332 4834 2238 4832 42432 

1371 4232 4332 4132 238 232 1432 231 433 3435 2137 433 5237 31134 

1372 4135 432 3237 134 232 232 3238 132 4231 3537 1537 4233 28534 

1342 3232 4232 232 232 132 235 532 1537 434 3731 432 8432 23835 

1348 1335 434 232 232 231 231 434 1837 2133 2231 3837 4135 14732 

1347 3834 4132 534 231 1434 1238 832 2233 2434 1834 2534 4438 24732 

1344 5232 1532 535 233 1435 232 4834 4432 1733 4232 3531 2431 34435 

1345 4332 8234 1238 334 232 134 3132 5233 2532 1234 2832 3132 33737 

1344 3332 5232 1735 232 138 232 2537 4835 4238 732 4437 1231 22237 

1343 4232 14238 531 234 237 232 3332 5232 4735 2437 2234 2233 42432 

1342 735 11534 1438 232 231 332 232 432 3132 432 1234 2434 23138 

1341 1238 5237 2233 438 232 234 4834 2531 2735 4838 2132 2232 32831 

1342 4832 4735 2134 1333 234 232 2734 1238 438 4432 3232 2231 32432 
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 1327، زنجان شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب مأخذ:سازمان

 

1352 4738 3234 235 437 232 232 1834 4232 832 4232 4233 8333 31231 

1358 4231 3435 2233 232 232 232 234 2233 1232 1231 1234 3732 21432 

1357 1735 3234 4437 232 232 232 232 4431 5432 1535 5534 2437 22138 

1354 4132 2434 4432 232 232 232 1832 2837 3433 2532 1238 5734 34232 

1355 4438 12438 832 232 134 433 2331 332 3232 4232 3233 2734 32737 

1354 2434 2534 832 232 232 232 2237 232 1732 3135 4232 4132 28232 

1353 12232 1835 232 3733 1137 1832 232 1234 3238 2434 1237 8434 35238 

1352 4533 1732 335 238 435 232 232 237 1232 4734 3534 12234 24738 

1351 5535 2337 3832 334 232 538 332 4338 4835 3331 2334 2233 38234 

1352 7231 4234 1235 232 1834 232 332 2737 3432 3134 3235 4237 34738 

1342 1738 4337 232 232 434 232 232 238 4732 2237 5735 2232 23734 

1348 8232 5438 231 137 232 837 5237 5232 332 4832 1435 4233 37538 

 22431 3431 3232 2432 2732 3232 1435 334 434 437 1534 5232 4734  بارش میانگین
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 دما-

 2232گراد( و تیر )درجه سانتی 2337) مردادهای های دما، بیشترین میانگین دمای ماهانه مربوط به ماهطبق جدول داده

گراد در تیر ماه درجه سانتی 4235، حدود 24تا  48های باشد. حداکثر مطلق دما در طی سال( میگراددرجه سانتی

به ثبت رسیده است. داشتن حداقل و حداکثر  1347گراد در بهمن ماه درجه سانتی -2834و حداقل مطلق دما با  1324

صات کلی میانگین دمای ایستگاه زنجان را کند. نمودار زیر مشخمطلق دما در نوع استقرار تأسیسات کمک شایانی می

 نشان داده است.  1324-1378در طی سالهای 
 زنجان هواشناسی و آب ایستگاه در دما میانگین :2 نمودار.2نمودار 

 
  1327منبع: مشاور، 

 48- 24 سالهای در زنجان شهرستان یدما مشخصات 

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

 دما ساالنه

 میانگین

 دما
832 1338 1837 2232 2337 2234 1438 834 233 -135 -134 331 1132 

 حداکثر

 دما
1533 2238 2732 3135 3233 2234 2238 1435 734 335 834 834 1831 

 حداکثر

 دما مطلق
2733 3132 3732 4235 4232 3837 3334 2733 2134 1232 1734 2538 4235 

 432 234- 437- 434- 238- 234 437 1134 1531 1433 1232 437 235 دما حداقل

 حداقل

 دما مطلق
-238 -532 -238 234 434 232 -432 

-

1532 

-

2134 

-

2534 

-

2834 

-

2138 
-2834 

 1327، زنجان شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب سازمان :منبع
 بندی اقلیمی بر اساس روش دومارتنطبقه 

روش دومارتن با استفاده از دو پارامتر میانگین درجه حرارت سالیانه و میزان بارندگی سالیانه ضریبی برای خشکی  در

 آید:شود که این ضریب از فرمول زیر بدست میتعریف می

: p میانگین بارندگی سالیانه 

:T میانگین درجه حرارت سالیانه 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

ميانگين دما حداکثر دما حداقل دما
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AI:  ضریب خشکی 

 ل تشخیص است.نوع اقلیم قاب 7بر این اساس 

 بندی اقلیمی در روش دومارتندسته 

محدوده ضریب خشکی دومارتن  نام اقلیم

(I) 12کوچکتر از  خشک 

 2/12تا  12 نیمه خشک

 2/23تا  22 مدیترانه ای

 2/27تا  24 نیمه مرطوب

 2/34تا  28 مرطوب

 35بزرگتر از  بسیار مرطوب

 ومارتن، منطقه زنجان در محدوده نیمه خشک قرار دارد:، و بر اساس روش د1348-24سال از طبق آمار 

𝐴𝐼 =
224.1

11.2 + 12
= 13.2 

 



 

25 

 

 

 

 1327تا  1372از  (درجه)باد سمت بعدی رقم سه( ثانیه بر متر)باد سرعت راست سمت از اول دورقم) آن وسمت باد سرعت حداکثر 

 حداکثر ساالنه سفندا بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  

093931 24224 25221 32217 22217 24213 21224 21215 22217 12214 24218 22214 25222 2122432 

093931 21222 27218 22218 12217 22217 24217 25214 21217 25222 12212 34214 14214 2122232 

0931 24212 12221 34218 21214 23211 33214 25218 34218 22212 12222 22214 22224 22224 

0939 12215 33212 32215 15211 12214 22215 24214 22213 22222 22218 21214 25217 22222 

0932 21211 24214 27212 24211 23211 22228 24213 23212 24212 21212 23212 32222 24214 

0930 24214 23211 27214 24215 23212 25213 27211 24212 14228 21213 24212 18222 18222 

0931 24215 27212 22212 27213 24215 24211 24213 24212 23212 27228 24212 23214 23214 

0913 27217 27213 24213 24212 24212 22212 27222 23228 21222 12228 23211 24218 27222 

0911 24224 24214 24212 24214 25212 24214 24212 24211 22212 22212 23212 21225 24224 

0911 12213 28212 23214 24213 24222 25212 24213 24213 27228 12211 22217 18218 422232 

0919 21215 25217 24215 24215 23212 22212 27228 27222 31212 24224 24211 22218 24224 

0919 24212 24215 23212 25212 11222 24217 18215 32212 24227 12228 11212 18212 24217 

0911 23213 24222 24212 24212 22213 23211 21222 21212 15228 24212 24215 18214 21222 

0919 24215 22215 24215 32227 12212 27211 27212 32222 24212 23222 24215 18212 32227 

0912 22222 24217 27222 24211 28211 24214 22222 11215 22214 21215 23221 21227 21227 

0910 23211 21222 27215 24214 24211 24211 24228 32212 27212 25212 22213 21222 21222 

0911 24214 22214 24214 24212 24214 23212 24214 22215 23214 21214 22222 24214 22214 

0913 21221 14214 24212 24215 24212 21213 24212 27222 24212 24222 24214 23215 21221 

0911 12215 31215 24212 24214 24211 24213 32212 24213 22212 12212 22212 24212 12215 

0911 23214 24211 25212 24212 23214 24214 23214 25212 18215 24212 22213 18214 23214 

0919 25215 25213 27212 24214 24211 24214 24211 24227 22227 12222 22214 24214 27212 

0919 23212 32218 24215 24212 25211 25212 24227 23212 24222 24211 12212 21218 21218 

0911 22212 21213 22212 24211 12212 22227 23212 24211 21222 25211 22228 27228 21213 

0919 4222 23212 18212 7212 7212 5211 4227 4222 22212 21217 23227 24227 21217 

0912 22222 22212 28212 25212 31212 32215 22212 24212 2222 8228 25212 15212 22222 

max 242+B1124 12221 27222 32227 24222 25212 27222،21222 27222 22222 24224 23221 21227 32227،21227 
 1327، زنجان شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب سازمان :منبع
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 جاننطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                   بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ز

 ب( تبیین رابطه گرما، بارش و رطوبت )آسایش اقلیمی( -1

و  دنکنسرما رطوبت و ، احساس گرما وشود که انسان در آن احساس آرامش کند ای گفته میمنطقه آسایش بهمنطقه 

رطوبت هوا و باد بر  ،تابش آفتاب مختلفی مانند باشد. عوامل اقلیمی درجه سانتیگراد 21و  24دمای محیط آن بین 

 .گذار استمنطقه آسایش تأثیر

شود. اما اگر باشد تابش آفتاب باعث گسترش منطقه آسایش می 21در شرایطی که دمای هوا کمتر از  تابش آفتاب:

باعث کم شدن محدوده  ، تابش آفتابباال باشد چون هوا گرم است  درجه سانتیگراد به 22 باشد مثال دما بیش از این

 شود.آسایش می

با  %32شود. در رطوبت نسبی رطوبت باعث کاهش دمای هوای خشک می تأثیر رطوبت هوا در منطقه آسایش:

درجه با همین  پیدا کندافزایش  %12رطوبت  شود. )هوای شرجی( اگرآزاردهنده میدرجه سانتیگراد  32دمای هوای 

 شود. تر میقابل تحمل حرارت،

آورند. تعیین دمای مؤثر و ضریب آسایش بر اساس رابطه میسنارد، های مختلفی بدست میضریب آسایش را از شیوه

ین ب و میانگبرای ش و حداکثر رطوبت نسبی میانگین دمای حداقلهاست که بر اساس پارامترهای این روشیکی از 

 شود و در فرمول زیر نوشته شده است:محاسبه می برای روز و حداقل رطوبت نسبیدمای حداکثر 

 ET=(T-12)*(1- RH/122) 

 ET              دمای مؤثر =T(دما =C             )RH)%(رطوبت نسبی = 

 ن آسایش آن چگونه است.با توجه ضریب بدست آمده و جدول زیر، مشخص می شود که منطقه مورد نظر میزا
 میسنارد فرمولآسایش اقلیمی بر اساس  بندی ضرایبدرجه 

 شاخص آسایش دمای مؤثر

 بسیار گرم >32

 شرجی 5/27تا  32

 خیلی گرم 4/25تا  5/27

 گرم 2/22تا  4/25

 آسایش 8/17تا  2/22

 خنک 5/15تا  8/17

 خیلی خنک 47/1تا  5/15

 سرد 47/1تا  -12

 خیلی سرد -12تا  -22

22- >  

که در جداول زیر محاسبه شده و شب در روز  زنجانهای آماری، دمای مؤثر و شاخص آسایش منطقه بر اساس داده

 است. آورده شده 
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 جاننطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                   بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ز

 بر اساس فرمول میسنارد در روز زنجانشرایط آسایش حرارتی منطقه  

 اسفند همنب دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

میانگین بیشینه 

 دما
1533 2238 2732 3135 3233 2234 2238 1435 734 335 335 834 

میانگین کمینه 

 رطوبت
3132 2233 2235 2331 1733 1531 234 3731 4431 5134 5237 4232 

 -238 -332 -331 -134 238 234 1531 1733 1435 1333 737 334 دمای مؤثر

 میزان آسایش
خیلی 

 خنک

یلی خ

 خنک

خیلی 

 خنک
 خنک خنک

خیلی 

 خنک

خیلی 

 خنک

خیلی 

 خنک
 سرد سرد سرد سرد

 1327منبع: مشاور، 

 بر اساس فرمول میسنارد در شب زنجانشرایط آسایش حرارتی منطقه 

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

 -234 -437 -434 -238 2335 434 11343 15325 1432 1231 437 235 میانگین کمینه دما

میانگین بیشینه 

 رطوبت
7832 7832 42 4435 4134 4232 47 7835 8232 8537 8431 8235 

 -232 -233 -234 -232 -134 -131 235 132 135 231 237- -134 دمای مؤثر

 سرد سرد سرد سرد میزان آسایش
خیلی 

 خنک
 سرد سرد سرد سرد

 سرد سرد سرد

 1327اور، منبع: مش

فرودین، اردیبهشت، خرداد، شهریور، مهر و های در ماهمنطقه زنجان ، و بر اساس فرمول میسنارد مطابق جدول فوق

و این منطقه در  دارد قرار خنکدر محدود  مرداد ماه،و  محدوده خیلی خنک قرار گرفته است، در تیرشب در آبان در 

با استفاده از روش میسنارد برای تعیین محدوده آسایش اقلیمی شهرستان  چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند سرد است.

 های سال سرد است.ها در تمامی ماهزنجان در شب، مرداد ماه در محدوده خیلی خنک قرار دارد و مابقی شب

 است. هاستفاده شد اولگیاقلیمی -زیست نموداربرای محاسبه آسایش اقلیمی شهرستان زنجان، عالوه بر روش فوق از 

 ،قسمت پایین نمودار. محاسبه شده است به درصددرجه سانتی گراد و رطوبت نسبی میانگین این نمودار بر اساس 

درجه سانتی گراد محدوده آسایش نشان داده شده است؛  25تا  22دهد و از خط میزان هوای خیلی سرد را نشان می

نمودار، بعد از محدوده آسایش هوای خیلی خشک، هوای در این بدن انسان در محدوه آسایش احساس راحتی دارد. 

های هواشناسی)متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی در جدول زیر دادهخیلی مرطوب و خیلی گرم مشخص شده است. 

 به درصد( مربوط به شهرستان زنجان آورده شده است.
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 های هواشناسی برای تعیین محدوده آسایش بر اساس روش اولگیداده 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت وردینفر 

 متوسط دما
2 14 12 23 24 22 15 8 2 1- 2- 3 

متوسط رطوبت 

 نسبی

55 54 44 44 42 42 44 58 44 48 48 41 

 1327منبع: مشاور، 

های فروردین، اردیبهشت، ماههای تیر و مرداد در محدوده آسایش اقلیمی قرار گرفته و بر اساس روش اولگی، ماه

خرداد، شهریور و مهر در محدوده سرد قرار دارد و آبان تا اسفند نیز در محدوده خیلی سرد قرار گرفته که در نمودار 

 های سیاه رنگ نشان داده شده است.زیر با شکل دایره

به ترتیب عددی برابر  1324- 1348با توجه به اینکه متوسط بیشینه دمای هوا در شهرستان زنجان در طی سالهای 

 21گراد در مرداد و تیر به ثبت رسیده و از طرفی بهترین درجه حرارت برای بدن انسان درجه سانتی 3135و  3233با 

شود. لذا بر اساس حداکثر دما، درجه سانتی گراد است، هر چه دما از این مقدار بیشتر شود، آسایش انسان کمتر می

در منطقه آسایش اقلیمی قرار گیرد ولی اگر همراه با دمای باالی هوا، باد در جریان باشد و رطوبت  توانداین دو ماه نمی

برای تعیین محدوده آسایش  شود.کمتر باشد از میزان گرما کاسته شده و دمای هوا برای انسان قابل تحمل تر می

ثر دما، حداقل رطوبت برای روز و حداقل دما های هواشناسی)حداکاقلیمی شهرستان زنجان بدون همراهی باد، از داده

 تری که گویای شرایط آسایش اقلیمی اینو حداکثر رطوبت برای شب( استفاده شده تا بتوان به نتایج بهتر و واقعی

های مربوط به حداکثر دما، حداقل رطوبت برای روز و حداقل دما و حداکثر شهرستان است، دست یافت. جدول زیر داده

 نشان داده است. 1324-1348های ای شب را در طی سالرطوبت بر
 در روز و شب های هواشناسی برای تعیین محدوده آسایش بر اساس روش اولگیداده 

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

 متوسط دما
2 14 12 23 24 22 15 8 2 1- 2- 3 

متوسط رطوبت 

 نسبی

55 54 44 44 42 42 44 58 44 48 48 41 

میانگین بیشینه 

 دما

1533 2238 2732 3135 3233 2234 2238 1435 734 335 335 834 

میانگین کمینه 

 رطوبت
3132 2233 2235 2331 1733 1531 234 3731 4431 5134 5237 4232 

میانگین کمینه 

 دما
235 437 1231 1432 15325 11343 434 2335 238- 434- 437- 234- 

میانگین بیشینه 

 رطوبت
7832 7832 42 4435 4134 4232 47 7835 8232 8537 8431 8235 

  1327منبع: مشاور، 
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 محدوده آسایش اقلیمی شهرستان زنجان بر اساس روش اولگی .3نمودار 

 

 1327منبع: مشاور، 

ه آسایش قرار نگرفته است و ها در محدود، هیچ یک از ماههای مربوط به حداکثر دما و حداقل رطوبتبر اساس داده

های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در محدوده گرم و باشند. ماهنزدیک می تنها ماه اردیبهشت و مهر به محدوده آسایش

های آذر، دی، بهمن و اسفند در محدوده هوای خیلی های فروردین و آبان در محدوده سرد و ماهخشک قرار دارند و ماه

 د. انسرد قرار گرفته

چ یک هیدر شب، اقلیمی شهرستان زنجان در نظر گرفتن حداقل دما و حداکثر رطوبت برای تعیین محدوده آسایش  اب

های سال در محدوده سرد و خیلی سرد قرار دارند. به عبارتی اند و همه ماههای سال در این محدوده واقع نشدهاز ماه

 فوقدر هوای آزاد بدون پتو امکان خوابیدن وجود ندارد. نمودار های شهرستان زنجان حتی در تیر و مرداد ماه شب

 را نمایش داده است. محدوده آسایش اقلیمی شهرستان زنجان در طی روز و شب 

 های منابع سطحی و زیرزمینیها و قابلیتویژگی -3-3-1

ط استان است. متوسین امنابع آب  وضعیت خوببا کل کشور حاکی از  زنجانمقایسه وضعیت کلی منابع آب استان 

را نشان  باالتریمیلیمتر در سال، رقم  252میلیمتر در سال در مقایسه با کل کشور،  22431، زنجانبارندگی استان 

 413222میلیون متر مکعب در مقایسه با کشور که  4245 ساالنه کل نزوالت جوی؛ با متوسط زنجاندهد. استان می

شود. همچنین متوسط حجم کل درصد نزوالت جوی کشور را شامل می 2حدود میلیون متر مکعب نزوالت جوی دارد 

 43222 میلیون متر مکعب است که در مقایسه با کشور؛ 524های سطحی استان زنجان حدود ساالنه استحصال آب
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ان های زیرزمینی استان زنجآبحجم کل ساالنه مصرفی  درصد را به خود اختصاص داده است. 1میلیون متر مکعب، 

میلیون  42741های زیرزمینی کشور؛ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با حجم کل ساالنه مصرفی آب 1231

درصد از حجم کل مصرف  2به طور کل استان زنجان است. که در نمودار زیر آمده درصد را شامل شده  2متر مکعب، 

 .ده استساالنه آب)آبهای سطحی و زیرزمینی( کشور را به خود اختصاص دا
 وضعیت کلی منابع آب استان و مقایسه آب کشور  .4نمودار 

 
 1327منبع: شرکت سهامی آب منطقه ای استان، 

 4درصد و  2درصد،  2های کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعتی به ترتیب های زیرزمینی در بخشمصرف ساالنه آب

میلیون متر مکعب  852زنجان حدود  درصد است. به عبارتی مصرف ساالنه آب زیرزمینی بخش کشاورزی در استان

میلیون متر مکعب است. همچنین مصرف ساالنه آب زیرزمینی بخش شرب و بهداشت در استان  43844در برابر با 

میلیون متر مکعب است و مصرف ساالنه آب زیرزمینی بخش  4222میلیون متر مکعب در برابر با  28زنجان حدود 

اطالعات میلیون متر مکعب است. جدول زیر  1884یون متر مکعب در برابر با میل 83صنعت در استان زنجان حدود 

 کاملی از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان زنجان را در مقایسه با کشور نشان داده است.
 اطالعات کلی وضعیت منابع آب استان زنجان و مقایسه با کل کشور 

 کشور استان واحد شرح ردیف 
نسبت استان/کشور 

)%( 

 1،34 1،448،222 22،144 مربع کیلومتر مساحت 1

 1 82 1 میلیون نفر جمعیت 2

 5 17،422،222 883،222 هکتار مساحت اراضی کشاورزی 3

 2 4،222،222 148،325 هکتار سطح اراضی آبی 4

5 
متوسط ساالنه آب 

 ورودی
 ورودی قزل اوزن به استان از ایستگاه یساول 224 میلیون متر مکعب

4 
سط ساالنه کل متو

 نزوالت جوی
 2 413،222 4،245 میلیون متر مکعب

7 

متوسط حجم کل ساالنه 

استحصال آب های 

 سطحی

 1 43،222 524 میلیون متر مکعب
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8 

متوسط حجم ساالنه 

نفوذ مستقیم از بارش به 

 آب زیرزمینی

 - - 442 میلیون متر مکعب

2 
متوسط حجم ساالنه 

 تبخیر
 2 222،512 4،228 میلیون متر مکعب

12 

متوسط حجم ساالنه کل 

آب تجدید شونده )  منابع

 آب سطحی(

 2314 72،222 28 میلیون متر مکعب

11 
متوسط حجم ساالنه 

 روان آب
 1 52،743 475 میلیون متر مکعب

12 

متوسط ساالنه خروجی 

رودخانه قزل اوزن از 

 ایستگاه گیلوان

 - - 1،222 میلیون متر مکعب

13 
حجم کل متوسط ساالنه 

 آب سطحی تولید شده
 1 113،422 831 میلیون متر مکعب

14 
حجم کل ساالنه تخلیه 

 آب زیرزمینی
 2 72،222 1،128 میلیون متر مکعب

15 
حجم کل ساالنه مصرفی 

 آب های زیرزمینی
 2 42،741 1،231 میلیون متر مکعب

14 

مصرف ساالنه آب های 

زیرزمینی در بخش 

 کشاورزی

 2 43،844 852 میلیون متر مکعب

17 

مصرف ساالنه آب های 

زیرزمینی در بخش شرب 

 و بهداشت

 2 4،222 28 میلیون متر مکعب

18 

مصرف ساالنه آب های 

زیرزمینی در بخش 

 صنعت

 4 1،884 83 میلیون متر مکعب

12 

متوسط حجم اضافه 

برداشت ساالنه از منابع 

 آب زیرزمینی

 3 4،222 152 میلیون متر مکعب

22 

مصرف ساالنه  حجم کل

 و  آب ) آب های سطحی

 ( زیرزمینی

 2 22،741 1،535 میلیون متر مکعب

21 
حجم آب سطحی تنظیم 

 شده
   122 میلیون متر مکعب

 1327، ای استان زنجانآب منطقه منبع: شرکت سهامی

 های سطحی الف(آب

های قزل اوزن، زنجان تند. رودخانههای سطحی در استان زنجان رودخانه های دایمی و فصلی هسمهم ترین منبع آب

. رودخانه قزل اوزن از کوه های چهل چشمه باشدمیرود، ابهررود و شاهرود مهم ترین رودهای دایمی این استان 

. ریزدمی خزر دریای به رودسفید کردستان و همدان سرچشمه گرفته و در نزدیکی منجیل به شاهرود پیوسته و با نام
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 می اوزن قزل رودخانه به غربی شمال خاوری، جنوب جهتی با و داشته قرار اوزن قزل آبریز هحوز در نیز رود زنجان

ر خود نی بودن مسیطوال و زیبایی پرآبی، دلیل به دارد که باالیی اقتصادی اهمیت بر عالوه اوزن قزل رودخانه. پیوندد

ی نیز اهمیت زیادی دارد. به برکت آب های زنجان است که در زمینه جاذبه های گردشگریکی از مهم ترین روخانه

های زیبا و سرسبز بسیاری در مسیر این رودخانه به وجود آمده که منظره بسیار زیبایی به حومه شهر زنجان باغ ،فراوان

های جهانگردان و مستشرقین از این رودخانه و زیبایی و سرسبزی مناطق داده است به طوری که در تمام سفرنامه

شده است. مسیر رودخانه قزل اوزن یکی از مهم ترین تفرجگاه های اهالی زنجان و مناطق اطراف آن  اطراف آن یاد

 یکی از باصفاترین استراحت گاه های مسافران مسیر شمال غرب کشور است. 

از  رودخانه های سجاس، آیدوغموش، تالوار، شاری چای، قرانقو و گامیش چای از حوزه آبریز قزل اوزن و رودخانه تهم

حوزه آبریز زنجان رود از دیگر رودخانه های مهم استان هستند که تقریبا در تمام مناطق استان جریان دارند. در 

کیلومتر مربع برآورد شده است، حوزه  22144استان زنجان را که حدود  مساحت کل از مربع کیلومتر 18284 مجموع 

 میلیون هکتار دارد، در بر می گیرد.  4/5آبخیز قزل اوزن یا سفید رود که خود وسعتی در حدود 

به طور کلی در سطح استان زنجان دو آبخیز اصلی که از آبخیزهای فرعی متعدد تشکیل شده اند وجود دارد . حوزه 

کیلومتر بخش های مرکزی، جنوب باختری،  54222اول که حوزه آبخیز قزل اوزن یا سفید رود است، با وسعتی معادل 

تان زنجان را در بر گرفته است. رودخانه های اصلی به نام های قزل اوزن و شاهرود که پس از به هم باختر و شمال اس

پیوستن در منطقه منجیل )محل سد سفید رود( رودخانه سفید رود را به وجود می آورند، درحوزه آبخیز سفید رود 

زل اوزن و شاهرود و شاخه های عمده آن جاری هستند. براساس مطالعات انجام شده مقدارآب ساالنه رودخانه های ق

میلیارد متر مکعب آن مربوط به  2/4میلیارد متر مکعب درسال است که نزدیک به  225/5ها به طور متوسط برابر با 

 رودخانه قزل اوزن و بقیه مربوط به رودخانه شاهرود است. 

 :زنجان عبارتند از شهرستانترین رودهاى مهم

 رودخانه قزل اوزن

یرد گهاى استان کردستان سرچشمه مىهاى ایران و شهرستان زنجان است از کوهترین رودخانهرود که یکى از مهماین 

هاى تالش شود. قزل اوزن در حد فاصل کوهو از راه قشالقات افشار در حومه خدابنده، وارد محدوده استان زنجان مى

شاهرود « هزار رود»بد و در نزدیکى منجیل با دریافت آب یاهاى شمالى زنجان به طرف مشرق جریان مىو رشته کوه

 شود. اینیابد و سرانجام به دریاى مازندران سرازیر می شود و به طرف شمال با نام سفیدرود جریان مىتر مىپر آب

 رود در مسیر طوالنى خود، با افزایش رطوبت و کاستن از سردى هوا، نقش مؤثرى در رونق کشاورزى منطقه ایفا

 .نمایدمى

 زنجان رود

گیرد و پس از هاى آق داغ سرچشمه مىاین رودخانه که به زنجان چاى نیز معروف است، از چمن سلطانیه و کوه

 اوزن قزل ن بهرجئی هاى محلى کوچک، در نزدیکىگذاشتن از بخش حومه زنجان و اراضى چاى پاره، همراه رودخانه

 .پیوندد می

قرار دارد. رود بزرگ و رودخانه زنجانرود از نظر هیدرولوژی در حوزه آبخیز قزل اوزن  نشهرستان زنجابخش زنجانرود 

جریان  زنجانرودبخش  غرب سمتدر که  قزل اوزن یکی از دو شاخه اصلی سپیدرود و از رودهای بزرگ کشور است

خانه قزل اوزن از دو صورت طولی در جریان است. رودو در سمت شرق بخش زنجانرود، رودخانه زنجانرود به دارد

گذرد و رودخانه زنجانرود در طول دهستان زنجانرود پایین در جریان است و از شهر دهستان چایپاره باال و پایین می

 گذرد.نیک پی می
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خه تلدیگر نظیر های فرعی ودخانهقزل اوزن، ر و زنجانرودعالوه بر رودخانه شود که در نقشه زیر مشاهده می گونههمان

های چایپاره باال و پایین و بیوک چای، قلعه چای در بخش زنجانرود وجود دارد که در دهستانچای،  میرجان، رود

 در جریان هستند.  غنی بیگلو

ایستگاه پمپاژ در دهستان  8از این تعداد که  گیردمیاستفاده قرار مورد ایستگاه پمپاژ در مدار  38در بخش زنجانرود 

ایستگاه پمپاژ در دهستان زنجانرود پایین واقع شده است.  24پمپاژ در دهستان چایپاره پایین و  ایستگاه 4چایپاره باال، 

 مترمکعب در روز است. 25231 ،پمپاژ در مدار هایایستگاه ظرفیت برداشت
 های پمپاژآب از طریق ایستگاه تأمین 

 در ایستگاه پمپاژ حجم

 وزر در مترمکعب-مدار

 ایستگاه تعداد

 دارم در پمپاژ
 ردیف بخش نام دهستان نام روستا نام

 1 زنجانرود چایپاره باال کنگرلو 1 344

 2 زنجانرود چایپاره باال چوروک علیا 1 432

 3 زنجانرود چایپاره باال قره اوغالنلو 1 252

 4 زنجانرود چایپاره باال قره بو ته 1 344

 5 زنجانرود چایپاره باال قیطول 2 252

 4 زنجانرود ایپاره باالچ گوگ تپه 1 252

 7 زنجانرود چایپاره باال گوگلر-ایلن  1  

 جمع    8 2522

 1 زنجانرود زنجانرودپائین اسفناج 1 518

 2 زنجانرود زنجانرودپائین آقاباغلوجه  1 344

 3 زنجانرود زنجانرودپائین باغلوجه سردار 1 432

 4 زنجانرود زنجانرودپائین تلخاب 2 244

 5 زنجانرود زنجانرودپائین وک سفلیچور 1 344

 4 زنجانرود زنجانرودپائین دلکی 1 252

 7 زنجانرود زنجانرودپائین رجعین 2 252

 8 زنجانرود زنجانرودپائین سر دهات شیخ 2 252

 2 زنجانرود زنجانرودپائین سرچم سفلی 1 242

 12 زنجانرود زنجانرودپائین سیف آباد 2 844

 11 زنجانرود ودپائینزنجانر قاهران 1 344

 12 زنجانرود زنجانرودپائین قره آغاج 2 252

432 1 
قولی قصه 

 /سلطان آباد
 13 زنجانرود زنجانرودپائین

 14 زنجانرود زنجانرودپائین کزبر 1 252

 15 زنجانرود زنجانرودپائین کهاب /قهاب / 1 432

 14 زنجانرود زنجانرودپائین گمش آباد 3 778

 17 زنجانرود زنجانرودپائین نیک پی 1 518

 جمع   24 8213

 1 زنجانرود چایپاره پائین حصار 1 518

 2 زنجانرود چایپاره پائین شکورچی 1 252

 3 زنجانرود چایپاره پائین مشمپا 2 778
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 جاننطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                   بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ز

 جمع   4 1555

 1 زنجانرود غنی بیگلو لولک آباد 1 344

 2 زنجانرود غنی بیگلو مهرآباد 1 252

 جمع   2 425

 1327منبع: اداره آب و فاضالب روستایی، 

 تأمین آب شهرستان زنجان از سد:

ینگجه، داش بالغ، تهم و فیله خاصه سد به نامهای  4سد وجود دارد که از این تعداد  4در شهرستان زنجان حدود 

صات کلی سدهای باشد. در جدول زیر مشخبرداری است و پروژه دو سد بلوک و مشمپا در حال اجرا میدر حال بهره

 موجود در شهرستان زنجان آورده شده است. 
 سدهای شهرستان زنجاناطالعات کلی وضعیت  

 شرکت آب منطقه ای زنجان

 برداری(در حال بهره –در حال اجرا  سازی) سدپروژه های 

 (mcmحجم کل مخازن ) خاتمهسال  سال شروع نوع تاسیسات وضعیت طرح

 را ) سد سازی (پروژه های در حال اج
 352 - 87 سد مشمپا

 2314 - 85 سد بلوک

برداریبهرهپروژه های در حال   

 232 81 78 سد ینگجه

 133 82 78 سد داش بالغ

 87378 84 73 سد تهم
 137 82 84 سد فیله خاصه

 1327، ای استان زنجانآب منطقه منبع: شرکت سهامی

 قرار دارد که در نقشه زیر نشان داده شده است. شمپا در بخش زنجانرودسد م، سد موجود در شهرستان زنجان 4از 
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                   توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                                        طرح

 وضعیت منابع آب سطحی بخش زنجانرود شهرستان زنجان .7نقشه 

 .2نقشه 
1327منبع :مشاور ،



 

36 

 

 نجانز طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 های زیرزمینی(آبب

آب های زیر زمینی استان زنجان به علل گوناگونی از جمله بافت خاک ها، نوع آب و هوا و میزان بارش غنی هستند 

های زیرزمینی به صورت حفر چاه ها و از نظر تامین منابع آبی اهمیت زیادی دارند. بیشتر روستاهای این استان از آب

های معدنی استان به دو صورت چشمه های آب گرم معدنی و چشمه های آب سرد کنند. چشمهو کاریزها استفاده می

گرم از نظر جاذبه های گردشگری دارای اهمیت هستند.  های آبمعدنی شکل گرفته اند. از این میان بیشتر چشمه

این چشمه ها با عبور از الیه های آهکی زیرزمینی و اختالط با گازهای گوگردی از درجه حرارت باالیی برخوردار شده 

و به خاطر داشتن کیفیت گوگردی و آهکی به عنوان داروی شفابخش امراض رماتیسمی مورد استفاده قرار می گیرند. 

و ایجاد دگرگونی در الیه های زیرزمینی،  1342های استان این است که پس از زلزله سال نکته جالب در مورد چشمه

 های آب گرم این استان عبارت است از: چشمهبر درجه حرارت آب های گرم معدنی در سطح استان افزوده شده است. 

 نزدیکی در زنجان غربی جنوب کیلومتری 32 در ابدال گرم آب چشمه، چشمه آب گرم وننق در نزدیکی روستای وننق

 قنیرجه گرم آب چشمه گرماب، روستای حومه در خدابنده کیلومتری 42 در گرماب گرم آب چشمه ابدال، روستای

 حفاظت منطقه غربی متری روستای علم کندی شهرستان ماه نشان، چشمه آب گرم احمد آباد در جنوبکیلو 12 در

 .انگوران شده

ها گازدار بوده و های آب سرد معدنی استان زنجان دارای ترکیبات گوگردی، منیزیمی و زاج هستند. این آب چشمه

گیرند. مهم ترین چشمه های آب سرد استان را آب معدنی اهلل بالغی به عنوان دافع سنگ کلیه مورد استفاده قرار می

 15شهرستان طارم و چشمه آب معدنی عمقین در کیلومتری شمال زنجان و حومه روستای ماهان در  52واقع در 

 کیلومتری لوشان در جاده سیروان شهرستان طارم تشکیل می دهند. 

این استان  ای استان زنجان، حجم کل ساالنه مصرفی آبهای زیرزمینیبر اساس اطالعات شرکت سهامی آب منطقه

درصد از  82رسد. بهداشتی و صنعت می میلیون متر مکعب است که به مصرف بخش کشاورزی، شرب و 1231حدود 

درصد آب زیرزمینی برای شرب و بهداشتی اختصاص  12رسد، آب زیرزمینی استان در بخش کشاورزی به مصرف می

جدول و نمودار زیر میزان مصرف آب زیرزمینی رسد.درصد باقی مانده در بخش صنعت به مصرف می 8یافته و در نهایت 

 دهد.استان زنجان را نشان می
 در بخشهای مختلف در استان زنجانزمینی درصد میزان مصرف آب زیر 

 های مختلف بخش

میزان 

آب  مصرف

 زیرزمینی

 درصد

 82 852 کشاورزی

 12 28 شرب و بهداشتی

 8 83 صنعت

 122 1231 حجم کل ساالنه مصرفی آبهای زیرزمینی

 1327، ایسهامی آب منطقه شرکتمنبع:  
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 نجانز طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 نجاب زیرزمینی استان زندرصد مصرف منابع آ .5نمودار 

 
 

 1327، مشاورمنبع: 

       

مندی از برداشت توان به لحاظ بهرهنمونه ای روستاهای  منظومه را می، براساس استعالم آب منطقه ای استان زنجان

حلقه چاه 2422در این بخش  منابع آب زیرزمینی در سه دسته اصلی دارای چاه، قنات و چشمه تقسیم کرد

 رشته قنات وجود دارد. 14دهنه چشمه،123حلقه چاه فاقد پروانه ، 242مجاز و 
 تعداد چاه و چشمه و قنات در بخش زنجانرود شهرستان زنجان

 قنات چشمه چاه دهستان

 11 33 1433 زنجانرود پایین 

     211 چایپاره باال

   4 132 چایپاره پایین

 5 154 341 غنی بیگلو

 14 123 2317 جمع 

 
 چاه و چشمه و قنات در بخش زنجانرود شهرستان زنجانتعداد .4نمودار 

 
1327،ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان  

82%

10%

8%

کشاورزی

شرب و بهداشتی

صنعت

0

500

1000

1500

2000

2500

چاه مجاز چاه فاقد پروانه چشمه قنات



 

38 

 

 نجانز طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 زنجانرود از شهرستان زنجانبخش  موجود در  قنات های
 مصرف نام قنات نام روستا مصرف نام قنات نام روستا

 شرب روستایی کندکریزی باغلوجه سردار کشاورزی چشمه کهاب

 شرب روستایی کندکریزی باغلوجه سردار کشاورزی ریزیکت که دوالناب

 کشاورزی گورت دره سی دره لیگ کشاورزی یلی آقاش تلخاب

 کشاورزی صدقعلی دره سی دره لیگ کشاورزی کپک اولن تلخاب

 کشاورزی قره آقا جان دره قاهران کشاورزی چایری دره تلخاب

 ورزیکشا کت بوالغی بلوغ کشاورزی ایدلی کهریز اسفناج

  کهریز مهرآباد کشاورزی چمن کهریز باغلوچه آقا

 کشاورزی کهریز نصیرآباد شرب روستایی کت کریزی باغلوجه سردار

1327،ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان   

 تعداد چشمه های موجود در دهستان غنی بیگلو
 تعداد ع مصرفنو نام روستا تعداد نوع مصرف نام روستا تعداد نوع مصرف نام روستا

 دگرمان دره سی 1 کشاورزی ابراهیم آباد
شرب 

 روستایی
 2 کشاورزی لولک آباد 1

 لولک آباد 2 کشاورزی رضا اباد 1 شرب روستایی احمد آباد
شرب 

 روستایی
1 

 رضا اباد 1 کشاورزی احمد آباد
شرب 

 روستایی
 7 کشاورزی ملک باغی 1

 1 دام و طیور ملک باغی 13 زیکشاور زنگین 1 شرب روستایی اند اباد علیا

 زنگین 3 کشاورزی اوزج
شرب 

 روستایی
  کشاورزی مهر اباد 1

 4 کشاورزی میان دره 2 کشاورزی سنگبن 2 شرب روستایی اوزج

 سنگبن 3 شرب روستایی ایلجاق
شرب 

 روستایی
 میان دره 1

شرب 

 روستایی
1 

 5 کشاورزی مینان 13 کشاورزی علی آباد 1 کشاورزی ایلجاق

 علی آباد 1 شرب روستایی ایلن
شرب 

 روستایی
 مینان 4

شرب 

 روستایی
1 

 4 کشاورزی نصیر آباد 2 کشاورزی قاضی کندی 2 شرب روستایی تقی کندی

 3 کشاورزی قره گل 3 کشاورزی قالیچه بالغی 7 کشاورزی تقی کندی

 احمد آباد 4 کشاورزی قزلجه علیا 2 کشاورزی جنت النگ
شرب 

 روستایی
1 

 قزلجه علیا 1 شرب روستایی النگ جنت
شرب 

 روستایی
 5 کشاورزی تلخاب 1

 قزلچه سفلی 2 کشاورزی حبش
شرب 

 روستایی
 3 کشاورزی دگرمان دره سی 1

    1 کشاورزی قزلچه سفلی 12 کشاورزی حسین آباد

    3 کشاورزی قزالر بالغی 2 شرب روستایی حسین آباد

 1327،نماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجا
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 نجانز طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 تعداد چشمه های موجود در دهستان چایپاره پایین 
 تعداد  نوع مصرف  نام روستا

 1 کشاورزی  ساری کند

 1 شرب روستایی  ساری کند علیا

 1 کشاورزی  قره آغاج علیا

 1 کشاورزی  قره آغاج علیا ) لورجک

 1 شرب روستایی  مشمیا

 1 کشاورزی  مشمیا

 1327،ی استان زنجانماخذ:  شرکت آب منطقه ا

 زنجانرود پایین تعداد چشمه های موجود در دهستان
 تعداد  نوع مصرف  نام روستا

 11 کشاورزی  اسفناج

 1 کشاورزی  کهاب

 2 کشاورزی  سردهات پایین

 1 شرب شهری  کهاب

 1 شرب روستایی  کهاب

 1 شرب شهری  سیف آباد

 2 شرب روستایی  سیف آباد

 1 وستاییشرب ر  سیف آباد

 1 کشاورزی  گمش آباد

 1 دام و طیور قیطور

 3 کشاورزی  دوالناب

 3 کشاورزی  چپ چپ

 1 کشاورزی  دره لیگ

 1 فضای سبز  فیله خاصه

 1 کشاورزی  اسفناج

 2 کشاورزی  قاهران

 1327،ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان

 پاره پایینتعداد چاه های موجود  و نوع مصرف در دهستان چای
 اورزیکشصنایع وابسته به  دو منظوره شرب کشاورزی خدمات آبادی -روستا 

   1 11  انجمن سفلی

    12  انجمن علیا

  2 1 22 1 مشمپا

   1 22  حصار زنجان

 1     چپر

   1 4  شکورچی

    12  ساری کند سفلی

  1  24  ساری کند علیا

    2  ایلجاق

    13  قره آغاج سفلی

    5  قره آغاج علیا

 1327،ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان
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 نجانز طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 تعداد چاه های و نوع مصرف موجود در دهستان چایپاره باال 

 
 تعداد

 دو منظوره شرب کشاورزی کاتدیک یا ارت صنعت خدمات آبادی -روستا 
صنایع وابسته 

 به کشاورزی

   1 22   1 چروک علیا

 2 1 3 154 1 1 1 قره بوطه زنجان

    1    گوگ تپه

    4    گوگلر

   1     شکر بالغی

    1    گوگ تپه

    4    گوگلر

 1327ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان،

 تعداد چاه های  و نوع مصرف موجود در دهستان غنی بیگلو 
 تعداد

 -روستا 

 آبادی

 شرب کشاورزی صنعت خدمات
دو 

 منظوره 

صنایع 

ه ته بوابس

 کشاورزی

روستا 

- 

 آبادی

 شرب صنعت
دو 

 منظوره 

صنایع 

وابسته به 

 کشاورزی

 -روستا 

 آبادی

 شرب کشاورزی خدمات

صنایع 

وابسته به 

 کشاورزی

اند آباد 

     0 99 0 9 علیا

نوروز 

 2   019   رضا آباد         آباد

       0     حبش

قالیچه 

     2   اوزج         بالغ

حسن آباد 

     0   اربط 0     9 0   زه کندتا

احمد آباد 

 0   0   )زنجانرود(

 0     9     حمزه لو

چهره 

     0   آباد

ابراهیم 

آباد زنجان 

   0 1   )زنجانرود(

     0 2     ملک باغی

دگرمان 

دره 

         سی

تلخاب 

 0       )زنجانرود(

     0 001 9   مهر آباد

لولک 

     2   ادضیاء آب         آباد

     2 0     میرجان

قره 

     0   کول

قزالر 

 0       بوالغی

 1 0 2 0 بیزوشا   0   01 2   نجی

قزلجه 

 2   09 0 سفلی

نصیر آباد 

                           0     زنجان

 1327،ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان
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 نجانز طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 پایین زنجانرود تعداد چاه های  و نوع مصرف موجود در دهستان

 آبادی -روستا 
 دو منظوره شرب کشاورزی کاتدیک یا ارت صنعت خدمات

صنایع وابسته به 

 کشاورزی

 4 1 1 54  1 2 اسفناج

    7    سلطان آباد زنجان

   1 34  1  فیله خاصه

  2 1 78  3 3 نیک پی

 1  2 144  2 1 رجعین

  1 1 52  2 5 چپ چپ

 12 1 1 27  7 1 دوالناب

   1 47    باغلوجه آغا

 1  1 75    کهاب

 4  2 122    کزبر

 1  1 42    گمش آباد

   1 42  1 1 گواالن

    2    حماملو باال

    1    حماملو پایین

 4 2 1 122  4 2 قولی قصا

  2 1 41  2  قیطول

    4    صوفیلر

    1    عربچه

 2   1  1  بلوغ

 7 1  37  8 1 تازه کند زنجان

    1    دولک

    1    زنگی حاج اصغر

 1  1 47 3 1 4 سرچم سفلی

    2    سرچم علیا

سر دهات بیات 

 1   24  2  جعفر

 1   45  1  سر دهات شیخلر

  1  11   1 آلمالو زنجان

    38  1  الوارلو

 2 1 1 48  2  باغلوجه سردار

 2   2  1 1 ایده لو زنجان

    1    اوینادان

   1 17    قره چریان

 1  1 42  1  چروک سفلی

 2 2 1 47  5 3 دره لیک

   2 4    دالکی

    14  1 1 چاور

 2 1 2 52   1 سیف آباد

   1 4    قاهران

 1327،ماخذ:  شرکت آب منطقه ای استان زنجان

 



 

42 

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                     زنجانرود شهرستان زنجان                                                                                                       طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش 

 وضعیت منابع آب سطحی بخش زنجانرود شهرستان زنجان .8نقشه 

 

 1327منبع: مشاور،

 



 

43 

 

 زنجان ستانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                         بنیاد مسکن انقالب اسالمی ا

 خاکها و قابلیت استفاده از اراضیخصوصیات و پراکنش انواع  -4-3-1

 هاالف( نوع، ترکیب، جنس و پراکنش خاک

Ariسول ) اینسپتی di sol s:)  انی هستند که در سرتاسر جهان گسترش یافته حیاینسپتی سول ها خاک های

ماً گسترده است. مناطق شیب دار مناسب های اینسپتی سول برای استفاده های کشاورزی و غیرکشاورزی الزااند. خاک

ترین مکان برای مناطق تفریحی، جنگلی و حیات وحش می باشند. اینسپتی سول هایی که زهکشی کافی ندارند به 

طور گسترده می توانند برای کشت محصوالت زارعی استفاده شوند مشروط بر ا ینکه ایجاد زهکش مصنوعی در آنها 

مشخصات جغرافیایی این رده نیز در مناطق کوهستانی و در اراضی شیب دار متوسط تشکیل اماکن پذیر باشد. از نظر 

میلی متر و آب و هوای نیمه مرطوب حضور  422-822می گردند. اکثراً در مناطق معتدله رطوبت با نزوالت آسمانی 

 هستانی سردسیر )در ایاالتاین رده ثابت است. پوشش گیاهی طبیعی از مراتع، جنگل های پهن برگان و در مناطق کو

Base Worl متحده( از مخلوط پهن برگان و سوزنی برگان تشکیل گردیده است. طبق رده بندی d 

Ref erence(WRB) هابه این خاک Cambi sol s Cambi گویند که از کلمه التین  ar به معنی تغییر و تبدیل  

 اقتباس گردیده است. 

Entها )انتی سول i sol s:) سول ها این خاکها از مواد مادری جدید تشکیل یافته و تشخیص آنها  آنتیهایی خاک

از روی جوان بودن خاک و فقدان افق های ژنتیکی طبیعی امکان پذیر است. گاهی اوقات افق های ژنتیکی شروع به 

 دو بهتشکیل شدن نموده است .به طور کلی آنتی سئل ها از مواد اولیه و خرد شده)رگولیت( عمیق بوجود آمده ان

 ایی  استثنای یک الیه شخم احتماال فاقد سایر افق های ژنتیکی می باشند .برخی از آنتی سول ها دارای افق های پالگن

 .باشند می خاک سطح نزدیکی در سخت سنگی های الیه دارای آنها از برخی و هستند اگریک یا و(  آلبیک)

کیل یافته اند دارای تکامل پروفیلی بسیار کم بوده و فلوونت ی که بر روی رسوبات جدید آبرفتی )آلوویوم( تشیخاکها

در بسیاری از این خاکها بسختی محسوس و یا رنگ آن به کلی تغییر نیافته   C به A نامیده می شوند.تغییر رنگ از افق

باشد.بافت است.در بسیاری از موارد خواص خاک مستقیما از سنگ مادر به ارث می رسد و خاک معموال الیه الیه می 

این خاکها بستگی مستقیم با مقدار و سرعت رسوبگذاری مواد دارد، از این جهت بافت خاک در نزدیکی نهرهاو حاشیه 

خارجی دشت های سیالبی ریز می باشد.انواع مینرال های موجود در این خاکها تشابه زیادی با مواد رسوبی و سنگ 

 .مادر دارد

ه را به سطح خاک می افزاید و باعث حاصلخیزی آن میگردد.معموال این خاکها قبل سیالبهای متناوب ، مینرالهای تاز

از اینکه فرصت کافی برای تکامل داشته باشند توسط مواد رسوبی دیگر مدفون گردیده و بدین ترتیب خاک جدیدی 

 .بر روی آنها تشکیل می شود

آمده اند در ابتدای جوانی جزء خاکهای آنتی سول  اکثر خاکهای دنیا که از مواد رسوبی خرد شده و غیر محکم بوجود

گیرد ، مدت زمان کم و محدود یا انتقال می باشند.عواملی از قبیل شیب های تند که فرسایش در آنها بسرعت انجام می

و حرکت مواد )مانند حرکت تپه های شنی ( در تشکیل این گونه خاکها موثر است .تپه های شنی متحرک پیش از 

 پهت در ها خاک ترین  و ایجاد پوشش نباتی در زمره خاکهای انتی سول قرار میگیرند.خاکهای سامنت فراوان استقرار

 .باشند می نبراسکا در یافته استقرار شنی های

گاهی اوقات قطعات کوچکی از خاکهای آنتی سول در قسمتهای شیب دار مزارع و در بین خاکهای اصلی و عمده 

دار مواد آلی آنتی سول ها کم است و در برابر افزایش کودها از ته بخوبی عکس العمل نشان منطقه تشکیل میگردد.مق

 .ها نیز دارای واکنش خنثی بوده و یا سطح آنها آهکی می باشداری از این خاکیمیدهد.بس
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 زنجان ستانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                         بنیاد مسکن انقالب اسالمی ا

 است منطقه زیاد شیب و بستر سنگ سختی: خاکها گونه این  دو عامل موثر و مهم در تشکیل

 .یزان تجزیه و تخریب سنگها کمی بیش از میزان فرسایش و انتقال مواد استاز این جهت م

ها حاکی از این شود.وجود این گونه خاکاورتنت ( معموال در نواحی کوهستان تشکیل می)AR خاکهای آنتی سول

های نکته است که سطح زمین همواره از خاکهای عمیق پوشیده نبوده و عملیات کشاورزی منجر به تشکیل خاک

 خاکهای ها سول آنتی  عمیق گردیده اند.به عبارت دیگر خاکهای عمیق و حاصلخیز زمانی انتی سول بودند و در حقیقت

 .است یافته تشکیل آنها از مشخص های افق کامل های پروفیل زمان مرور به که باشند می فاصل حد

زمین شناسی که قابل مشاهده است  ناحیه ای از سازند سنگی یا ساختار (:Rock outcrop) رخنمون سنگی

)قابل چکش زدن( ، چه بصورت طبیعی و یا مصنوعی که توسط خاک ، پوشش گیاهی ، آب یا عملیات انسانی ، پوشیده 

سیله است که بر سطح زمین آشکار شده هر چند که در اکثر اوقات به و سنگ بستر بخشی از. در واقع رخنمون  .نیست

های زیر سطح است. در واقع رخنمون اطالعاتی از وضعیت الیهپوشیده شده پوشش گیاهی یا فرسایش از حاصل خاک

  .دهدقرار می شناسانزمین زمین در اختیار
 

 هابرداری خاکب( حاصلخیزی و قابلیت بهره

Ariها )سول اینسپتی di sol s :)های آمبریک، مالیک، پالگن و یاافق انواع خاکی را گویند که دارای اپی پدون

sol هایای و خاکهای جنگلی قهوهکامبیک باشد و به معنی بعضی خاک  brun aci de, l ow homi c gl ey, 

humi c gl ey است و در زبان التین واژه i ncept um به معنای شروع و آغاز است. 

Entها )انتی سول i sol s:) ای های لخت تا رسوبات مخروط افکنههای نابالغ و شنای از خاکآنتی سولها محدوده

 گیرند.بسیار حاصلخیز را در بر می

سنگالخی دارای کمترین میزان باردهی برای کشاورزی هستند، و تنها اراضی  (:Rocky Landsاراضی سنگالخی )

 توانند برای جذب جمعیت مناسب باشند. در شرایطی که بتوانند مراتعی برای پرورش دام تدارک ببینند می

اینسپتی سول، انتی -ول ،رخنمون سنگیآنتی س –متشکل از اینسپتی سول، رخنمون سنگی  زنجانرودبخش 

را اینسپتی سول تشکیل  زنجانروددرصداز خاک بخش  44341درصد و زمین نامرغوب است. 13374سول  سول/اینسپتی

درصد رخنمون 4324آنتی سول/اینسپتی سول، 13374 رخنمون سنگی/انتی سول،درصد خاک از نوع  14374دهد و می

های ک و مساحت خاک. جدول زیر نوع خادهددرصد را زمین نامرغوب تشکیل می18378سنگی/اینسپتی سول و 

 .دهدپشتلو را نشان میموجود در بخش قره
 شهرستان زنجان زنجانرود مساحت و درصد انواع خاک در بخش 

  مساحت )کیلومتر مربع( درصد از مساحت

 اینسپتی سول 12851434 44341

 آنتی سول -رخنمون سنگی  44427334 14374

 اینسپتی سول –رخنمون سنگی  1181234 4324

 انتی سول/اینسپتی سول 38124342 13374
 زمین نامرغوب  52218 18378
 جمع 274854382 122

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 خصوصیات و پراکنش پوشش گیاهی و قابلیت استفاده از آنها -5-3-1

های وهز، مناطق نیمه استپی، کها جهای بزرگ جغرافیایی گیاهی توسط اکولوژیستبندیاستان زنجان براساس تقسیم  

گردد. تاثیرعوامل هایی از ناحیه بزرگ ایران و تورانی محسوب میعنوان زیربخشبوده و به های خشکمرتفع و جنگل

اکولوژیکی، بخصوص میزان نزوالت اسمانی و پراکنش آن پستی و بلندی و وضعیت خاک بر پوشش گیاهی کامال 

 توان به جوامع گیاهی ذیل اشاره نمود:اهی موجود استان میمشهود است. ازمهمترین جوامع گی

Artجامعه گیاهی درمنه  ) - emi si a) 

Art) آویشن -گون -جامعه گیاهی درمنه - emi si a- ast ragal l us- Thymus) 

Grass- Ast ) گون-جامعه گیاهی گندمیان - rgal l us) 

 ها جامعه گیاهی بالشتکی -

 (Grssesجامعه گیاهی گندمیان ) -

ارس، گردو، سیاه تلو، زالزالک،  ،صنوبر ،درختان میوهپوشش گیاهی، در این بخش درختان و گیاهانی مانند از لحاظ  

انواع خانواده  ،آویشن، درمنه، کاله میرحسن، چوبک، الله، مرزهانواع انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون و گون، 

 رویند. میو ثعلب گیاهان بالشتکی  ،گندمیان

انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان جانوران وحشی، انواع همچنین 

آهوی ایرانی، گراز، . این جانوران مانند، در این منطقه وجود دارد آیند کهبه حساب میاز جمله جانوران این منطقه 

 کبکپرندگانی چون کبک،  ،نجاب زمینی، رودکپلنگ، پازن، گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، سسمور سنگی، 

دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی پردگان آبزی مانند دری، هوبره، عقاب، شاهین، 

. جانوران اهلی از قبیل گاو و گوسفند و گاو باقرقرهشاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم و اسبله، 

  .میش، مرغ و خروس، غاز و اردک وجود دارد

از لحاظ پوشش گیاهی، این منطقه دارای انواع گیاهان دارویی مانند بومادران، پای غاز، گل بابونه، کاکوتی، پونه، امن 

 جانوران اهلی از قبیل گاو و گوسفند و گاو میش، مرغ و خروس، غاز و اردک و ... است وکمنجی، بزوشا، خاکشیر و ... 

ای است که همچنین شرایط آب و هوایی این بخش به گونه .دارد و جانوران وحشی از قبیل گرگ، روباه و گراز و ...

 شرایط پیدایش جنگل را ندارد.

های شن، اراضی کشاورزی دیم به های شور و تپهپوشش گیاهی این بخش در چهار بخش؛ پوشش گیاهی ویژه دشت

بندی شده است. های نسبتاً سرد، دستهورزی آبی، مراتع متوسط در کوهستانهمراه دیمزارهای خز، اراضی کشا

 43های شن است که مساحتی حدود های شور و تپهبیشترین پوشش گیاهی مربوط به پوشش گیاهی ویژه دشت

ای درصد در مرتبه دوم، دار 31درصد اراضی بخش را به خود اختصاص داده است بعد از آن اراضی کشاورزی دیم با 

باشد که در سمت جنوب و شرق بخش گسترده شده است نمایش ترسیمی آن در نقشه زیر نشان بیشترین مساحت می

 شده است.داده
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 های باارزش زیست محیطی)حفاظت شده و قابل حفاظت(عرصه -6-3-1

 1شدهحفاظت هایعرصه

و منطقة حفاظت شدة انگوران.  آبادحفاظت شده استان زنجان عبارت است از: منطقة حفاظت شدة سرخ  مناطق

همچنین مناطق شکار ممنوعة استان زنجان عبارت است از: منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، منطقه شکار ممنوع 

 خراسانلو و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه.

ن ، شهرستاشهر زنجانت یکصد هزار هکتار در سی کیلومتری شمال غرب به مساح: آبادمنطقه حفاظت شده سرخ 

زیست به تصویب رسیده  ه.ش در شورای عالی حفاظت محیط 1375قره پشتلو قرار دارد و در سال  بخش طارم علیا و

زنجان و جنوب غربی شهرستان طارم در امتداد -فاصل شهرستان طارم در حد آباداست. منطقه حفاظت شده سرخ 

رودخانه قزل اوزن و شمال غربی شهرستان زنجان در دشت سهرین واقع شده است. این منطقه حفاظت شده دارای 

ها و ها و پهن برگها، گندمیان و شبه گندمیان و جو، فورببوته ها وها، گونپنج جامعه گیاهی درختان و درختچه

 آبادگونه گیاهی نیز در این منطقه شناسایی شده است. منطقه سرخ  422ها است که عالوه بر این موارد، بالشتکی

ت و شامل حیوانات وحشی و پرندگان بسیاری از جمله آهو، بز، خوک، پلنگ، خرس، خرگوش، گرگ، روباه، الک پش

را کبک دری، تیهو، کبک، کالغ، کرکس، عقاب طالیی،  آبادباشد. انواع پرندگان منطقه سرخ گونه خزنده و مار می 14

واع توان به اندهند. از آبزیان نیز میزنگوله بال، باقری قره، جغد، سهره، انواع مرغابی و پرندگان شکاری تشکیل می

از  یکی عنوانبهبا توجه به وسعت و پوشش گیاهی و جانوری گوناگون  آبادگونه ماهی اشاره کرد. سرخ  4دوزیستان و 

 .آیدمی شمار به گردشگر های حیات وحش استان محسوب شده و یکی از مراکز جذبزیستگاه ترینمهم

 نمایی از  منطقه حفاظت شده سرخ آباد .1تصویر 

 

                                              
 ومه تعیین شود.حفاظت شده بر اساس اسناد سازمان محیط زیست در سطح منظهای عرصه1

http://www.parminet.com/cities/view/70-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.parminet.com/cities/view/70-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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سال شکار ممنوع اعالم شده  5برای مدت  84منطقه شکار ممنوع فیله خاصه از تاریخ  منطقه حفاظت شده آق داغ:

درجه  37دقیقه تا  57درجه و 34دقیقه طول شرقی و  15درجه و  48دقیقه تا  55درجه و  47است. این محدوده بین 

هکتار می باشد.گونه های درختی مثل درختان  112532دقیقه عرض شمالی واقع شده است. وسعت منطقه  38و 

اهی چون انواع آویشن، درمنه، انواع خانواده گندمیان وگیاهان بالشتکی را می توان نام میوه و صنوبر و گونه های گی

برد. حیات وحش منطقه نیز شامل آهوی ایرانی،گراز، پرندگانی چون کبک، باقرقره، انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان 

 ود.آبزی و کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان را می توان اشاره نم

بر اساس نقشه زیر محدوده حفاظت شده سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه در شرق بخش زنجانرود واقع 

 .شده است 

 نمایی از منطقه شکار ممنوع فیله خاصه .9تصویر 
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 شهرستان زنجان زنجانرود مناطق حفاظت شده زیست محیطی بخش  .11نقشه 

 

1327منبع: مشاور،
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 سیل،طوفان، خشکسالی و ...(سوانح طبیعی )زلزله،   -7-3-14

 خیزی و گسللرزهالف ( 

 هایی از بخش گرماب و بزینههیمالیا قرار گرفته و تقریباً به غیر از محدوده -استان زنجان بر روی کمربند زلزله آلپ 

ده یپد یرسدر بررود که خطر زلزله پذیری نسبتاً کمتری دارند. بقیه نقاط استان از زلزله پذیری باالیی برخوردارند. 

متعدد  هایز به علت وجود گسلیزلزله و ن یزلزله در استان زنجان با توجه به قرار گرفتن استان بر روی کمربند شمال

 42های گذشته و آمار تلفات و خسارات آن )زلزله ن با توجه به زلزلهیه در گستره آن و همچنیاز جمله گسل سلطان

رو توان بالقوه استان جهت ف شده است. ازاینیاد تعریز یهای با خطر نسبناز استا یکی 2822نامه طارم(، در آئین

ن حادثه یگسل بزرگ در داخل و اطراف استان تأثیرپذیری از ا 42ش از یل وجود بیهای با قدرت باال به دالرخداد زلزله

خیز ستان( در منطقه زلزلهزی کشور هر هفت شهرستان استان زنجان )کل ایخدهد. در نقشه لرزهیش میرا افزا یعیطب

بندی خطر زمین لرزه، بخش زنجانرود به دو پهنه با خطر نسبی خیلی بر اساس نقشه پهنه باال قرار دارد. یبا خطر نسب

زیاد و پهنه با خطر نسبی زیاد تقسیم شده است. بخش زیادی از دهستان چایپاره باال و زنجانرود پایین در پهنه با خطر 

عنوان مرکز بخش زنجانرود و شود. شهر نیک پی بهدرصد بخش زنجانرود را شامل می 38گرفته که نسبی باال قرار 

پایین  های چایپارهترین نقطه سکونتگاهی در این پهنه قرار گرفته است. دهستانعنوان پرجمعیتروستای قره بوطه به

درصد بخش زنجانرود را در بر  42ین پهنه حدود طور کامل در پهنه با خطر نسبی زیاد قرار دارند که او غنی بیگلو به

 شده است.خیزی بخش زنجانرود نشان دادهبندی لرزهگرفته است. در نقشه زیر خطر پهنه

 هیهای مهم استان است که از کنار شهر زنجان و سلطانجنوب شرق از گسل –گسل فعال زنجان با روند شمال غرب 

اد به سمت یب زیجنوب شرق با ش –گسل شمال البرز با روند شمال غرب های مهم منطقه گر گسلیگذرد. از دیم

 باشد. یاد به سمت شمال میب زیغرب با ش –جنوب غرب و گسل رودبار با روند شرق 

تواند خطر اند که میهای موجود در بخش زنجانرود، در قسمت شمال غرب، غرب و جنوب غرب گسل قرارگرفتهگسل

 شود. های موجود در سه دهستان چایپاره باال و پایین و دهستان غنی بیگلو مشاهده میاشد. گسلزلزله را در پی داشته ب
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 زنجانرود شهرستان زنجان در بخش موجود  گسل .12نقشه 

 
 1327ماخذ:مشاور،
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 پهنه بندی خطر زلزله در بخش زنجانرود شهرستان زنجان .13نقشه 

 

 1327ماخذ: مشاور، 
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 ها و عوارض آنجریان و شدت بادب( 

کند و رطوبت دریای مه و شره است، باد مه از جهت شمال به جنوب در استان  حرکت می یدو باد محلی معروف استان

گردد. باد شره در جهت جنوب غرب به خزر را به این نواحی  منتقل کرده و موجب کاسته شدن درجه حرار ت هوا می

و بر اثر آن، خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی  کند، در تابستان باعث افزایش دما شدهشرق حرکت میشمال

های غالب منطقه اغلب از .مطابق آطالعات و آمار  حاصله از جداول ایستگاه هواشناسی زنجان بادشوداستان وارد می

ای به وجود باد مزاحم و یا باد گونه اشارهوزد اشاره شده است و حتی هیچشرق و باالخره شرق میجنوب غرب،جنوب

های باد من و باد شرقی )اصفهان( دیده است. اما عالوه بر باد شرق بادهای معروف محلی دیگری به نامر زمستان نگرد

وجود دارد. بنابراین باد جنوب غرب به عنوان باد غالب در منطقه است که گاهی دارای سرعت قابل توجهی در حدود 

های های هوای عرضهای فصل زمستان به سبب منشاء تودهدباشد. براساس فصول وزش باکیلومتر در ساعت می22تا14

های فصل تابستان به عنوان روند و بادزا به شمار میزا و رطوبتباشند . و از جمله بادهای بارانمعتدله و باالسرد می

باد  براساس گلبادهای ترسیمی جهات غالب وزش دهند.بادهای گرم و خسک عمل کرده و خشکی هوا را افزایش می

باشند و در فصول بهار و پائیز که بادهای از جهت غرب و جنوب غرب غلبه داشته و همین شرق و جنوب شرقی می

براساس فصول وزش بادهای فصل زمستان به سبب منشاء  شوند.های موسمی است که منجر به ریزشهای جوی میبا

روند و بادهای زا به شمار میزا و رطوبتهای بارانباد باشند و از جملههای معتدله و باالسرد میهای هوای عرضتوده

دهند و در فصول بهار و پائیز است فصل تابستان به عنوان بادهای گرم و خشک عمل کرده و خشکی هوا را افزایش می

 شوند.های جوی میکه بادهای از جهت غرب و جنوب غرب غلبه داشته و همین بادهای موسمی است که منجر به ریزش

 گلباد ساالنه.7نمودار 

 
 منبع: طرح تفضیلی استان زنجان
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( جریان رواناب سطحی و سیلج  

وجب متاثیر انسان بر محیط و تغییرات ناشی از عمل بشر در سطح زمین  هبا منشاء طبیعی است اما در نتیج یسیل بالی

یار باشد که عوامل بسی میشود تا میزان، شدت و سطح تخریب سیل افزایش یابد. سیل نیز از جمله مخاطرات بارشمی

شدت  و مدت  -توان از جمله این عوامل دانست : اتواند در وقوع این مخاطره دخیل باشد. موارد زیر را میزیادی می

تواند میزان تبخیر هرکدام از موارد فوق می -5میزان نفوذپذیری    -4پوشش گیاهی    -3توپوگرافی     -2بارش   

پذیری خاک به عوامل همچون رطوبت خاک درزمان اشد. به عنوان مثال میزان نفوذتری بشامل موارد جزئی

 بارندگی،جنس خاک، طبقات مختلف خاک، نوع پوشش گیاهی موجود حین بارندگی، تراکم خاک محل بستگی دارد.

باشد. بارش میها )به عبارت دیگر توپوگرافی( و شدت مدت ترین این عوامل تندی شیب در پستی و بلندیولی از مهم

های هستند که سیل موجب ورود خسارت در ماه ،دهد که هفت ماه اول سالمطالعه توزیع زمانی وقوع سیل نشان می

گردد. به دیگر سخن اطالعات ثبت شده حکایت از وقوع سیل در استان در ماه آخر فصل پاییز منطق مختلف استان می

 های فروردین، تیر و مرداد رخ داده است.  استان به ترتیب در ماه و فصل زمستان، ندارد. بیشترین آمار سیل در

 های مختلف در استان زنجانتوزیع زمانی وقوع سیل در ماه

 ماه 

تعداد وقوع 

 سیل 

درصد نسبت به 

 کل آمار

 22 11 فروردین 

 12 4 اردیبهشت 

 8 4 خرداد 

 25 13 تیر 

 27 14 مرداد 

 4 2 شهریور

 2 1 مهر

 122 51 جمع

 ماخذ: طرح های فرادست

با توجه به قرار گیری بخش زنجانرود بین دو رودخانه مهم و اصلی شامل رودخانه زنجانرود و قزل اوزن این بخش در 

های پر باران سال و فرسایش معرض خطر سیل خیلی شدید واقع شده است. با توجه به سیالبی بودن زنجانرود در ماه

های ساماندهی مختلفی با هدف تثبیت ن  بر تاسیسات و اراضی زراعی حاشیه رودخانه، طرحها و اثر آکناری آبراهه

تبریز صورت گرفته  که این عوامل در  تغییر رژیم جریان و  -ها،کنترل فرسایش، حفاظت از  جاده ترانزیت زنجانکناره

دسته خطر سیل 4به لحاظ خطر سیالب  اند.  براساس اطالعات موجود این بخشدر نتیجه تغییر مورفولوژی موثر بوده

درصد از محدوه بخش زنجانرود 7353خیلی شدید، خطر سیل شدید، خطر سیل متوسط و بدون خطر واقع شده اند. 

درصد در محدوده خطر شدید و 28342در محدوه خطر سیل  خیلی شدید  در حاشیه رودخانه زنجانرود و قزل اوزن و 

بررسی ها و مشاهدات درصد در محدوده بدون خطر واقع شده است. 2345سط و درصد در معرض خطر سیل متو41332

میدانی صورت گرفته از منظومه زنجانرود نشان میدهد که عدم احداث سیل بند و دیوارهای ساحلی در حاشیه رودخانه 
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های از نمونه .قزل  اوزن موجب گردیده است که روستاهای اطراف این رودخانه در معرض سیالب شدید قرار گیرند

واحد  42که باعث خسارت  به  15/22/1327توان به سیل  سال های اخیر به وقوع پیوسته است  میسیل که در سال

 مسکونی در روستای قره بوطه و قیطول گردید بود.

 در شهرستان زنجان زنجانرود بندی خطر سیل بخشدرصد و مساحت پهنه 
 درصد مساحت خطر سیل ردیف

 7353 21348 یلی شدیدخطر سیل خ 1

 28342 82742 خطر سیل شدید 2

 41332 173784 خطر سیل متوسط 3

 2345 7514 بدون خطر 4

1327منبع: مشاور،   

 های اخیر در بخش زنجانرودسیالب  شدیدرخ داده در سال 
 روستاهای در معرض سیالب واقع  شده سال وقوع سیل

 اقره بوطه ،قیطول، حصار، مشمپ 15/22/1327

 روستای اند آباد علیا  24/23/1327

 روستای چهرآباد 31/23/1325

 اکثر روستاهای بخش زنجانرود  27/24/1321

 1327مدیریت بحران،منبع: 

 در بخش زنجانرود 09/12/0931سیل در تاریخ .9تصویر 
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 پهنه بندی خطر سیل در بخش زنجانرود .14نقشه 

 
 1327ماخذ:مشاور،
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 خشکی و خشکسالی(د

های های توپوگرافیک، تنوع اقلیمی و انواع ناپاپداریاوری است که به علت موقعیت خاص و ویژگیایران کشوری پهن

قسمت اعظم ایران در آب و هوای خشک جهان قرار گرفته است. خشکسالی های بارز آن است. طبیعی و زیستی از ویژگی

موجود در جامعه تعارق بسیاری از این  هاییک مفهوم اجتماعی است، از این رو با توجه به طیف وسیعی از دیدگاه

ودو شتواند وجود داشته باشد. خشکسالی به عنوان کمبود بارش در دوره طوالنی و ممتد از زمان تعریف میمفهوم می

های خشکسالی و کم آبی باشد.عوامل متععدی های جدید برای غلبه بر چالشباید تمرکزمسئوالن در جهت اراده راه حل

ها به منظور جلوگیری از وقوع و بروزشان غیر ممکن و خارج از کسالی موثرند که تغییر و دخالت در آندر پیدایش خش

یر توان اقدماتی نظهای منفی خشکسالی در ابعاد مختلف  میتوان بشر است با این وجو د برای مقابله و کاهش پیامد

.  استفاده گردید.  SPI  د از شاخص خشکسالی برای بررسی خشکسالی بخش زنجانرو مدیرت خشکسالی را انجام داد.

و 1387،1378،1377( در سال های 1324-1348در شهرستان زنجان خشکسالی شدید و بسیار شدید در طی دوره )

از لحاظ وضعیت خشکسالی   نجانرودزبخش   spiطبق جدول حاصله از محاسبات شاخص  به وقوع پیوسته است. 1348

 تقریبا نرمال می باشد.

 spiبندی مقادیر شاخص خشکسالی طبقه  
SPI  وضعیت 

2بزرگتر یا مساوی  فرا مرطوب  

135تا  1322 بسیار مرطوب  

1تا  1342 نسبتا مرطوب  

-2322تا 2322 نزدیک نرمال  

-1342تا  -1 نسبتا خشک  

-1322تا    - 135 بسیار خشک  

-2کوچتر یا مساوی   فراخشک  
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 در ایستگاه زنجان spiمقادیر بدست آمده شاخص  

 وضعیت مقدار عددی  سال وضعیت مقدار عددی  سال وضعیت مقدار عددی  سال

1324 -1322 
خشکسالی 

 متوسط
 ترسالی خوب 1343 1343 تقریبا نرمال 2355- 1372

 1341- 1378 تقریبا نرمال 2328- 1325
خشکسالی بسیار 

 شدید
 تقریبا نرمال 2328- 1342

 1384- 1377 التقریبا نرم 2317- 1324
خشکسالی بسیار 

 شدید
 تقریبا نرمال 2322 1341

 تقریبا نرمال 2323 1342 تقریبا نرمال 2343 1374 تقریبا نرمال 2325 1323

 تقریبا نرمال 2345 1352 تقریبا نرمال 2342- 1375 تقریبا نرمال 2 1322

1321 1344 
ترسالی 

 متوسط
 1325- 1358 تقریبا نرمال 2337- 1374

سالی خشک

 متوسط

1322 131 
ترسالی 

 متوسط
 تقریبا نرمال 2323 1357 تقریبا نرمال 2347 1373

 ترسالی متوسط 1323 1354 ترسالی  1385 1372 تقریبا نرمال 2324- 1382

 تقریبا نرمال 2357 1355 تقریبا نرمال 2334 1371 تقریبا نرمال 2354 1388

1387 -2342 
خشکسالی 

 شدید
 تقریبا نرمال 2 1354 با نرمالتقری 2324- 1372

 تقریبا نرمال 232 1353 تقریبا نرمال 2385- 1342 تقریبا نرمال 2322 1384

 تقریبا نرمال 2335- 1352 خشکسالی شدید 2327- 1348 تقریبا نرمال 2328 1385

 ترسالی متوسط 1341 1351 تقریبا نرمال 2335- 1347 تقریبا نرمال 2325- 1384

 تقریبا نرمال 2385 1352 تقریبا نرمال 2384 1344 ریبا نرمالتق 2343 1383

1382 1325 
ترسالی 

 متوسط
 تقریبا نرمال 2387- 1342 تقریبا نرمال 2371 1345

 ترسالی متوسط 1323 1348 تقریبا نرمال 2322 1344 تقریبا نرمال 2352- 1381

             تقریبا نرمال 2328- 1382

 1327حاصله از آمار ایستگاه هواشناسی استان زنجان، ماخذ: محاسبات مشاور
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 شاخص های برآورد خشکسالی.8نمودار 

 

 پیامدهای خشکسالی

 پیامد اقتصادی
ها همیشه نسبت به بارندگی، درجه بسیاری از تصمیمات کشاورزان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است و فعالیت آن

اید نسبت به شرایط متغییر خود را سازگار نمایند، سازگاری های اقلیمی حساس بوده و همیشه بحررات  و دیگر متغیر

حاظ گردد. های مدیریتی لنسبت به تغییرات بالقوه اقلیمی، پیش شرط توسعه پایدار و کاهش فقر بوده وباید در فرآیند

 بخش نیزها از بخش کشاورزی در پی وقوع خشکسالی کاهش یافته و میزان سرمایه گذاری در این درآمد اغلب خانوار

 یابد.تنزل می

 پیامدهای اجتماعی

در پی اثرات اقتصادی، ضریب بیکاری به شکل خطرناکی باال می رود. بیکاری مردم عالوه بر مشکالتی که از بعد روانی 

های اجتماعی، تشدید درگیری و نزاع محلی و منطقه تشدید بزهکاری و ناهنجاریبرای مردم منطقه ایجاد نموده، باعث 

 .شودهای امنیتی میشهری، ایجاد حفره –اجرت اجباری روستا ای، مه

 پیامدهای زیست محیطی
هاف زاییف خشک شدن بستر رودها و دریاچهمهمترین این پیامدهای منفی شامل از بین رفتن مزارع و مراتع ، بیابان

 اشد.بها و از بین رفتن حیات جانوری  و .. میطوفان شن و ریزگردها و تخریب زیست بوم
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 طبیعی خطرات و سوانح محدودة در واقع سکونتگاههای شناسایی )ه

 درصد جمعیت43337و سیل  بخش زنجانرود شهرستان زنجان  با توجه به پهنه بندی صورت گرفته از مخاطرات زلزله

عیت در خطر جم از  درصد 34324، هکتار 117243323 با  مساحت  پهنه  خطر متوسط به  باال در از بخش زنجانرودد 

جمعیت در محدود خطر پایین  از  درصد 2332جمعیت در مساحت خطر باال خطر و از  درصد  21327نسبتاً باال ، 

 اسکان یافته اند. 
 مساحت و درصد پهنه های مخاطرات طبیعی و توزیع جمعیت در بخش زنجانرود شهرستان زنجان

 دارای سکنه درصد جمعیت جمعیت درصد مساحت مساحت)هکتار( شدت خطر

 1 2332 82 2325 5454351 خطرپایین

خطر متوسط به 

 باال
125245 38342 7778 34324 32 

 34 43337 2844 42381 117243323 نسبتاً باال

 18 21327 4288 14344 45228377 باال

 1327ماخذ:مشاور،
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 بخش زنجانرود شهرستان زنجان پهنه بندی مخاطرات طبیعی .15نقشه 

 

2713ماخذ: مشاور، 
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 مسایل زیست محیطی -8-3-1

  رواناب هدایت و آب هرز فاضالب، دفع نحوه )الف

 های شهری و روستاییالف: فاضالب

های خانگی که بخش از رح شده است. فاضالبطهای خانگی مشکل اکثر روستاها مدر بخش زنجانرود دفع فاضالب

وجود آمدن منظره نامطلوب در روستا گردیده عث بهباجمع آوری و مواردی با جاری شدن در معابر،   توسط چاه جذبی

 هایجمع آوری آب . در اکثر روستاها سیستمشودبروز مشکالت بهداشتی و بیماری می که از لحاظ بهداشتی باعث

سطحی شامل کانال و کانیو در معابر روستا اجرا شده است و آب های سطحی جمع آوری شده در نهایت به سمت 

پسماندهای کشاورزی  در بخش زنجانرود  در اکثر روستاها به رودخانه یا مسیل سرازیر می شود. اراضی کشاورزی یا

 شود.)فضوالت دامی( در کوچه یا بیرون روستا  یا در داخل حیاط نگهداری می

 های صنعتیپساب

رگ در کنار باشد. وجود صنایع کوچک و بزاستقرار صنایع یکی از مهمترین معضالت زیست محیطی رودخانه می 

روخانه زنجانرود  و یا با فواصل مختلف هر کدام تاثیر متفاوتی بر آب این رودخانه دارند. صنایع ذوب مس در غرب شهر 

زنجان با فاصله کمی از رودخانه مستقر گردیدهاند و فاضالب تعدادی از این صنایع مستقیما و غیر مستقیم وارد رودخانه 

مهم  باشند. تعداد صنایعهای انسانی میحاصل پروسه تولید  بعضیی دیگر فاضالب ها بعضیگردند. این فاضالبمی

باشند که هر کدام بسته به نوع فعالیت دارای انواع مورد می44آالینده آب زنجانرود طبق برآورد کارشناسان در حدود 

 گردندمتنوعی فاضالب حاوی مواد مسموم در رودخانه تخلیه می

  زباله دفع )ب

حمل توسط ماشین   -3سووزاندن-2دفن در محل -1شامل سه روش اصلی  بخش زنجانرودفع شناسایی شده در روش د

شود  از  مسائل و مشکالت زباله ها در روستاهای این بخش هفته ای دو الی سه بار جمع آوری می دفع در مکان دیگر. 

ها 3 عدم تخصیص ی در جهت جمع آوری و دفع زبالهمربوط به دفع زباله روستا ها نبود ماشین آالت الزم  برای دهیار

براساس استعالم صورت   .،عدم تفکیک زبالههزینه برای مکانیزه کردن ، عدم وجود محل انباشت زباله، نبود سطل زباله

باله ز انتقال  برای مدیریت یکپارچه پسماندهای روستاییاز سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان  گرفته 

 دی روستایی به سایت دفن پسماندهای شهری مهتر چای صورت می گیرد.های عا

 محیط بهداشت )ج

سماند       یکی از زمینه ستا، مدیریت مواد زائد یا پ شت محیط رو سی بهدا سا ست. های ا شت و درمان   ها ا شبکه بهدا

نه های بخش زنجانرود مسئئئول نظارت بر وضئئعیت بهداشئئت محیط مناطق شئئهری و روسئئتایی می باشئئد. احداث خا
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شی منطقه،                شی و عمده فرو شده در مراکز خرده فرو ضه  صرفی و عر ضه کاالهای م شت، نظارت بر کیفیت عر بهدا

نظارت بر بهداشئئت محیط کسئئب و کار شئئامل مراکز فروش و تولید و در نهایت تامین سئئالمت محیط خروجی این   

ستاها دهیاری ها به عن      شهرداری و در رو شهری  ست. در مناطق  شت اهالی   فعالیت ها صلی در تامین بهدا وان همکار ا

 مشارکت تنگاتنگی را برای تامین سالمت محیط انجام می دهند.

سب به نظر           ستاها منا شت محیط رو ضعیت عمومی بهدا سط ارگانهای فوق، و صورت گرفته تو با وجود فعالیتهای 

 نمی رسد. مهمترین مشکالت بهداشت محیط به شرح زیر می باشد:

 اری فضوالت دامی در فضاهای باز و عدم تفکیک این فضاها از واحدهای مسکونی رها شدن و نگهد -

 عدم جداسازی فضاهای نگهداری دام و ماکیان از فضای سکونت انسانی در واحدهای مسکونی -

 رها سازی فاضالب خانگی و عدم جمع آوری مناسب زباله در سطح روستاها -

سفال     - شامل آ ستایی  سازی و... جهت جلوگیری از ایجاد گردوغبار  عدم اجرای طرحهای عمرانی رو ت، کف 

 به هنگام عبور و مرور

 پوشش زمین  -1-3-9

ر تجزیه کند و در اثای است کوهستانی که به صورت فالت مرتفعی خودنمایی میاز نظر توپوگرافی استان زنجان منطقه 

های ای شهرستان زنجان به دو قسمت کوهههای حاصلخیز مستقلی به وجود آمده است. ناهمواریها،  جلگهرودخانه

های زنجان شمالی ادامه رشته های زنجان جنوبی تقسیم شده است. از نظر تقسیمات،  رشته کوهزنجان شمالی و کوه

ها به طور طبیعی از های منفرد مرکزی است. جهت کوههای البرز و کوههای زنجان جنوبی جزئی از رشته کوهکوه

اقع های زنجان شمالی وکوهشرقی امتداد یافته است. منطقه قره پشتلو و طارم علیا درپهنه رشته غربی به جنوب شمال

و قله باکلور به ارتفاع  رمت2274های زنجان شمالی، قله گالس به ارتفاع شده است. از مهمترین ارتفاعات در رشته کوه

خانه در شمال زنجان متر و قله چله2284ا به ارتفاع اند قله دگمتر در جهبه شمالی رودخانه قزل اوزن قرار گرفته2244

ها شمالی است، این رشته کوهمتر از ارتفاعات مهم جبهه جنوبی رود قزل اوزن از رشته کوههای زنجان2775به ارتفاع 

ش خبه لحاظ طبیعی بهای البرز غربی را تشکیل داده اشت. غربی شهرستان زنجان به هم پیوسته و رشته کوهدر شمال

درصد به 38332درصد از مساحت بخش کوهستانی و 4134کوه و دشت تشکیل یافته است. حدود زنجانرود از دو بخش 

است.شدهروستا در محدوده دشتی واقع41محدوده کوهستانی و  روستا در52باشد. صورت دشتی می
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 جانرودوضع طبیعی روستاهای بخش زن .14نقشه 

 

1397مأخذ مشاور 
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 نجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش ز

 بوم شناختی –طی بندی محیپهنه -11-3-1

با در نظر گرفتن خصوصیات زمین شناسی،جنس سنگ، نوع ناهمواری، جنس خاک و میزان دسترسی به منابع آب سه 

 بوم شناختی برای استفاده جهت اهداف طرح منظومه قابل تشخیص هست.  –نوع ناحیه محیطی 

 های کشاورزیپهنه مناسب برای فعالیت
ل و  محدوده های دشتی بخش زنجانرود واقع شده است. با توجه به جریان داشتن این پهنه ها بیشتر در قسمت شما

 رودخانه های قزل اوزن و زنجانرود و دسترسی به منابع آب این بخش را برای توسعه کشاورزی مناسب نموده است.

.نمایدد میمبنی بر زراعت را ایجاشناسی اجازه شکل گیری اقتصاد کشاورزی جنس خاک مناسب، خصوصیات زمین  

های مناسب برای فعالیت دامداریپهنه  

قه با توجه به کوهستانی بودن و محدودیت دسترسی به نطشود در این ماین پهنه عموما اراضی کوهستانی را شامل می

 . ایجاد کرده است، مراتع مناسب و ییالقی برای برخی از عشایر شرایط را برای دامداری در این مناطق خاک مناسب

های مناسب برای گردشگریهپهن  

 هایبرپایی جشنواره شالیزارهای برنج  های رنگی،کوه ها، های گردشگری همچون قلعه لک لکاین پهنه دارای جاذبه

 واقع شدن روستاهای هدف گردشگری در این پهنه عرصه را برای گردشگری مهیا کرده است. شتر سواری و 

 بوم شناختی منظومه  -یطیهای محها و محدودیتجمعبندی: قابلیت

 زمین شناسی 

plهای واقع در بخش زنجانرود سازند  شناسی بخش زنجانرود، بیشترین حجم از زمینبراساس نقشه زمین ms  با

Qfدرصدسپس سازند 27334 t درصد بیشترین مساحت سازند بخش  17324با  Murmدرصد و سازند 18322با    1

ای و زرد همراه ناحیه رسوبات تبخیری از جنس مارن و رس سیلتی گچ دار قهوه در این دهند.زنجانرود را تشکیل می

متر قابل رؤیت است. رسوبات عهد حاضر به شکل 222ای مربوط به دوره پلیوسن و به ضخامت های ماسهبا الیه

ته رود گسترش یافهای آبرفتی متشکل از گراول، ماسه و رس با تراکم پایین در سطح دشت و در امتداد زنجانپادگانه

باشد سنگ کف در قسمت متر می152است. بر اساس مطالعات ژئوفیزیکی حداکثر ضخامت آبرفت در این دشت بیش از 

ریز سیلتی و غربی عمدتاً از جنس کنگلومرا و آندزیت بوده و در بخش مرکزی و نواحی شرقی از رسوبات دانهشمال

 . رسی و در حاشیه از جنس سازندهای اطراف است

در منطقه قابل مشاهده است که بیش از همه چهار ریخت یا شکل  شناسیریختهای از نظر مشخصه: ریخت شناسی

 هستند. هاکوه، مناطق تپه ماهوری و های کوه پایه ای قدیمی مرتفعهای آبرفتی، مخروطه افکنهنهشتهشامل 
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 نجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش ز

 ویژگیهای آب و هوایی

در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی این شهرستان هوای آب و های موجود، با توجه به ناهمواری 

های دما، بیشترین میانگین دمای ماهانه مربوط به میلیمتر و طبق جدول داده 22431میانگین بارندگی سالیانه .است

  باشدگراد( میدرجه سانتی 2232گراد( و تیر )درجه سانتی 2337) مردادهای ماه

 منابع آب

 زنجانرودبخش  غرب سمتدر که  زرگ قزل اوزن یکی از دو شاخه اصلی سپیدرود و از رودهای بزرگ کشور استرود ب

صورت طولی در جریان است. رودخانه قزل اوزن از و در سمت شرق بخش زنجانرود، رودخانه زنجانرود به جریان دارد

طول دهستان زنجانرود پایین در جریان است و از شهر  گذرد و رودخانه زنجانرود دردو دهستان چایپاره باال و پایین می

بیوک چای، قلعه چای در بخش زنجانرود چای،  میرجان، تلخه روددیگر نظیر های فرعی ودخانه، ر گذرد.نیک پی می

پاژ ایستگاه پم 38در بخش زنجانرود  در جریان هستند. های چایپاره باال و پایین و غنی بیگلووجود دارد که در دهستان

ایستگاه پمپاژ در  4ایستگاه پمپاژ در دهستان چایپاره باال،  8از این تعداد که  گیردمیاستفاده قرار مورد در مدار 

 هایایستگاه ایستگاه پمپاژ در دهستان زنجانرود پایین واقع شده است. ظرفیت برداشت 24دهستان چایپاره پایین و 

 .مترمکعب در روز است 25231 ،پمپاژ در مدار

  خاک:

اینسپتی سول، انتی -ول ،رخنمون سنگیآنتی س –متشکل از اینسپتی سول، رخنمون سنگی  زنجانرودبخش 

را اینسپتی سول تشکیل  زنجانروددرصداز خاک بخش  44341درصد و زمین نامرغوب است. 13374سول/اینسپتی سول 

درصد رخنمون 4324سول/اینسپتی سول،  آنتی13374 رخنمون سنگی/انتی سول،درصد خاک از نوع  14374دهد و می

 دهددرصد را زمین نامرغوب تشکیل می18378سنگی/اینسپتی سول و 

 پوشش گیاهی:

درصد، اراضی 43های شن با های شور و تپهدسته، پوشش گیاهی ویژه دشت 4پوشش گیاهی  بخش زنجانرود به 

ها درصد و مراتع متوسط در کوهستان12بی با درصد، اراضی کشاورزی ا31های خز کشاورزی دیم به همراه دیمزار

 درصد  اختصاص گرفته است. 15)نسبتا سرد( با 

 باشد.ش میهای سیالبی و زمین لغزاز جمله سوانح طبیعی موجود در این منطقه قرار گیری در پهنه  سوانح طبیعی:
 اختی منطقهبوم شن-عمده ترین توانها و قابلیتها به همراه محدودیتها و تهدیدات محیطی 

 محدودیتها و تهدیدات عمده توانها و قابلیتهای عمده

برای از جمله رودخانه زنجانرود و قزل اوزن منابع آب غنی  -1

  زراعت و باغداری

وجود خاک آبرفتی کافی  در حاشیه رودخانه زنجانرود و  -2

 قزل اوزن

 باال بودن تنوع پوشش گیاهی در بخش  -3

اظت شده در این قرار گیری منطقه شکار ممنوع و حف -4

 بخش

 

مواجه با سوانح طبیعی زلزله و سیل در گذشته و  -1

 احتمال باالی بروز در آینده

ه پشتلو در منطقبر اساس روش سیلیانوف، بخش قره -2

 نیمه خشک و نیمه خشک متوسط قرار گرفته است 

 میلیمتر 22431میانگین بارندگی سالیانه  -3

تخریب زیستگاه های حفاظت شده توسط   -4

 انکشاورز

 شکار و صید در مناطق شکار ممنوع  -5
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 نجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش ز

 ها و منظومههای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهویزگی -4-1

 تعداد، وسعت و پراکنش سکونتگاهها )اعم از شهری و روستایی( -1-4-1

 دهستان همچنین. است روستایی جمعیت نفر 4233 و سکنه دارای آبادی 8 آبادی، 2 دارایایپاره باال چ دهستان

دارد و دهستان چایپاره پایین  روستایی جمعیت نفر 8348 و سکنه دارای آبادی 37؛ آبادی 55 دارایجانرود پایین زن

آبادی وجود  34نفر جمعیت روستایی است. در دهستان غنی بیگلو  3727آبادی دارای سکنه و  12آبادی؛  13دارای 

 نفر 455 دارای بخش مرکزعنوان نیک پی به شهررد. نفر جمعیت دا 4474آبادی آن دارای سکنه است و  12دارد که 

 جمعیتی سرشماری طبق بر زنجانرود بخش مجموع در. شودمی شامل را بخش شهری جمعیت کل که است جمعیت

 .است جمعیت نفر 23327 دارای 1325 سال

 زنجان های بخش زنجانرود شهرستانتعداد و جمعیت سکونتگاه 

 سکنه دارای آبادی نام
به   سکنه از خالی آبادی

 همراه مکان و مزرعه
 جمعیت

 23327 35 74 زنجانرود بخشجمعیت روستایی 

 4233 1 8 چایپاره باال دهستان

 3727 1 12 چایپاره پایین دهستان

 8348 18 37 زنجانرود پایین دهستان

 4474 15 12 غنی بیگلو دهستان

 455 - - نیک پی شهر

1325 مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ایران، آمار مرکز منبع:  
 25براساس سرشماری سال  های بخش زنجانرود شهرستان زنجان: جمعیت سکونتگاه8نمودار.2نمودار 

 
 1327منبع: مشاور،

I، نقاط جمعیتی در محیط جی.آی.اس و با استفاده از دستور زنجانرودبرای تبیین فضایی بخش  DW یابی شده درون

 آمد:نتایجی به شرح زیر به دست که 

جمعیت 

2
2222

4222

4222

8222

12222

ن  ا ت س ه د

ال ا ب ه  ر ا پ ی ا چ ن  ا ت س ه د

ن ی ی ا پ ه  ر ا پ ی ا چ ن  ا ت س ه د

ن ی ی ا پ د  و ر ن ا ج ن ز ی  ن غ ن  ا ت س ه د

و ل گ ی ب
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 نجانرود شهرستان زنجان                                     بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش ز

شود؛ به بین تراکم جمعیتی با ارتفاع و شیب نسبت مستقیمی دارد که این امر در بخش زنجانرود نیز مشاهده می -

شود، و با و نزدیک شدن به محیط کوهستانی عموماً این معنی که با ارتفاع و شیب کم بر تراکم جمعیت افزوده می

 شود.از تراکم جمعیتی کاسته می

اال، دو روستای قره بوطه و قره اوغالنلو دارای بیشترین جمعیت، و عمده  فعالیت در این بخش در دهستان چایپاره ب -

برخوردارند. در دهستان  1342-1224باشد. و اراضی این بخش از ارتفاعی بین صورت زراعت و دامداری میبه

جمعیت باالتری برخوردار زنجانرود پایین،روستای رجعین و در دهستان غنی بیگلو، روستای میرجان از تراکم 

 است.

نفر جمعیت دارد؛ درواقع جمعیت شهری این  455پی است که حدود در بخش زنجانرود، مرکز بخش شهر نیک -

ن تراکم تریباشد. در این بخش جمعیت نقاط روستایی بیشتر از جمعیت نقاط شهری است. مهمبخش بسیار کم می

است. تراکم جمعیت در قسمت جنوبی در روستاهای میرجان،  جمعیت روستایی در قسمت شمالی بخش زنجانرود

 های جنوب غربی در روستاهایگرفته است. همچنین در قسمتنصیرآباد، اندآباد سفلی،آندآباد علیا و مهرآباد شکل

 کزبر، قره چوپان، دره لیک، اسفناج تراکم جمعیتی وجود دارد.

أثیر ها تگیری روستاها و تراکم جمعیت سکونتگاه( در شکلهادسترسی به آب کافی)در اینجا آب سطحی رودخانه -

چای و میرجانسو، در کشت محصوالت های قزل اوزن، زنجانرود، قلعهدارد. در بخش زنجانرود دسترسی به رودخانه

ای تاهگیری روسکه رودخانه زنجانرود به شکلطوریباغی و زراعی و تراکم جمعیتی روستاها تأثیرگذار بوده است؛ به

گیری روستاهای ایلجاق، چپر، قره آغاج و کند، دوال ناب و گمش آباد؛ رودخانه قلعه چای به شکلرجعین، تازه

ن، گیری روستاهای میرجاگیری روستای مشمپا و سد مشمپا؛ رودخانه میرجانسو به شکلرودخانه قزل اوزن به شکل

 (.23نصیرآباد، احمدآباد و آغبالغ منجر شده است)نقشه 

های ارتباطی، عبور رودخانه زنجانرود و طبیعت آن باعث شده است تا بخش زنجانرود پایین، عبور زیرساخت در -

 محور گردشگری قدرتمندی را شکل دهد.

کند، تمرکز جمعیت های آبریز را از هم جدا میها و خطوطی که حوزهصورت کلی با نزدیک شدن به کوهستانبه -

 دهد. کاهش را نشان می

ای دور از رودخانه، اقتصادشان متکی بر دامداری سنتی و زراعت دیم است، و در عوض روستاهای در مسیر روستاه -

 رودخانه اقتصاد متکی بر باغداری و زراعت آبی و دیم در گذر زمان دارند.
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                     طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                                   

 پراکنش جمعیت و سکونتگاهای روستایی .17نقشه 

 .نقشه3 

1327منبع: مشاور،   
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                     طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                                   

 زنجان)با شهر نیک پی(شهرستان زنجانرود  تراکم جمعیت بخش .18نقشه 

 

 1327منبع: مشاور،
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                     طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                                   

 (نیک پی )بدون شهرزنجانشهرستان  زنجانرود  تراکم جمعیت بخش .12نقشه 

 
1327منبع: مشاور،   
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 1325تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان چایپاره باال در سال  

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 2 2 شکربالغی 1

 18 7 عزیزلو 2

 342 24 گوگ تپه 3

 82 22 ایلن 4

 42 15 گوگلر 5

 2،524 832 قره بوطه 4

 427 128 قره اوغالنلو 7

 242 72 قیطول 8

 234 42 چوروک علیا 2

 4233 1217 مجموع جمعیت دهستان چایپاره باال

  1325 ،مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ایران، آمار مرکز منبع:

 1325تان چایپاره پایین در سال تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهس 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 547 148 ایلجاق 1

 127 22 ساری کندعلیا 2

 128 54 ساری کند سفلی 3

 237 44 غاج سفلیآقره  4

 242 44 غاج علیاآقره  5

 1،223 382 مشمپا 4

 *          *          سد مشمپا 7

 125 55 انجمن سفلی 8

 175 47 یاانجمن عل 2

 43 17 چپر 12

 551 172 حصار 11

 12 5 بادآنوروز 12

 113 35 شکورچی 13

 3،727 1،284 مجموع جمعیت دهستان چایپاره پایین

 1325 ،مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ایران، آمار مرکز منبع:
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 1325تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان زنجانرود  پایین در سال  

 جمعیت خانوار نام آبادی یفرد

 47 11 الوارلو 1

 2 2 ایستگاه راه آهن  رجعین 2

 228 43 چوروک سفلی 3

 144 45 سرچم سفلی 4

 21 7 سر چم علیا 5

 222 44 گواالن 4

 55 23 قره آقاجلو 7

 1،442 541 رجعین 8

 * * باش سیز 2

 54 12 حماملو پایین 12

 14 8 حماملو باال 11

 2 2 گاه راه آهن سرچمایست 12

 17 4 تازه کند 13

 22 32 دلکی 14

 74 28 فیله خاصه 15

 428 222 آبادقو لی قصه /سلطان  14

 22 25 قیطور 17

 47 21 قالیچی 18

 31 2 بلوغ 12

 421 173 چپ چپ 22

 2 2 زنگی حاج اصغر 21

 112 37 سر دهات شیخ 22

 * * لر یصوف 23

 33 12 عربچه 24

 157 42 اب /قهاب /که 25

 2 2 احمدخانمزرعه  24

 2 2 مزرعه گچی لیک 27

 2 5 دولک 28

 2 2 مزرعه بادام 22

 2 2 مجتمع خدماتی رفاهی عدل 32

 2 2 ایده لو 31

 2 2 ایستگاه راه آهن آذر پی 32

 51 12 باغلوجه سردار 33
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 51 12 ایده لو خانهتلمبه 34

 2 2 چاور 35

 42 17 سردهات بیات جعفر 34

 51 14 آبادفیس 37

 724 213 آبادگمش  38

 2 2 نجی 32

 2 2 اوینادان 42

 2 2 سام بورا مزرعه 41

 74 21 لمالوآ 42

 21 4 آبادحسن 43

 522 141 دوال ناب 44

 224 48 قاهران 45

 352 128 یانوقره چ 44

 2 2 مزرعه امینی 47

 2 2 شیرین بالغ مزرعه 48

 232 22 اسفناج 42

 2 2 ایستگاه راه آهن نیک پی 52

 22 32 قاآ باغلوجه 51

 441 212 کزبر 52

 225 24 تلخاب 53

 332 22 دره لیک 54

 234 75 غاجآ قره 55

 2،411 مجموع جمعیت دهستان چایپاره پایین
8،348 

 1325 ،مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ایران، آمار مرکز منبع:

 1325تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان غنی بیگلو در سال  

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 114 33 اربط 1

 572 121 بادسفلیآاند 2

 2 2 خرابه آغبالغ 3

 215 72 قره کول 4

 2 2 بادآاحمد 5

 477 131 بادعلیاآاند 4

 414 147 مهرآباد 7
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 117 34 آبادمیابراه 8

 242 25 آبادچهره  2

 12 4 حمزه لو 12

 433 137 رضاآباد 11

 44 14 سفلی جه قزل 12

 82 23 حبش 13

 123 72 دگرمان درسی 14

 127 38 آبادیعل 15

 128 51 قزلجه علیا 14

 2 2 کنگرلو 17

 44 13 میاندره 18

 85 24 مینان 12

 128 42 چر النقوش 22

 2 2 اوزج 21

 45 22 آبادنیحس 22

 41 18 نیسنگب 23

 2 2 قاضی کندی 24

 * * قالیچه بالغ 25

 147 47 آبادلولک  24

 142 54 ملک باغی 27

 472 124 رآبادینص 28

 152 41 تقی کندی 22

 14 4 جنت اولنگ 32

 113 22 زنگین 31

 32 11 قزالربالغی 32

 455 172 بزوشا 33

 1،272 415 نمیرجا 34

 2،257 مجموع جمعیت دهستان غنی بیگلو
4،474 

 1325نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  منبع: مرکز آمار ایران،

 نحوه پراکنش دهستان چایپاره پایین

های دهستان چایپاره پایین یک تمرکز جمعیتی در روستای مشمپا  و حصار قابل مشاهده است. در سکونتگاه

عبور رودخانه قزل اوزن و خاک آبرفتی و شرایط  شود.جمعیت اطراف رودخانه قزل اوزن مشاهده میبیشترین تمرکز 

 را برای تمرکز جمعیت و کشت و زرع فراهم  نموده است. در این دهستان روستای 
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 باالنحوه پراکنش دهستان چایپاره 

های اهدر سکونتگدهستان گردیده است. دسترسی به منابع آب و خاک کافی موجب تمرکز جمعیتی قابل توجهی در این

نفر در بخش 2524دهستان چایپاره باال بیشترین تمرکز جمعیت در روستای قره بوطه که بیشترین جعیت روستایی با 

از سوی دیگر روستای شکر بالغی  با فروش زمینهای های خود به اهالی روستای قره بوطه شود.  را دارا است دیده می

 است. زساکنین به روستای قره بوطه و مهاجرت به زنجان و استانهای دیگر خالی ازسکنه گردیدهو مهاجرت برخی ا

 مصاحبه و بررسی های  صورت گرفته نشان می دهد که  نبود امکانات و خدمات زیرساختی از قبیل راه مناسب موجب

  خالی از سکنه شدن این روستا گردیده است.

 غنی بیگلونحوه پراکنش دهستان 

نفر بیشترین  تمرکز جمعیت  را 455نفر جمعیت و روستای بزوشا با 1272دهستان غنی بیگلو روستای میرجان با  در

باشند. این تمرکز جمعیت به دلیل وجود رودخانه هایی همچون میرجان چای و بیوک چای که دسترسی به دارا می

 است.های پرجمعیت را فراهم نموده آب کافی را برای ایجاد سکونتگاه

 زنجانرود پایین نحوه پراکنش دهستان 

نفر  724نفر جمعیت، و روستای گمش آباد با 844بیشترین تمرکز جمعیت در این دهستان در روستای رجعین با 

زنجانرود در حاشیه رودخانه  شود. به دلیل عبور رودخانه زنجانرود بیشترین تمرکز جمعیتی در بخش دیده می

 ونتگاههای روستایی قایل مشاهده است. نقاط سک 55زنجانرود با 

 روستاهای دارای تمرکز جمعیت باال در بخش زنجانرود .1تصویر 
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 های منظومه )شکل، فرم و الگو(بافت سکونتگاه 

 های روستاییالف( سکونتگاه

ستقرار ا های زراعی و نحوهها و زمینپذیری خانههای روستایی به طور کلی تجلی گاه نحوه نظمبافت کالبدی سکونتگاه

(. در بافت کالبدی، میزان تراکم مساکن اهمیت بیشتری نسبت به دیگر اجزا 1375شبکه معابر سکونتگاه است)سعیدی،

های دارد، تا حدی که بر نحوه شکل گیری و نظم پذیری دیگر اجزا بافت کالبدی موثر می افتد. از این رو، بافت سکونتگاه

ز بسیار متراکم که مطابق آن بناهای روستایی بدون هیچ گونه فاصله ای در روستایی براساس میزان تراکم مساکن، ا

ی که یکپارچگی واحد سکونتگاه-نظیر روستاهای پراکنده-گیرند تا واحدهای پراکنده و جدا از همکنار یکدیگر قرار می

ود دارد ال بینابینی هم وجها و اشکهای اصلی، نمونهپذیرد و در کنار این بافتبه سختی قابل تشخیص است، تفاوت می

ای کم و بیش از یکدیگر و یا در برخی موارد، مجموعه مساکن به صورت چند هسته که واحدهای ساختمانی با فاصله

تواند شاهد خوبی برای شناسایی ماهیت یابند. تشخیص و تمایز درجه تراکم در هر روستا میجدا از هم استقرار می

 باشد.اقتصادی حاکم بر آن می-تماعیهای اجآبادی و همچنین تفاوت

 پذیری مبتنی بر برنامه یا حاصل برپایی وهای روستایی ممکن است نتیجه یک روند شکلبافت کالبدی سکونتگاه

گسترش خود به خودی باشد. در مواردی امکان دارد پس از برپایی مبتنی بر برنامه یک سکونتگاه، گسترش بعدی به 

نظم صورت پذیرد و نظم اولیه را در هم ریزد؛ نمونه مشخص آن، روستاهای بازسازی شده صورت خود به خودی و نام

دهند. همچنین، ممکن است عکس این پس از حوادث طبیعی است که بعد از مدتی نظم اولیه خود را از دست می

امه صورت ی براساس برنجریان، اتفاق بیفتد؛ یعنی پس از رشد و گسترش خودبه خودی و نامنظم یک سکونتگاه، اقدامات

رود، انتظار می« طرح هادی روستایی»گیرد تا براساس آن بافتی منظم حاصل گردد؛ مثال آنچه که به صورت نظری از 

نظمی شکل سکونتگاه روستایی، نشانگر دامنه و نقش نمونه این گونه روندهای دگرگونی است. درجه نظم یابی یا بی

 (.1375سکونتگاه است)سعیدی، ریزی در نحوه استقرار آنبرنامه

البته باید توجه داشت که ایجاد و گسترش مبتنی بر برنامه و یا برپایی خود به خودی مساکن، به تنهایی تعیین کننده 

بافت و الگوی کالبدی سکونتگاههای روستایی نیست، بلکه بافت سکونتگاهی باید پیوسته در ارتباط با ویژگی و دامنه 

های زراعی یا مجموعه قلمرو زراعی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در ی و نحوه قرارگیری زمینهای اقتصادفعالیت

ار های طبیعی، ساختشکل بخشی به بافت و الگوی کالبدی روستایی، عوامل گوناگونی دخالت دارند، مانند: ویژگی

 حقوقی و عرفی و نظایر آن.اجتماعی ساکنان)خانوارها(، کارکردهای اصلی و فرعی سکونتگاه، و مقررات 

در کنار  در منطقه مورد مطالعه، بافت روستاها به صورت متراکم است. چهره غالب روستاهای متراکم به صورت مجتع 

های مهمی همچون قزل اوزن و زنجانرود دیده .بیشتر تجمع سکونتگاهها اطراف و حاشیه رودخانه باشدمی  های زراعی زمین

بر گسترش کالبدی روستاها مشهود و خاک مناسب برای فعالیت های اقتصادی  و جاده اصلی شهرستان شود. تأثیر  آب می

است. وجود بزرگراه و رودخانه زنجانرود در زنجانرود پایین موجب تمرکزسکونتگاهای زیادی در این دهستان گردیده است. 

اهای استقرار یافته در طول رودخانه قزل اوزن و گسترش روستاها در طول معابر اصلی پدیده ای شایع به خصوص در روست

 زنجانرود است.
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 )روستای قره بوطه(روستا  متمرکز و منظمگسترش  .1تصویر 

 
 )روستای رجعین(روستا  متمرکز و منظمگسترش  .3تصویر 
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 )روستای مشمپا(روستا  متمرکز و منظمگسترش .01تصویر 

 
 ( گسترش متمرکز و منظم روستا )روستای میرجان.00تصویر 
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 های روستاییهای خانهویژگی

 های روستایی به لحاظ استقرار، شکل، مصالح و...های خانهویژگی

سی به اند. به دلیل دسترهای روستایی واقع در بخش زنجانرود، در کنار یکدیگر و به صورتی متراکم استقرار یافتهخانه

از نظر شکل، عی استقرار یافته اند. های زراهای روستا در اطراف رودخانه ها و در کنار مزارع و زمینمنابع آب، خانه

خانه های روستایی)سنتی(، محدوده مورد مطالعه با توجه به ویژگی های کالبدی، معماری و کارکردهای متعدد خود، 

تقریبا یکنواخت و معموال از دو طبقه تشکیل شده است. در محدوده مورد مطالعه مصالح بکار رفته در ساخت واحدهای 

دیمی، عمدتا منشاء طبیعی دارند. چوب، سنگ، خشت و گِل، کلش و ... به عنوان مهم ترین مواد مسکونی روستایی ق

ر دامداری نیز د طبیعی موجود در طبیعت از گذشته تاکنون در ساخت واحدهای مزبور به نقش آفرینی پرداخته است.

احدهای مسکونی سنتی)قدیمی(، روستایی کنار زراعت باغداری از رونق نسبتا خوبی برخوردار است. بدین امر در اکثر و

 های نگهداری دام و طیور در حیاط و طبقات زیرین واحدهای مسکونی ایجاد شده است.محل

به طورکلی طبقات فوقانی واحدهای مسکونی روستایی قدیمی، دارای کارکرد سکونتی)زیستی(، داشته و طبقات زیرین 

 تدارکاتی است. -دیواحدهای مسکونی مزبور دارای کارکردهای تولی

برخی از واحدهای مسکونی روستایی که نوع سکونت گزینی به صورت فصلی است واحدهای مسکونی مزبور نسبت 

 به واحدهای مسکونی دائمی، ساده و یک طبقه می باشند.

اخت س ترین جزء از اجزای بافت کالبدی روستا است که در شکل گیری ساختار کالبدی و هویتمسکن به عنوان عمده 

ها، نقش اساسی داشته، به عنوان نمادی از چگونگی تعامل ارتباط انسان با محیط پیرامون خویش و برحسب وساز روستا

اقتصادی(، در هر منطقه شکل گرفته و نشان دهنده  –مکانی )بویژه تاریخ، فرهنگ و شرایط اجتماعی  -شرایط زمانی

رش اجتماعی و فرهنگی روستاییان و چگونگی تحول و استفاده فناوری های گوناگون در ابعاد اقتصادی، نگنوع فعالیت

(. بعد کالبد به عنوان 1382؛ و حسینی ابری،1388پورپی و نهایتاَ  سطح درآمد و معیشت ساکنان آن است ) سرتی

این نظر  است. ازهای مسکن ریزیها و برنامهها، تحلیلترین موضوع در ارزیابیترین و مادیتبلور فیزیکی مسکن، عینی

 گیرد:مسکن روستایی با دو نمایه مورد بررسی قرار می

 دهد.استحکام: شامل پی، سقف، دیوار و غیره که شالوده کالبد را تشکیل می -

 برخورداری مسکن از فضاهای معماری )نظیر اتاق، زیربنا، طبقات و غیره( -

های گرفته شده ان غنی بیگلو  باتوجه به نتایج آزموندر دهست1325های  محمدی یگانه و همکاران براساس یافته 

دهد شاخص متراژمسکن، وسیله نقلیه، تعداد دام، مالکیت باغ، سابقه دریافت اعتبارات، نوع شغل و درآمد و نشان می

ان ها نشبررسیدرصد درآمد به دست آمده از بخش غیر کشاورزی با کارکرد مسکن روستایی دارای رابطه معنادار است. 

های محدوده، های تدارکاتی در بسیاری از روستااقتصادی، کارکرد-های کالبدی و اجتماعیدهد همراه با دگرگونیمی

حذف و همچنین با توجه به تغییر در برخی عناصر و اضافه شدن عناصر شهری در اجزای مسکن و اختصاص دادن 

هیل های زنان در مسکن تسجدید برای نظافت مسکن کارکرد هایفضاهای بیشتر به هال و پذیرایی و استفاده از فناوری

های های روستایی برخی اجزای ساختاری و کارکردهای به اصطالح شهری به محیطیافته است. با گسترش ارزش
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 یهای جدید، ناهماهنگی الگوهاهای بومی و روی آوردن به الگوهای روستایی دگرگون شده و با فاصله گرفتن از الگوخانه

های زیستی و معیشتی و افزایش استفاده از فناوری ابزار، نه تنها ساختار کالبدی بلکه فضاها و نحوه مسکن با نیاز

ها و های روستایی تحت تاثیر قرار گرفته است این دگرگونی ها در مواردی نظیر فضابندی  درون خانهفضابندی خانه

 سی است.اسباب منزل و نحوه آرایش درونی و ... قابل برر

 واحد مسکونی جدیداالحداث در بخش زنجانرود شهرستان  زنجان.02تصویر 

 
 واحد مسکونی در بخش زنجانرود شهرستان  زنجان .09تصویر 
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 واحد مسکونی در بخش زنجانرود شهرستان  زنجان .01تصویر 

 
 زنجان شهرستان  زنجانروددر بخش  قدیمی واحد مسکونی.09تصویر 

 
 سکونتگاههای شهری

با تایید رئیس جمهور    14/24/1322شهرستان زنجان است. نیک پی در سال شهر نیک پی مرکز بخش زنجانرود 

شهر عمل کرده و اغلب بناهای موجود در  -. در حال حاضر نیک پی به صورت یک روستااز روستا به  شهر تبدیل شد
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. ستپی در چند دهه اخیر توسعه به سمت شرق بوده اسطح شهر نیک شهر بناهای خشت وگلی)روستایی( هستند.

جنوب  میانه در نواحی –پی که ابتدا در محله تپه و پیرامون آن شکل گرفته بود، با توجه به عبور جاده زنجان شهر نیک

به آن سمت توسعه پیدا های مناسب در شرق به این سمت گسترش پیدا کرده است و سپس با توجه به وجود زمین

رت یک ذوزنقه غیر منتظم است که باغات و مزارع و وجود جاده کرده است. در حال حاضر از نظر فرم، این شهر به صو

ه  ای است کاند. تنها خیابان اصلی شهر، امتداد جادهوجود آوردههای بایر در جنوب شهر این شکل را بهترانرزیت و زمین

اروانسرای شاه پی است و تا میدان شهر امتداد دارد. مسجد جامع و کمحور اصلی اتصال جاده زنجان میانه به نیک

های شاخص در سطح شهر هستند. منظر شهر در مقیاس میانی نیز تا حدودی متفاوت از عباسی به صورت نقاط و پنه

ویژه محالت قدیمی از بلوک بندی های شهر بهبندی تمام قسمتاغلب شهرهای کشور است، به طوری که از نظر بلوک

اند.خاک حاصلخیز وآب فراوان از عوامل جذب جمعیت در منطقه کل گرفته ها شنامنظم و ارگانیک و متاًثر از کوچه باغ

های زراعی و باغات های اطراف آن زمینپی است. نیک پی در میان دو رودخانه واقع شده و  قسمت اعظم زمیننیک

ود ا توجه به وجپی شامل محله تپهو پیرامون مسجد جامع شهر و کاروانسرا است. این مکان باست. هسته اولیه هر نیک

ها را فراهم نموده است. اغلب بناهای گیری و تجمع عشایر و به مرور زمان استقرار آنتپه در پیرامون آن، موجبات شکل

 اند.ویژه بناهای غربی این شهر قدیمی، بیشتر با مصالح بومی مانند چوب، خشت و گل ساخته شدهموجود در شهر به

های شتر به صورت کشاورزی، دامداری و در برخی موارد خدماتی است. این  ویژگیعملکرد اقتصادی شهر  نیک پی بی

های موجود در شهر اغلب برای ان نوع ساختار اقتصادی، کالبد و نوع معماری مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. خانه

ین احداث شده است. اعیانی این گونه داری دام، علوفه و آذوقه ساکنها انبار نگهاند. در داخل خانهاقتصادی احداث شده

 های حیاط مرکزی داد.ها عنوان خانهها اغلب در پیرامون حیات احداث شده و شاید بتوان به این نوع خانهخانه
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 نیک پیبافت شهری شهر  .09تصویر 

 

 منظومه ای برون و )منظومه سکونتگاههای بین( منظومه ای درون ارتباطی شبکه1-4-2-

 نجانرود زشهرستان زنجانرودمنظومه ای )بین سکونتگاههای منظومه( و برون منظومه ای بخش شبکه ارتباطی درون 

های قرار دارد. راه اصلی براساس وجود سکونتگاهاستان  اردبیل و استان آذربایجان شرقی به سمت بزرگراه  در مسیر

کز بیشتر جمعیت در طول این شکل گرفته است و خود به تمر رجعین، گمش آباد، کزبرعمده منظومه به مانند 

 مسیر منجر شده است.

 حدودبخش باشد. در این بخش زنجانرود به لحاظ برخورداری از زیرساخت دارای خط راه آهن، بزرگراه، راه آسفالته می 

 آسفالته هاراهاز کیلومتر  42381 دارد و بزرگراهآن کیلومتر  58324 متصل شده و راه آهن به خط کیلومتر 42322

 . داردکیلومتر راه مالرو  52323کیلومتر راه خاکی و  821کیلومتر راه شوشه، 41377این بخش همچنین حدود  باشد.یم
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 (رجعین )روستای آسفالتهنمونه از از راه روستایی  .01تصویر 

 
 

 (رضاآباد )روستای آسفالته شوسه نمونه از از راه روستایی.01تصویر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                        طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان              

 ستای آلمالو(نمونه از از راه روستایی مالرو )رو.03تصویر 

 
 (مینان )روستای خاکینمونه از از راه روستایی .21تصویر 

 
شبکه ارتباطی برون منظومه    

از طریق راه آسفالته ، از قسمت شمال و شمالغربی با استان های بخش زنجانرود از طرف غرب با شهرستان ماهنشان  

ت جنوب با شهر زنجان با بزرگراه اسفالته و از آذربایجان شرقی و  اردبیل با راه ارتباطی بزرگراه و آسفالته، از قسم

محور ارمغانخانه نیک پی با بخش قره پشتلو در ارتباط می باشد.قسمت جنوب شرقی با   
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 طبقه بندی عملکردی راههای منظومه .22نقشه 

 
1327منبع : مشاور،  
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 کاربری:شامل( منظومه سطح در مختلف کاربریهای کیفیت و کمیت-3-4-1

 )کاربریها سایر و راهها صنعتی،خدماتی، شبکه سکونتی،کشاورزی،
، اراضی زراعی و باغی،جنگل و مرتع و هاگاه: سکونتکاربری اراضی موجود در بخش زنجانرود شهرستان زنجان شامل

 ها. سایر کاربری

 سکونت:-

را اشغال  هکتار از اراضی بخش زنجانرود 13324پی است که مساحتی حدود اراضی شهری این بخش شامل شهر نیک

 کرده است. 

 اراضی زراعی آبی و باغی: 

هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده است. حدود  32222اراضی زراعی آبی و باغی این بخش مساحتی بالغ بر 

هکتار را اراضی زراعی  13245هکتار را اراضی زراعی آبی و  1882هکتار از این اراضی را اراضی زراعی دیم،  23242

دهند. با توجه به نقشه زیر و نقشه زمین شناسی، کاربری زراعی آبی و کاربری مخلوط زراعت آبی تشکیل میو باغی 

های آبرفتی دارند، های قزل اوزن و زنجانرود که دسترسی به آب کافی و خاک ازنوع نهشتهآبی و باغ در اطراف رودخانه

 شکل گرفته است. 

 صنعت:

نواحی صنعتی وجود ندارد و همه صنایع در بخش مرکزی زنجان تمرکز یافته در بخش زنجانرود، شهرک صنعتی و 

 است. 

 جنگل و مرتع:

 45431را در برگرفته که از این میزان، مساحتی حدود هکتار  75755 بر بالغمراتع موجود در بخش زنجانرود مساحتی 

 شده است. ت که در نقشه زیر نشان دادههکتار را مرتع تشکیل داده اس 12124هکتار را اراضی مخلوط دیم و مرتع و 

 گیرد.هکتار را اشغال نموده است که درختان مثمر و غیرمثمر را در برمی 5228اراضی تاکستان مساحتی برابر با 
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 زنجان شهرستان زنجانرود  توزیع کاربری اراضی منظومه بخش .21نقشه 

 
  1327منبع: مشاور 
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 زنجانان است طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 ود پراکنش و کیفیت خدمات در وضع موج-1-4-4

 ...(  و راه گاز، برق، آب،( زیرساختها1-4-4-1-

از  مندیتوان به لحاظ بهرهطبق استعالم از آب و فاضالب روستایی استان زنجان،  نمونه ای روستاهای  منظومه را می

 برداشت منابع آب زیرزمینی در سه دسته اصلی دارای چاه، قنات و چشمه تقسیم کرد. روستای مشمپا یک رشته قنات

حلقه چاه(، مشمپا )یک حلقه چاه( و حصار )یک حلقه چاه( از طریق  2در حال آبدهی دارد و روستاهای قره بوطه )

روستای قره اوغالنلو  .کند که در جداول زیر آورده شده استبرداری میهای در اختیار، از منابع زیرزمینی بهرهچاه

الوه بر منابع آبی فوق، در روستای مشمپا سدی احداث شده دارای یک خط انتقال آب از مجتمع چروک علیا است. ع

مترمکعب دارد و برای آب شرب شهر زنجان و آبیاری اراضی  72232223222با نام سد مشمپا که مخزنی حدود 

یاز شهر زنجان را گیرد. همچنین این سد برق مورد نکشاورزی پایین دست تا دشت رجعین مورد استفاده قرار می

  .مایدنتأمین می

 زنجانرود از شهرستان زنجانآب زیرزمینی بخش  منابع 
زنجانرود بخش  نوع آب زیرزمینی 

 چاه 24

 چشمه 4

 قنات 13

هاشده مجتمعانتقال از خط آب تصفیه  4  

 سد در دست احداث 1

 1327منبع: اداره آب و فاضالب روستایی،

چایپاره  دهستان روستا  در 5های منظومه  ا، در بین روست1327براساس استعالمات اداره آب و فاضالب روستایی سال 

به شبکه آب آشامیدنی روستا در غنی بیگلو 17 روستا در چایپاره پایین،11 زنجانرود پایین،دهستان  روستا در  24باال ،

  . متصل می باشند آب و فاضالب روستایی

 

 آمار مشترکین شبکه آب آشامیدنی دهستان چایپاره باال 
 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  علیاچورک 

 45 خانگی  

 2 مساجد وحسینیه ومعابد دینی  

 1 آموزشی  

 3 اقامتگاه غیر دائم  

 71 جمع امور  

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره  اوغالنلو

 78 خانگی  

 1 مساجد وحسینیه ومعابد دینی  

 1 آموزشی  



 

92 
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 82 جمع امور  

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره  بوطه

 848 خانگی  

 8 تجاری  

 3 اداری و دولتی  

 3 عمومی و خدمات عام المنفعه  

 12 مساجد وحسینیه ومعابد دینی  

 7 آموزشی  

 8 آزاد و بنائی  

 1 نیروهای مسلح  

 1 مراکز فرهنگی  

 35 اقامتگاه غیر دائم  

 244 جمع امور  

 4/3 تعداد قطر 1تعداد قطر  قیطول

 124 خانگی  

 1 صنعتی  

 2 اداری و دولتی  

 1 عمومی و خدمات عام المنفعه  

 2 آموزشی  

 17 اقامتگاه غیر دائم  

 142 جمع امور  

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  گوگ تپه

 81 خانگی  

 1 اداری و دولتی  

 1 مساجد وحسینیه ومعابد دینی  

 83 جمع امور  

 1327مات آب و فاضالب روستایی استان زنجان،ماخذ: استعال

 
 آمار مشترکین شبکه آب آشامیدنی دهستان چایپاره پایین 

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  ساریکندسفلی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  انجمن  سفلی

 42 خانگی   72 خانگی  

 1 اداری و دولتی 1 صنعتی

 2 آموزشی 1 تجاری

 1 اقامتگاه غیر دائم 2 اداری و دولتی

 44 جمع امور 1 نانوایی ها

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  شکورچی 1 آموزشی

 22 خانگی   3 اقامتگاه غیر دائم

عمومی و خدمات  72 جمع امور

 عام المنفعه

1 

 1 آموزشی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  انجمن  علیا

 3 اقامتگاه غیر دائم 55 خانگی  

 25 جمع امور 2 موزشیآ

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره  اغاج سفلی 4 اقامتگاه غیر دائم

 72 خانگی   43  

 1 تجاری 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  ایلجاق
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 1 اداری و دولتی 125 خانگی  

 2 آموزشی 12 اقامتگاه غیر دائم

 1 اقامتگاه غیر دائم 117 جمع امور

 75 جمع امور 4/3تعداد قطر  1طر تعداد ق چپر

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره  اغاج علیا 28 خانگی  

 41 خانگی   1 آموزشی

 7 اقامتگاه غیر دائم 22 جمع امور

 48   4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  حصار

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  مشمپا 231 خانگی  

 352 خانگی   1 تجاری

 1 تجاری 3 دولتی اداری و

 3 اداری و دولتی 2 عمومی و خدمات عام المنفعه

عمومی و خدمات  3 مساجد وحسینیه ومعابد دینی

 عام المنفعه

1 

مساجد وحسینیه  1 گرمابه

 ومعابد دینی

1 

 2 آموزشی 1 نانوایی ها

 1 اقامتگاه غیر دائم 3 آموزشی

 348 جمع امور 22 اقامتگاه غیر دائم

   247 جمع امور

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  ساریکندعلیا

 55 خانگی  

 1 آموزشی

 54 جمع امور

 1327ماخذ: استعالمات آب و فاضالب روستایی استان زنجان،
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 غنی بیگلوآمار مشترکین شبکه آب آشامیدنی دهستان  
 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  مینان 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  لولک اباد 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره کول 4/3تعداد قطر  1د قطر تعدا چهراباد 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  اندابادعلیا

  

 191 خانگی

  

 135 خانگی

  

 98 خانگی

  

 47 خانگی

  

 56 خانگی

 2 تجاری 1 اداری و دولتی 1 اداری و دولتی 1 تجاری
مساجد وحسینیه 

 دینی ومعابد
1 

 5 اداری و دولتی
مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
1 

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 1 آموزشی 5 اداری و دولتی 3

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 2 آموزشی 2 آموزشی 1

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 1 آزاد و بنائی 1

 59 جمع امور 1 آموزشی 21 اقامتگاه غیر دائم 139 جمع امور 1 نانوایی ها

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  نصیراباد 2 آزاد و بنائی 124 جمع امور 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  حبش 2 آموزشی

 16 اقامتگاه غیر دائم

  

 21 اقامتگاه غیر دائم 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قزلجه  علیا 62 خانگی

  

 178 خانگی

 1 یتجار 217 جمع امور

  

 2 اداری و دولتی 78 جمع امور 38 خانگی

 1 اداری و دولتی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  تقی  کندی
مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  ملک باغی 1

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
1 

  

 53 خانگی
مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 1 آموزشی 1

  

 1 گرمابه 117 خانگی

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 1 آموزشی 2 اداری و دولتی 8 اقامتگاه غیر دائم 1 آموزشی 1

 48 جمع امور 1 آزاد و بنائی 1 آموزشی
عمومی و خدمات 

 عام المنفعه
 4 اقامتگاه غیر دائم 1

 4/3داد قطر تع 1تعداد قطر  قزلجه سفلی 19 اقامتگاه غیر دائم 7 اقامتگاه غیر دائم
مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
 187 جمع امور 1

 86 جمع امور 62 جمع امور

  

         1 آموزشی 33 خانگی

       2 آزاد و بنائی 1 اقامتگاه غیر دائم 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  علی  اباد 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  جنت اولنگ

  

 11 خانگی

  

       22 اقامتگاه غیر دائم 34 مورجمع ا 91 خانگی

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
       136 جمع امور 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  کنگرلو 1 اداری و دولتی 1

 1 آموزشی
مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی
1 

  

       4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  مهراباد 69 خانگی

 2 آموزشی 12 جمع امور
وحسینیه  مساجد

 ومعابد دینی
1 

  

       211 خانگی

       2 اداری و دولتی 3 آموزشی 24 اقامتگاه غیر دائم 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  اربط

  

         212 جمع امور 73 73 119 جمع امور 34 خانگی

 1 اقامتگاه غیر دائم

  
 35 جمع امور

 1327زنجان،  ماخذ: استعالمات آب و فاضالب استان
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 زنجانرود پایینآمار مشترکین شبکه آب آشامیدنی دهستان 
 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  کهاب  ) قهاب ( 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  جه  اقاباغلو 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره  اغاج 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  سردهات شیخلر 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  دره  لیک 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  تلخاب)زنجانرود( 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  بزوشا

 32 خانگی   52 خانگی   111 خانگی   48 خانگی   125 خانگی   117 خانگی   181 خانگی  

عمومی و خدمات  2 تجاری

 عام المنفعه

سینیه مساجد وح 1 اداری و دولتی 1 اداری و دولتی 3 اداری و دولتی 1

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  1

 ومعابد دینی

1 

مساجد وحسینیه  3 اداری و دولتی

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  1

 ومعابد دینی

عمومی و خدمات  1

 عام المنفعه

مساجد وحسینیه  1

 ومعابد دینی

 14 اقامتگاه غیر دائم 1 گرمابه 1

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  1 نانوایی ها 1 آموزشی 1

 ومعابد دینی

 54 جمع امور 2 آموزشی 1 آموزشی 1

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  فیله  خاصه 24 اقامتگاه غیر دائم 4 اقامتگاه غیر دائم 2 اقامتگاه غیر دائم 1 آموزشی 4 اقامتگاه غیر دائم 1 نانوایی ها

 34 خانگی   78 جمع امور 122 جمع امور 42 جمع امور 4 تگاه غیر دائماقام 123 جمع امور 188 جمع امور

سلطان  اباد )قولی   114 جمع امور 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  چپ چپ 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  اسفناج

 قصه (

 2 اداری و دولتی 4/3تعداد قطر  1قطر تعداد  باغلوجه  سردار 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قره  چریان 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر 

 2 اقامتگاه غیر دائم 54 خانگی   111 خانگی   224 خانگی   4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  دلکی 143 خانگی   142 خانگی  

مساجد وحسینیه  1 اداری و دولتی 1 صنعتی 22 خانگی   2 اداری و دولتی 2 اداری و دولتی

 ومعابد دینی

 47 مورجمع ا 1

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  2

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  8 تجاری 3 اقامتگاه غیر دائم 2

 ومعابد دینی

     1 آموزشی 2

     3 آزاد و بنائی 1 آموزشی 5 اداری و دولتی 25 جمع امور 2 نانوایی ها 1 نانوایی ها

عمومی و خدمات  4/3تعداد قطر  1د قطر تعدا 1 آموزشی 1 آموزشی

 عام المنفعه

     43 اقامتگاه غیر دائم 13 اقامتگاه غیر دائم 1

مساجد وحسینیه  154 خانگی 1 نیروهای مسلح 1 آزاد و بنائی

 ومعابد دینی

     124 جمع امور 127 جمع امور 4

         4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  کزبر 1 گرمابه 1 صنعتی 3 اقامتگاه غیر دائم 24 اقامتگاه غیر دائم

حسن  ابادتازه   244 خانگی   2 نانوایی ها 1 اداری و دولتی 174 جمع امور 173 جمع امور

 کند

     4/3تعداد قطر  1تعداد قطر 

نیه مساجد وحسی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  چورک سفلی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  رجعین

 ومعابد دینی

 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  قاهران  ) کهران ( 2 خانگی   2 صنعتی 3 آموزشی 1

مساجد وحسینیه  3 اداری و دولتی 28 اقامتگاه غیر دائم 1 نانوایی ها 74 خانگی   421 خانگی  

 ومعابد دینی

 81 خانگی   1

مساجد وحسینیه  252 جمع امور 1 آموزشی 1 اداری و دولتی 11 تجاری

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  12 جمع امور 3

 ومعابد دینی

1 

مساجد وحسینیه  4 اداری و دولتی

 ومعابد دینی

 1 آموزشی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  سرچم  سفلی 1 نانوایی ها 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  سیف اباد 8 اقامتگاه غیر دائم 1

عمومی و خدمات 

 ام المنفعهع

 4 آزاد و بنائی 48 خانگی   2 آموزشی 4 خانگی   144 جمع امور 1 آموزشی 1

مساجد وحسینیه 

 ومعابد دینی

 33 اقامتگاه غیر دائم 1 اداری و دولتی 1 آزاد و بنائی 1 اداری و دولتی 4/3تعداد قطر  1تعداد قطر  الوارلو 1 آزاد و بنائی 4

مساجد وحسینیه  44 خانگی   1 تگاه غیر دائماقام 1 نانوایی ها

 ومعابد دینی

مساجد وحسینیه  14 اقامتگاه غیر دائم 1

 ومعابد دینی

 112 جمع امور 1

   1 آموزشی 272 جمع امور 13 اقامتگاه غیر دائم 1 آموزشی 81 جمع امور 4 آموزشی

 3 اقامتگاه غیر دائم    21 جمع امور 1 آزاد و بنائی     2 آزاد و بنائی

 54 جمع امور        44 جمع امور     512 جمع امور

 1327ماخذ: استعالمات  آب و فاضالب استان زنجان،
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همچنین خطوط انتقال برق در بخش زنجانرود قریبا تمامی روستاهای بخش زنجانرود از نعمت برق برخوردارند. ت

و  کندعبور میپایین زنجانرود  دهستاناز وجود دارد که خط کیلوولت  422و خط  کیلوولت 232 و 42خط صورتبه

 شده است.کند که در نقشه نشان دادهکیلوولت، از دهستان غنی بیگلو نیز عبور می 43خط 

درصد در از برق 82. هستندهر سه دهستان به شبکه برق سراسری متصل در  های روستایی کل سکونتگاه -1

درصد در صنعت و  2314درصد در کشاورزی، 3314درصد مصرف عمومی،332خانگی، مصرفی به صورت

 .باشددرصد مصرف تجاری می3355
 درصد مصارف مشترکین برق  بخش زنجانرود .12نمودار 

 
 

 در بخش زنجانروددهستان چایپاره باال  رق بتوزیع خدمات  
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی نام آبادی

 5 1 0 0 0 0 4 عزیزلو

 117 1 2 0 0 3 101 گوگ تپه

 13 1 0 0 0 1 11 ایلن

 12 1 0 0 0 1 10 گوگلر

 986 4 21 1 11 21 424 قره بوطه

 97 1 0 0 0 3 43 قره اوغالنلو

 129 1 7 0 2 1 114 قيطول

 85 1 1 1 4 4 74 چوروك عليا

 1327ماخذ : استعالمات اداره برق،

 زنجانرود پایین در بخش زنجانرودتوزیع خدمات برق  دهستان   
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی نام آبادی جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی نام آبادی

چوروک 

 سفلی
 24 1 2 2 2 2 23 دولک 82 1 2 2 2 3 72

 18 1 1 2 2 2 14 ایده لو 84 1 2 2 11 5 47 سرچم سفلی

 14 1 2 2 2 1 12 سر چم علیا
باغلوجه 

 سردار
84 2 4 2 2 1 25 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 112 1 4 2 4 2 27 گواالن

تلمبه 

خانه ایده 

 لو

2 2 2 2 2 2 2 

 3 2 2 2 2 2 1 چاور 27 1 2 2 2 1 25 قره آقاجلو

 452 1 22 2 37 12 578 رجعین

سردهات 

بیات 

 جعفر

55 3 2 2 2 1 52 

 55 1 1 2 5 3 45 سیف اباد 42 2 2 2 2 2 42 باش سیز

 225 1 2 2 4 5 211 گمش اباد 23 1 2 2 2 1 21 حماملو باال

 145 1 2 2 1 7 134 المالو 12 1 2 2 3 2 4 تازه کند

 33 1 2 2 3 2 25 حسن اباد 34 1 1 2 2 2 32 دلکی

 172 1 3 2 5 5 154 دوالناب 44 1 2 2 2 4 41 فیله خاصه

قو لی قصه 

 /سلطان اباد
 124 1 2 2 1 1 112 انقاهر 324 2 35 2 23 12 232

 42 1 2 2 2 2 32 قیطور
قره 

 چریان
125 5 3 1 4 1 132 

 172 1 5 3 14 5 151 اسفناج 47 1 1 2 2 2 43 قالیچی

 2 1 2 2 2 2 8 بلوغ
باغلوجه 

 اقا
47 4 8 2 5 1 85 

 278 1 3 2 32 4 234 کزبر 182 2 3 2 5 4 148 چپ چپ

سر دهات 

 شیخ
 121 1 4 2 1 5 112 تلخاب 48 1 2 2 2 3 42

 125 1 3 2 14 3 124 دره لیک 18 1 2 2 2 1 14 عربچه

کهاب /قهاب 

/ 
 114 1 1 2 2 4 112 قره اغاج 44 1 1 2 5 3 54

 1327ماخذ : استعالمات اداره برق،

 توزیع خدمات برق  دهستان  چایپاره پایین در بخش زنجانرود 

نام 

 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی نام آبادی جمع شناییرو تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی آبادی

 122 1 2 2 2 3 123 ایلجاق

انجمن 

 81 1 3 2 2 3 74 سفلی

ساری 

 42 1 2 2 1 2 45 کندعلیا

انجمن 

 71 1 2 2 1 3 44 علیا

ساری 

کند 

 25 1 2 2 2 2 22 چپر 57 2 1 2 2 4 48 سفلی

قره 

اغاج 

 223 3 12 2 3 8 242 حصار 84 1 1 2 4 7 71 سفلی

قره 

اغاج 

 24 1 1 2 2 2 22 نوروزاباد 74 1 1 2 1 2 42 علیا

 42 1 2 2 2 3 45 شکورچی 431 3 11 2 7 8 422 مشمپا

 1327ماخذ: استعالمات اداره برق، 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 توزیع خدمات برق  دهستان  غنی بیگلو در بخش زنجانرود 
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی نام آبادی جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی نام آبادی

 81 2 3 2 2 8 48 لولک اباد 43 1 2 2 2 2 38 اربط

 115 3 3 2 3 4 122 ملک باغی 242 1 2 2 24 7 228 اندابادسفلی

 154 2 1 2 2 4 143 نصیراباد 134 1 4 2 1 3 127 قره کول

 42 1 2 2 2 2 52 ی کندیتق 13 2 2 2 2 1 12 احمداباد

 23 1 2 2 2 1 21 جنت اولنگ 222 1 22 2 2 11 184 اندابادعلیا

 74 1 2 2 2 2 73 زنگین 28 1 1 2 2 2 24 ابراهیم اباد

 22 2 1 2 2 2 21 قزالربالغی 125 1 2 2 2 3 112 چهره اباد

 417 1 4 2 1 13 328 میرجان 2 1 2 2 2 2 8 حمزه لو

 31 2 2 2 2 3 28 میاندره 182 1 4 1 21 5 157 رضااباد

قزلجه 

 سفلی
 42 1 2 2 1 2 45 مینان 44 1 2 2 1 3 37

 58 1 2 2 2 3 52 چر النقوش 77 2 1 2 2 4 72 حبش

 12 1 2 2 2 2 18 اوزج 125 2 2 2 2 3 122 علی اباد

 43 2 1 2 1 2 32 حسین اباد 41 1 1 2 2 2 57 قزلجه علیا

 24 2 1 2 2 2 12 سنگبین
                

 1327ستعالمات اداره برق استان زنجان، اماخذ: 

درصد 122خانوار های شهری )شهر نیک پی( بهرمند از گازشهری ،1327براساس استعالمات اداره گاز سال  -2

ی روستا در غن 4روستا در زنجانرود پایین، و 22روستا  در چایپاره باال  ، 2می باشد. در بین روستهای منظومه  

انی گاز رس و عملیات روستاهای دهستان چایپاره پایین  فاقد شبکه باشند. بیگلو از نعمت گاز برخوردار می

درصد دارای باالترین درصد برخورداری از گاز طبیعی و  دهستان های غنی 55دهستان زنجانرود پایین با  .است

 داری از شبکه گاز طبیعی می باشد. درصد میزان برخور22و 23بیگلو و چایپاره باال به ترتیب دارای 

مورد ،  0مورد ، تجاری  9231تعداد مصرف کنندگان روستایی گاز طبیعی در بخش زنجانرود : خانگی 

 مورد 99صنعتی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 نوع مصرف کنندگان گاز طبیعی در روستاهای بخش زنجانرود .11نمودار 

 
 1327ماخذ: استعالمات اداره گاز استان زنجان،

 از گاز طبیعی بخش زنجانرودهای درصد برخورداری دهستان  .12نمودار 

 
 1327اداره گاز استان زنجان، استعالماتماخذ: 

 توزیع خدمات گاز در بخش زنجانرود 

 روستا دهستان
 تعداد مشترکین

 تجاری  صنعتی خانگی 

 1 09 110 قره بوطه چایپاره باال

 1 2 011 قیطول چایپاره باال

 1 0 000 اسفناج زنجانرودپایین

دپایینزنجانرو  1 0 09 الوارلو 

 1 1 91 باغلوجه اقا زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
باغلوجه 

 سردار
9 0 1 

 1 1 2 تازه کند زنجانرودپایین

 1 0 013 تلخاب زنجانرودپایین
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 1 1 099 چپ چپ زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
چوروک 

 سفلی
91 2 1 

 1 1 0 حسن اباد زنجانرودپایین

 1 9 11 دره لیک زنجانرودپایین

 1 0 023 دوالناب زنجانرودپایین

 1 3 991 رجعین زنجانرودپایین

 1 2 91 سرچم سفلی زنجانرودپایین

 1 0 11 قاهران زنجانرودپایین

 1 1 13 قره اغاج زنجانرودپایین

 1 1 003 قره چریان زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
قو لی قصه 

 اباد /سلطان
011 1 1 

ایینزنجانرودپ  0 0 091 کزبر 

 1 1 19 گمش اباد زنجانرودپایین

 1 0 99 گواالن زنجانرودپایین

 1 1 91 اربط غنی بیگلو

 1 1 1 اندابادعلیا غنی بیگلو

 1 1 210 بزوشا غنی بیگلو

 1 9 011 قره کول غنی بیگلو

 1327استان زنجان،  گاز ماخذ: استعالمات اداره

کیلومتر از سمت شرق بخش زنجانرود و از  51خط انتقال گاز است که به اندازه از دیگر خدمات زیرساختی، عبور 

  جایگاه عرضه بنزین وجود دارد. 2کند. در بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین عبور می

 راه

بخش ین باشد. در اها دارای خط راه آهن، بزرگراه، راه آسفالته میبخش زنجانرود به لحاظ برخورداری از زیرساخت

 آسفالته هاراهاز کیلومتر  42381 دارد و بزرگراهآن کیلومتر  58324 متصل شده و راه آهن به خط کیلومتر 42322 حدود

 . داردکیلومتر راه مالرو  52323کیلومتر راه خاکی و  821کیلومتر راه شوشه، 41377این بخش همچنین حدود  باشد.می

Iخدمات ارتباطی ) T لو ...( و حمل و نق 

روستا دارای 5روستا به تلفن خانگی دسترسی دارند.  12روستا فراهم است و  8دسترسی عمومی به اینترنت ثابت در 

براساس بررسی های صورت پذیرفته درخصوص   باشد.روستا دارای اینترنت پر سرعت می 31ستگاه خودپرداز بانکی و د

 خدمات زیرساختی نتایج حاکی از این است:

 روستا جاده های خاکی و شوشه 3روستا آسفالته و 12ایپاره باال در دهستان  چ -1

 روستا خاکی 5روستا آسفالته و  4دهستان چایپاره پایین   -2

 روستا خاکی23روستا آسفالته و  32دهستان زنجانرود پایین   -3

 روستا جاده خاکی و شوشه 8روستا آسفالته و  27دهستان غنی بیگلو   -4
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 چایپاره پایین دهستاناختی در : توزیع خدمات زیرس34جدول  

 آبادی
ارتباط دارد 

 /ندارد

همراه اول 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

ایرانسل 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

اینترنت 

پرسرعت فاز 

اول )زمان 

بهره برداری 

 (24سال

 اینترنت ثابت
دفتر ارتباط 

 روستایی

توسعه 

دستگاه 

خودپرداز 

روستایی در 

 24سال 

 جاده خاکی جاده اسفالته

 *   - - - - - * * ایلن

   * - - - * * * * چوروک علیا

 *   - - - - - - - شکربالغی

 *   - - - - * - - عزیزلو

 *   - - - * * * * قره اوغالنلو

   * * * * * * * * قره بوطه

   * - - * * * * * قیطول

   * - - - * - * * گوگ تپه

 *   - - - - - * * گوگلر

1327،استان زنجان فناوری و ارتباطات  ماخذ: استعالمات  

 چایپاره باال دهستانتوزیع خدمات زیرساختی در  

 آبادی
ارتباط دارد 

 /ندارد

همراه اول 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

ایرانسل 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

اینترنت 

پرسرعت فاز 

اول )زمان 

برداری بهره 

 (24سال

 اینترنت ثابت
دفتر ارتباط 

 روستایی

توسعه 

دستگاه 

خودپرداز 

روستایی در 

 24سال 

جاده 

 آسفالته

جاده 

 خاکی

   * - - - - - * * انجمن سفلی

   * - - - - - * * انجمن علیا

   * - - - - - * * ایلجاق

 *   - - - - * * * چپر

   * - * * - * * * حصار

   * - - - - - * * یساری کند سفل

 *   - - - * - * * ساری کندعلیا

   * - - - - - - - سد مشمپا

   * - - - - * * * شکورچی

   * - * - - - * * قره اغاج سفلی

   * - - - - - * * قره اغاج علیا

   * * * * - * * * مشمپا

 *   - - - - - - - نوروزاباد

1327،استان زنجان اطات فناوری و ارتب ماخذ: استعالمات  
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 زنجانرود پایین دهستانتوزیع خدمات زیرساختی در  

 آبادی
ارتباط دارد 

 /ندارد

همراه اول 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

ایرانسل 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

اینترنت 

پرسرعت فاز 

اول )زمان 

بهره برداری 

 (24سال

اینترنت 

 ثابت

دفتر ارتباط 

 اییروست

توسعه 

دستگاه 

خودپرداز 

روستایی در 

 24سال 

 جاده خاکی جاده آسفالته

   * - - - * * * * اسفناج

 *   - * - * * * * المالو

     - - - * * * - الوارلو

 *   - - - - - - - اوینادان

 *   - - - - * - - ایده لو

     - - - - * * - ایستگاه راه آهن  رجعین

     - - - - * * - آهن آذر پیایستگاه راه 

     - - - - * * - ایستگاه راه آهن سرچم

     - - - - * * * نیک پی

     - - - - - - - باش سیز

   * - - - * * * * باغلوجه اقا

   * - - - * * * * باغلوجه سردار

   * - - - * * - - بلوغ

 *   - - - * * * * تازه کند

   * - - - - - * * تلخاب

   * - - - * * * * تلمبه خانه ایده لو

 *   - - - * - - - چاور

   * - * - * - * * چپ چپ

   * - - - * * * * چوروک سفلی

   * - - - - * - - حسن اباد

 *   - - - - - - - حماملو باال

 *   - - - - - - * حماملو پایین

   * - - * - * * * دره لیک

 *   - - - * * * * دلکی

   * - * - * * * * دوالناب

 *   - - - * * - - دولک

 * * * * * - * * * رجعین

   * - - - - - - - زنگی حاج اصغر
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

   * - - - - - - - سر چم علیا

 *   - - - * * * * سر دهات شیخ

   * - - - * * * * سرچم سفلی

 *   - - - * * * * سردهات بیات جعفر

 *   - - - * * * * سیف اباد

 *   - - - * - - - صو فی لر

 *   - - - * - * * عربچه

 *   - - - - - * * فیله خاصه

   * - - - * - * * قاهران

   * - * - - - * * قره اغاج

 *   - - - - - * * قره آقاجلو

   * - - - - - * * قره چریان

 *   - - - - - * * قالیچی

   * * * * - * * * ابادقو لی قصه /سلطان 

 *   - - - - * * * قیطور

   * - * - * * * * کزبر

   * - - - * * * * کهاب /قهاب /

   * - * - * * * * گمش اباد

   * - - - - * * * گواالن

   * - - - - - - - مجتمع خدماتی رفاهی عدل

 *   - - - - - - - مزر عه سام بورا

 *   - - - - - - - مزرعه احمد  خان

   * - - - * - - - مزرعه امینی

 *   - - - - - - - مزرعه بادام

   * - - - - - - - مزرعه شیرین بالغ

 *   - - - - - - - مزرعه گچی لیک

 *   - - - - - - - نجی

1327،استان زنجان فناوری و ارتباطات  ماخذ: استعالمات  
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 نی بیگلوغ دهستانتوزیع خدمات زیرساختی در  

 آبادی
ارتباط دارد 

 /ندارد

همراه اول 

)زمان 

بهره 

برداری از 

 87سال 

-27) 

ایرانسل 

)زمان بهره 

برداری از 

- 87سال 

27) 

اینترنت 

پرسرعت فاز 

اول )زمان 

بهره برداری 

 (24سال

 اینترنت ثابت
دفتر ارتباط 

 روستایی

توسعه 

دستگاه 

خودپرداز 

روستایی در 

 24سال 

 خاکی جاده جاده آسفالته

   * - - - - - - * ابراهیم اباد

   * - - - - - - - احمداباد

   * - - - * * * * اربط

   * - - - - - * * اندابادسفلی

   * * * - - * * * اندابادعلیا

   * - - - - - - - اوزج

   * - * - - * * * بزوشا

   * - - - - - * * تقی کندی

   * - - - - - - - جنت اولنگ

 *   - - - - - - * چر النقوش

   * - - - - - * * چهره اباد

   * - - - - - * * حبش

   * - - - - - * * حسین اباد

 *   - - - - - - - حمزه لو

   * - - - - - - - خرابه آغبالغ

دگرمان 

 درسی
* * - - - - - * 

  

   * - * - - - * * رضااباد

   * - - - - - * * زنگین

 * * - - - - - * * نگبینس

   * - - - - - * * علی اباد

   * - - - - - - - قاضی کندی

 *   - - - - - - - قالیچه بالغ

   * - - - - - * * قره کول

   * - - - - - - - قزالربالغی

 *   - - - - - * * قزلجه سفلی

 *   - - - - - - * قزلجه علیا

 *   - - - - - - - کنگرلو

   * - - - - - * * لولک اباد

   * - - - - - * * ملک باغی

   * - * * - - * * مهراباد

 *   - - - - - * * میاندره

   * - * - - - * * میرجان

   * - - - - - * * مینان

   * - * - - - * * نصیراباد
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 نحوه پراکنش خدمات زیر ساختی روستاها .22نقشه 

 
 1327منبع: مشاور،
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 خدمات زیر ساختی روستاها کنشپرانحوه  .29نقشه 
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و  درمانی، رفاهی فراغتی-بهداشتی آموزشی، خدمات :شامل( عمومی خدمات1-4-4-2-

) ... 

 زنجانشهرستان  زنجانرودبر اساس استعالم از اداره آموزش و پرورش کل استان زنجان، مراکز فعال آموزشی در بخش 

، برای زنجانروددوم است. ساکنان بخش دوره متوسطه  4اول، وره دمتوسطه  22دبستان،  73، دبستانیپیش 12شامل 

 کنند. دریافت خدمات آموزشی در روستاهای خود و یا به روستاهای پیرامون مراجعه می

مدرسه که در مقطع  22مدرسه آن دولتی و  28مدرسه فعال است که از این تعداد  118حدود  زنجانروددر بخش 

 121عادی است. مدارس موجود به لحاظ جنسیت، حدود از نوع مدرسه و همه  باشدمی پیش دبستانی است غیردولتی

 مدرسه دخترانه است.  12مدرسه پسرانه و  5مدرسه مختلط بوده و 

آموزان چهار دهستان بخش زنجانرود، مدارس پیش دبستانی، دبستان و متوسطه دوره اول وجود دارد و دانشهر در 

مدرسه،   1دهستان غنی بیگلو برای تحصیل در مقطع متوسطه دوره دوم  .تحصیل کنند توانند در دهستان خودمی

 مدرسه وجود دارد.2مدرسه، دهستان زنجانرود پایین  3دهستان چایپاره باال 

 زنجانشهرستان  بخش زنجانرودتوزیع خدمات آموزشی در  
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 2 1   1 1 1 2 2 4 2 دهستان چایپاره باال

     2     11 3 چایپاره پایین

دهستان  زنجانرود 

 پایین
2 13   1 2 5    2 

 1    4 2 1   24 5 دهستان غنی بیگلو

 1327ماخذ: استعالم آموزش و پرورش استان زنجان،

 خدمات بهداشتی و درمانی
خانه بهداشت روستایی فعالیت دارند. و در شهر نیک پی مرکز بهداشت و  33مرکز خدمات جامع سالمت  روستایی و 7در بخش زنجانرود 

شگاه، و بهداشت خانواده فعالیت دارد.  ساکنین روستاهای بخش زنجانرود آزمای یک  دانپزشک، کارشناس بهداشت محیط،درمانی متشکل از  

   بیشتر برای امور درمانی و بیمارستان به شهر زنجان مراجعه می کنند.

 زنجانرود در بخش تعداد خانه بهداشت ومرکزجامع سالمت 

 مرکز جامع سالمت خانه بهداشت  دهستان

 1 3 چایپاره باال 

 1 5 چایپاره پایین  

 2 12 زنجانرود پایین

 3 13 غنی بیگلو

 7 33 جمع بخش 

 1327ماخذ:استعالم پزشکی استان زنجان،



 

118 

   

 

 در بخش زنجانرود مراجعین خانه بهداشت تعداد  .13نمودار 

 

1327ماخذ: استعالم علوم پزشکی،  

 دهستان زنجانرودپایین روستاهای دارای خانه بهداشت و مرکز جامع سالمت 
مرکز خدمات جامع 

 تسالم
 روستاهای تحت پوشش واقع در روستای  خانه بهداشت

تعداد مراجعین ساالنه 

 25خانه بهداشت سال 

تعداد مراجعین  ساالنه 

 24خانه بهداشت سال 

 روستایی نیک پی

 دوالناب  دوالناب 
 حسن آباد 

291 2111 
 باغلوجه سردار

 2019 911 _ دره لیک  دره لیک 

 یخسردهات ش  سردهات شیخ 

 بلوغ

 دولک 0231 029

 عرب چای

 0001 099 اربط بزوشا  بزوشا 

 سیف آباد  سیف آباد 
 آلمالو

291 0190 
 قهاب

 روستایی سلطان آباد

 0031 091 _ گمش آباد  گمش آباد 

 پیله خاصه  پیله خاصه 

 حماملو سفلی

219 919 
 حماملو علیا

 تازه کند 

 کیدل

 2923 319 _ سلطان آباد  سلطان آباد 

 سرچم سفلی  سرچم سفلی 

 گواالن

 قره آغاجلو 0993 011

 سرچم علیا

 393 213 صوفیلر چپ چپ  چپ چپ 

 چوروک سفلی  چوروک سفلی 
 قره اغالنلو 

013 0111 
 چوروک علیا

 2919 139 _ رجعین  رجعین 
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 خانه بهداشت و مرکز جامع سالمت دهستان غنی بیگلو روستاهای دارای 

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 روستاهای تحت پوشش واقع در روستای  خانه بهداشت

تعداد مراجعین ساالنه 

 25خانه بهداشت سال 

تعداد مراجعین  ساالنه 

 24خانه بهداشت سال 

 روستایی اند آباد

 399 220 قزلجه سفلی رضا آباد  رضا آباد 

 مهر آباد  مهر آباد 

 حمزه لو

 ابراهیم آباد  0999 999

 احمدآباد

 910 033 _ چهره آباد  چهره آباد 

 191 092 _ اندآباد سفلی  اندآباد سفلی 

 100 011 _ قره گل  قره گل 

 139 202 _ اندآباد علیا  اندآباد علیا 

 روستایی لولک آباد

 لولک آباد  لولک آباد 

 قی کندیت

219 2991 

 جنت اولنگ

 قزالر بالغی

 زنگین

 حسین آباد

 311 12 _ ملک باغی  ملک باغی 

 111 91 قزلجه علیا  میاندره  میاندره 

 191 39 مینان حبش  حبش 

 علی آباد  علی آباد 
 دگرماندرسی

019 0999 
 قالیچه بالغی 

 روستایی میرجان
 392 93 سنگبین نصیر آباد  ر آبادنصی 

 2199 31 _ میرجان  میرجان 

1327ماخذ: استعالم علوم پزشکی:  

 روستاهای دارای خانه بهداشت و مرکز جامع سالمت دهستان چایپاره باال 

 واقع در روستای  خانه بهداشت مرکز خدمات جامع سالمت
روستاهای تحت 

 پوشش

تعداد مراجعین 

ساالنه خانه 

 25ت سال بهداش

تعداد مراجعین  

ساالنه خانه 

 24بهداشت سال 

 روستایی قره بوطه

 0011 913 الوارلو قیطول  قیطول 

 01391 9191 _ قره بوطه  قره بوطه 

 گرگ تپه  گرگ تپه 

 ایلن

 عزیزلو 2911 113

 گرگ لر

،ماخذ: استعالم علوم پزشکی  

1327 
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 پایینمرکز جامع سالمت دهستان چایپاره روستاهای دارای خانه بهداشت و  

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 روستاهای تحت پوشش واقع در روستای  خانه بهداشت

تعداد مراجعین 

ساالنه خانه 

بهداشت سال 

25 

تعداد مراجعین  

ساالنه خانه 

بهداشت سال 

24 

 روستایی حصار

 0911 131 شکورچی حصار  حصار 

 مشمپا  مشمپا 
 چرالنقوش

0201 9212 
 نوروز آباد

 931 011 ساری کند حاج فغان ساری کند کابلی  ساری کند کابلی 

 919 013 قره آقاج علیا قره آغاج سفلی  قره آغاج سفلی 

 انجمن سفلی  انجمن سفلی 

 چپر

 ایلجاق 0122 911

 انجمن علیا

1327ماخذ: استعالم علوم پزشکی:  

 خانه های بهداشت دهستان هادرصد برخورداری از .14نمودار 

 
 1327محاسبات مشاور،ماخذ: 

 تسهیالت رفاهی

درخصوص وضعیت برخورداری سکونتگاههای روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان از تسهیالت عمومی، بر 

در کتابخانه عمومی وجود دارد که  2اساس اطالعات ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این بخش 

 قرار گرفته است. وشهر نیک پی  دهستان چایپاره باال 

های ورزشی زمین ورزشی برای انجام فعالیت 4بر اساس اطالعات جمع آوری شده در بخش زنجانرود شهرستان زنجان 

 وجود دارد که در دهستان های زنجانرود پایین، دهستان چایپاره پایین و چایپاره باال قرار گرفته است. 

های بخش زنجانرود شهرستان زنجان جداول زیر نحوه قرارگیری و میزان توزیع تسهیالت رفاهی در دهستاننقشه و 

 دهد.را نشان می
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 توزیع خدمات تسهیالت رفاهی در دهستانهای بخش زنجانرود شهرستان زنجان 

 دهستان زمین ورزشی آبادی عنوان مکان ورزشی  ردیف

کتابخانه 

مستقر در 

 روستا

   زنجانرود پایین * گمش آباد رزشی روستایی  گمش آبادفضای و 1

   زنجانرود پایین * رجعین فضای ورزشی روستایی  رجعین 2

   چایپاره پایین * حصار فضای ورزشی حصار 3

   چایپاره پایین * مشمپا فضای ورزشی مشمپا  4

 * چایپاره باال * قره بوطه فضای ورزشی قره بوطه  5
 1327ات اداره ورزش و جوانان استان زنجان،ماخذ: استعالم

 خدمات عمومی و پشتیبانی

. بر اساس نمایندمیبه کشاورزان خدمات ارائه شرکت تعاونی وجود دارد که  چهار زنجانشهرستان  زنجانروددر بخش 

لیا، مهرگان در های موجود در روستاهای حصار، اندآباد عشرکت تعاونی، استان زنجان استعالم اداره تعاون روستایی

اند و شرکت تعاونی روستای یامچی در بخش مرکزی زنجان قرار دارد ولی برخی از روستاهای بخش زنجانرود واقع شده

 اند.ن در بخش زنجانرود واقع شدهتابعه آ

 زنجان بخش زنجانرود از شهرستانلیست شرکت تعاونی روستایی  
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 حصار

انجمن -نوروزآباد-چپر -یرچکوش -چرالنقوش-مشمپا -حصار

 -ساری کند علیا-ساری کند سفلی-ایلجاق -انجمن علیا -سفلی

 -خیرآباد -ارزه خوران-اورجک -اقره آغاج علی-قره آغاج سفلی

 -دادلو-ینگجه سینار-باغچه -کردی -قلعه ارزه خوران -کلیسا

 قره بوطه-قیطول-گوگ تپه-اوغالنلو

 انواع-توزیع موادسوختی

کود و سموم شیمیایی 

محصوالت کشاورزی   –

 آموزش-

2،745 5 2 7 332 22 

 اندآباد

-مهرآباد -بطار -رضاآباد-قره کول-اندآبادسفلی -اندآبادعلیا

-بزوشا-چهره آباد-ابراهیم آباد -حمزه لو-قزلجه سفلی-احمدآباد

 میرجان

" 1،728 3 2 3 1742 13 

 مهرگان

-قالیچه بالغ-تقی کندی -ملک باغی-مینان -میاندره -حبش

دگرمان  -قزلجه علیا-سنگبین -قاضی کندی-اوزج -کنگرلو

 علی آباد -حسین آباد-نصیرآباد-لولک آباد-درسی

" 217 2 1 1 214 14 
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 یامچی

حسن آباد)تازه  -دره لیک-تلخاب-قره آغاج -اسفناج -یامچی

-حاجی آرش-حاجی کندی -قزل تپه -ضیاء آباد-داشکسن -کند(

 آقبالغ-گلجیک -ابدال-قره بالغ

" 1،421 2 2 2 325 15 

 1327منبع: اداره تعاون روستایی، 

 بخش گردشگری

ن در های استاتوزیع فضایی جاذبه بلکه استیکنواخت توزیع نشده  صورتهبهای گردشگری در استان زنجان جاذبه

اداری، صنعتی، خدماتی و بهداشتی در هریک  –ها تابع شرایط کلیماتولوژی، توپوگرافی و موقعیت سیاسی شهرستان

)طرح ود داردهای موجود استان را در خدرصد از کل جاذبه 32تابعه استان است. شهرستان زنجان  هایشهرستاناز 

 . آمایش استان زنجان(

در بخش زنجانرود دو محور گردشگری؛ محور گردشگری درجه یک عبوری در سمت شمال شرق و شرق بخش زنجانرود 

گردشگری درجه محور طبیعی در قسمت جنوب و جنوب غرب بخش زنجانرود وجود دارد.  3درجه محور گردشگری و 

 منطقه حفاظت شده ،منابع شاخص گردشگری این محورو  مگردی استبیشتر گردشگری طبیعی و بویک عبوری، 

های بوم گردی منطبق بر گردشگری کوهستان و همچنین ظرفیت منطقه شکار ممنوع فیله خاصه استو  آبادسرخ

 ویژه در فصل تابستان است.به

 هستان زنجانرود پاییندستی استان زنجان، دهای بخش گردشگری و صنایعبر اساس کتابچه ظرفیت و توانمندی 

در طرح جامع توسعه گردشگری شده است. همچنین عنوان منطقه نمونه گردشگری در سطح استانی در نظر گرفتهبه

دی شده بنتقسیم المللیبینای، ملی و های گردشگری تاریخی و طبیعی در سطح محلی، منطقهاستان زنجان، جاذبه

و در جدول زیر نشان  شدهگرفتهبندی در نظر که در این سطح (21نقشه )های گردشگری بخش زنجانروداست. جاذبه

 عبارت است از: شده داده

 عنوان یک اثر تاریخی است که سطح گردشگری محلی برای آن تعریف شده است.کاروانسرای نیک پی به .1

عنوان شده که به کیلومتری از جنوب غربی شهر زنجان واقع 45حمزه لوی زنجان در فاصله -معدن نمک چهرآباد .2

یر های اخشده است. در این معدن تاریخی در سالیک اثر طبیعی است و برای آن سطح گردشگری محلی تعیین

  نظیر است.آمده که در نوع خود در جهان بیدستهایی بهاجساد مومیایی طبیعی و اسکلت

ی، عنوان یک اثر طبیعرود که بهمی های گردشگری بخش زنجانرود به شمارروستای شکورچی یکی دیگر از جاذبه .3

 شده است. برای آن سطح گردشگری محلی در نظر گرفته
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 و سطوح گردشگری بخش زنجانرود نوع 

 نام جاذبه گردشگری
 بندیسطح نوع جاذبه

 محلی ایمنطقه ملی المللیبین سایر مذهبی طبیعی تاریخی

 *       * سرای نیک پیکاروان

 *      *  معدن نمک چهرآباد

 *      *  روستای شکورچی

 منبع: طرح جامع توسعه گردشگری استان زنجان

اثر  182دستی استان زنجان، در شهرستان زنجان حدود بر اساس استعالم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع

 رد که در جدول زیر آورده شده است.اثر تاریخی در بخش زنجانرود قرار دا 8تاریخی به ثبت رسیده است که از این تعداد 

 در بخش زنجانرود شدهثبتآثار تاریخی  

 شماره ثبت تاریخ ثبت قدمت آدرس
نام 

 شهرستان
 نام اثر استان

روستای  -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان

راهی چهر آباد در حاشیه جاده روبروی سه -مهرآباد

 مهرآباد

 داشلی تپه زنجان زنجان 1385 1354/22/12 هئ .ق 7و  4قرن 

 تپه حاجی پیر زنجان زنجان 1322 1354/22/12 اسالمی-ساسانی روستای حبش -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان

 تپه کلیسا زنجان زنجان 1323 1354/22/12 هئ .ق 7و  4قرن  روستای قیطول -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان

روستای دره  -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان

 اشیه شمالی جاده زنجان میانهح -لیک
 منجیق تپه زنجان زنجان 4233 1382/22/25 اسالمی-تاریخی

روستای دره  -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان

 کیلومتری شرق سه راه ماهنشان 1/5 -لیک
 زنجان زنجان 4234 1382/22/25 یاسالم وتاریخی 

تپه چاناق 

 بالغی

روستای  -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان

ضلع شمالی  -متری شمال روستا 422 -سفناجا

 تبریز -اتوبان زنجان 

 زنجان زنجان 4244 1382/22/25 تاریخی
تپه قایالی 

 اسفناج

جنوب غرب   -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان 

 روستای باغ
 تپه اوراچی زنجان زنجان 4428 1381/12/12 ق . م 5هزاره 

 شمال شرق -بخش زنجانرود -شهرستان زنجان 

 روستای بلوغ
 تپه بلوغ زنجان زنجان 4422 1381/12/12 ق .م 3و  4هزاره 

 1327منبع: سازمان میراث فرهنگی، 

بیشتر آثار تاریخی بخش زنجانرود نظیر تپه بلوغ، تپه اوراجی، منجیق تپه و کاروانسرا در دهستان زنجانرود پایین واقع 

ه بیگلو قرار دارد و یک اثر تاریخی)تپه چاناق بالغی در دهستان غنیشده است و برخی از آنها به مانند داشلی تپه و تپ

 .کلیسا( در دهستان چایپاره باال قرار گرفته است
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دستی استان زنجان، دو روستای قره اوغالنلو و های بخش گردشگری و صنایعبه کتابچه ظرفیت و توانمندیبا توجه 

شده است. این روستاهای هدف گردشگری به در نظر گرفتهعنوان روستاهای هدف گردشگری روستای شکورچی به

های تاریخی، طبیعی و فرهنگی وجود دارد. در روستای ای از جاذبهشود که در آن مجموعهای اطالق میمحدوده

وی سهای این روستا است که گردشگران را به ها یکی از جاذبهلکشکورچی، عالوه بر طبیعت روستا، وجود قلعه لک

رأس دام در روستا  3222خواند. روستای قره اوغالنلو نیز عالوه بر طبیعت روستا، وجود دام که چیزی حدود فرامیخود 

ساله در این روستا جشنواره شترسواری شود و همهداری مینفر شتر نگه 7وجود دارد و همچنین در این روستا از 

 انرود در دهستان چایپاره پایین واقع شده است.گردد. هر دو روستای هدف گردشگری در بخش زنجبرگزار می

 

های باشد، که جز مناطق اولویتیکی دیگر از مناطق نمونه گردشگری حاشیه رودخانه زنجانرود و قززل اوزن می

شود. سه روستای قره بوطه، حصار و مشمپا در حاشیه رودخانه قزل گذاری در بخش گردشگری محسوب میسرمایه

ه متکی بر کشاورزی از نوع زراعت آبی به ویژه شالیزار است. حاشیه رودخانه در این سه روستا اوزن قرار دارد ک

گری های گردشگذاری گردشگری؛ به ویژه ایجاد رستوران، دارد. این روستا دارای جاذبههای زیادی برای سرمایهپتانسیل

ای رودخانه قزل اوزن و شالیزارها؛ در سه ها؛ روستای قره بوطه و روستای شکورچی، حاشیه زیبلکنظیر قلعه لک

روستای قره بوطه، حصار و مشمپا، وجود کوههای رنگی آالداغ؛ در روستاهای حصار و مشمپا، آبشار و سد مشمپا؛ در 

  .روستای مشمپا است

 قلعه لک لک ها 

ای برجک و باروهای قلعه های طبیعی که هماننددر نزدیکی روستای شکورچی از توابع بخش زنجانرود ، بر فراز صخره

 ها آشیانه خود را بنا نهاده اند.به نظر می رسند، لک لک

اوزن ها در حاشیه رودخانه قزلیکی از بهترین نمادهای دوستی بین انسان و لک لک بخش زنجانرودها در قلعه لک لک

ا را به عنوان زیستگاه خود ها آنجهاست پابرجاست. آب و هوای مناسب این منطقه موجب شده لک لکاست که سال

 ای است که توسطهای کنار رودخانه، گویی قلعهها در باالی صخرههای ساخته شده توسط لک لکانتخاب کنند. النه

 .کشاندها به این منطقه میها بنا شده و هر ساله صدها گردشگر را برای تماشای لک لکلک لک
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 لک لک ها قلعه .20تصویر 

 
 مردان نمکی چهرآباد

کیلومتری شمال غرب شهر زنجان و  72دن نمک چهرآباد که در گویش محلی به دوزالخ )نمکزار( معروف است در مع

این منطقه به دلیل طبیعت نسبتاً خشن، تا پیش از کشف  در محل تالقی دو رودخانه مهرآباد و چهرآباد واقع است.

ه شده بود. شهرت امروزی چهرآباد، به دلیل گنبد ای کمتر شناختهای معروف به مردان نمکی ناحیهبقایای مومیایی

روستای حمزه لو  باشد.ترین معدن نمک شناخته شده در ایران مینمکی بزرگ معروف به دوزالخ است که قدیمی

کیلومتری شرق  8نزدیک ترین روستا به معدن نمک است که دردامنه غربی کوه معدن قرار دارد و روستای چهرآباد در 

 ست.معدن واقع ا
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 مردان نمکی چهرآباد.22تصویر 

 

 

 

 کوههای رنگی آالداغ.29تصویر 

 
 1327منبع: مشاور، 
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 بخش زنجانرود گردشگری عمومی مسیرهای شناسه

 مشمپا-زنجانمسیر 

 115 مسیر طول با مشمپا به زنجان مسیر گردشگری، مسیرهای شناسه سند در موجود اطالعات و هاداده براساس

های مکان است. مراجعه قابل ایجاده طریق از و پاییز تابستان، بهار، فصول در مپا،مشروستای  تا زنجان از کیلومتر

 رد هالکلک آشیانه مقصد طول در طبیعیهای مکان و زیبا اندازهای چشم و سرسبز منطقه مسیر طول در طبیعی

 توانمی مقصد در و مسیر طول در تسهیالت و امکانات جمله از باشد.می قزل اوزن رود حاشیه در هالکلک قلعه مشمپا،

 ید،خر مرکز خودرو، امداد بهداشتی، سرویس پزشکی، فوریت بنزین، پمپ کبابی، فروشی،اغذیه اسکان، مراکز به

 هب کشاورزی محصوالت برنج، مقصد تولیدات و محصوالت که است ذکر به الزم کرد. اشاره خودپرداز باجه ،راهپلیس

 رود.می شمار
 مشمپا -نجان اطالعات مسیر ز

 115 کیلومتر: به فاصله                       مشمپا مقصد:           زنجان مبدأ:مشمپا                                        -زنجان مسیر:

 ایادهج دسترسی: نوع                2255  مسیر: کد    یک روز: به مدت        پاییز تابستان، بهار، سفر: پیشنهادی زمان

 

 پیرامونیهای جاذبه و اصلیهای مکان

 مسیر طول

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

  :فرهنگی

 زیبا اندازهایچشم و سرسبز منطقه :طبیعی

 مقصدهای جاذبه
  :فرهنگی

 وزنقزل ا رود حاشیه در هالکلک قلعه مشمپا، در هالکلک آشیانه :طبیعی
 

 و امکانات

 طول تسهیالت

 یرمس

 هتل                  آپارتمان هتل        پذیر       مهمان  متل              موقت اسکان مراکز  راهی بین مجتمع 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

 و امکانات

 تسهیالت

 مقصد

 هتل                  آپارتمان هتل       پذیر       همانم  متل              موقت اسکان مراکز  راهی بین مجتمع 

 فروشی اغذیه  رستوران           کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

 

 کشاورزی محصوالت برنج، مقصد تولیدات و محصوالت

 1327عه گردشگری داخلی استان، ریزی و توسدستی و گردشگری استان زنجان، دفتر برنامهمأخذ: سازمان میراث فرهنگی صنایع
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 سیرانروستای حاج-مسیر زنجان

 82 مسیر طول با سیرانحاج به زنجان مسیر گردشگری، مسیرهای شناسه سند در موجود اطالعات و هاداده براساس

 یفرهنگای همکان است. مراجعه قابل ایجاده طریق از و سال فصول تمامی در ،سیرانحاج روستای تا زنجان از کیلومتر

 یرانس روستای امامزاده مقصد فرهنگیهای جاذبه و قتو آبگرم سهرین، شده حفاظت منطقه زیبا، مناظر مسیر طول در

 توانمی مقصد در و مسیر طول در تسهیالت و امکانات جمله از .باشدمیآباد  سرخ شده حفاظت مناطق طبیعیمنابع  و

 ید،خر مرکز خودرو، امداد بهداشتی، سرویس پزشکی، فوریت بنزین، پمپ کبابی، فروشی،اغذیه اسکان، مراکز به

 ارشم به کشاورزی محصوالت مقصد تولیدات و محصوالت که است ذکر به الزم کرد. اشاره خودپرداز باجه ،راهپلیس

 رود.می
 یرانسحاج روستای-زنجان مسیر اطالعات 

 82 کیلومتر: به فاصله                 میران حاج روستای مقصد:                زنجان مبدأ:سیران                روستای حاج-زنجان مسیر:

 ایجاده دسترسی: نوع                         2254  مسیر: کد         یک روز: به مدت        فصول تمام  سفر: پیشنهادی زمان

 

 پیرامونیهای جاذبه و اصلیهای مکان

 مسیر طول

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

 قتو آبگرم سهرین، شده حفاظت منطقه زیبا، مناظر :فرهنگی

  :طبیعی

 مقصدهای جاذبه
 سیران روستای امامزاده :فرهنگی

 آباد سرخ شده حفاظت مناطق :طبیعی
 

 و امکانات

 طول تسهیالت

 مسیر

 هتل                  آپارتمان هتل        پذیر       مهمان  متل              موقت اسکان مراکز  راهی بین مجتمع 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

 و امکانات

 مقصد تسهیالت

 هتل                  آپارتمان هتل       پذیر       مهمان  متل              موقت اسکان مراکز  راهی بین مجتمع 

 فروشی اغذیه  رستوران           کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

 

 کشاورزی محصوالت مقصد تولیدات و محصوالت

 ،تاناس داخلی گردشگری توسعه وریزی برنامه دفتر زنجان، استان گردشگری ودستی صنایع فرهنگی میراث سازمان مأخذ:
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 شهرستان زنجان بخش زنجانرود گردشگریوضعیت  .24نقشه 

 

1327نبع: مشاور، م



 

121 

 

 

 منظومه کالبدی هنه بندیپ- 1-4-5

به لحاظ کالبدی و با در نظر گرفتن دو شاخص تمرکز جمعیت و تمرکز خدمات، دو شاخص اصلی برای نحوه تمرکز و 

 پراکنش کالبدی منظومه قابل تشخیص است. 

یر به سزایی در نحوه تمرکز و با تمرکز باالی جمعیت و خدمات، تأثبخش زنجانرود  روستاهای بزرگ متمرکز در 

پراکنش جمعیت و خدمات روستایی بر سطح منظومه گذاشته است. با فاصله گرفتن از این هسته تمرکز به سرعت از 

شود. این تمرکز جمعیت ناشی از دسترسی به منابع آب کافی و میزان تمرکز جمعیت و خدمات روستایی کاسته می

 باشد.خاک حاصلخیز می

گیرد. مرکز روستاهای بخش زنجانرود ، ساخت و ساز با مصالح جدید و سبک معماری مدرن صورت میدر پهنه مت

 برعکس این وضعیت در پهنه با روستاهای کم جمعیت اتفاق افتاده است.
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 شهرستان زنجان بخش زنجانرود گردشگریوضعیت  .25نقشه 

 
1327مشاور، منبع:
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 نظومهم کالبدی محدودیتهای و قابلیتها تدوین :جمعبندی

بخش زنجانرود شهرستان زنجان از چهار دهستان شامل  دهستان چایپاره باال، چایپاره پایین، غنی بیگلو و زنجانرود 

نفر جمعیت روستایی است.  4233آبادی دارای سکنه و  8آبادی،  2چایپاره باال دارای  تشکیل شده است . دهستان

نفر جمعیت روستایی دارد و  8348آبادی دارای سکنه و  37 آبادی؛ 55همچنین دهستان زنجانرود پایین دارای 

نفر جمعیت روستایی است. در دهستان غنی  3727آبادی دارای سکنه و  12آبادی؛  13دهستان چایپاره پایین دارای 

 عنوان مرکزنفر جمعیت دارد. شهر نیک پی به 4474آبادی آن دارای سکنه است و  12آبادی وجود دارد که  34بیگلو 

بر طبق  شود. در مجموع بخش زنجانرودنفر جمعیت است که کل جمعیت شهری بخش را شامل می 455بخش دارای 

ترین روستاهای روستاهای قره بوطه و مشمپا بزرگنفر جمعیت است.  23327دارای  1325سرشماری جمعیتی سال 

 باشند.این بخش می

ن  زنجانرود  بیش از همه از دسترسی به منابع آب  سطح و ساختار و سازمان یابی فضایی سکونتگاهها در شهرستا

ترسی های با قابلیت دسخاک  تأثیرپذیرفته است. اقلیم نیمه خشک منطقه باعث شده است تا تمرکز جمعیت در مکان

 به آب شکل بگیرد 

اک سطحی ، خهای منظومه بخش زنجانرود شهرستان زنجان براساس عامل دسترسی به منابع آب پراکنش سکونتگاه

مناسب و دسترسی به جاده اصلی صورت گرفته است.  اکثر روستاها به صورت متمرکز  و خطی  در کنار  رودخانه 

 اند و تمرکز جمعیت تنها در چند نقطه قابل مشاهده است.شکل گرفته

ث جم از تمرکز باعاست. این ح قره بوطه یهای منظومه، تمرکز جمعیت   در روستامسأله اصلی در پراکنش سکونتگاه

ها و مسائل و مشکالت خاصی در سطح منظومه شده است و ایجاد هرگونه تغییر در سطح کیفیت اهالی ایجاد فرصت

 منظومه مستلزم توجه خاص و ویژه به این تمرکز باالی جمعیت در یک پهنه کوچک است. 

باشد. در این بخش حدود راه، راه آسفالته میبخش زنجانرود به لحاظ برخورداری از زیرساخت دارای خط راه آهن، بزرگ

ها آسفالته کیلومتر از راه 42381کیلومتر آن بزرگراه دارد و  58324کیلومتر به خط راه آهن متصل شده و  42322

کیلومتر راه مالرو   52323کیلومتر راه خاکی و  821کیلومتر راه شوشه، 41377باشد. این بخش همچنین حدود می

کیلوولت وجود دارد  422کیلوولت و خط  232و  42صورت خطش زنجانرود همچنین خطوط انتقال برق بهدارد. در بخ

کند که در کیلوولت، از دهستان غنی بیگلو نیز عبور می 43کند و خط که خط از دهستان زنجانرود پایین عبور می

کیلومتر از سمت  51است که به اندازه  از دیگر خدمات زیرساختی، عبور خط انتقال گاز شده است.نقشه نشان داده

 جایگاه عرضه بنزین وجود دارد. 2کند. در بخش زنجانرود، شرق بخش زنجانرود و از دهستان زنجانرود پایین عبور می
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 منظومه کالبدی محدودیتهای و جمعبندی قابلیتها

 محدودیتها و تهدیدات عمده توانها و قابلیتهای عمده

 دیگر کشور از طریق  هایدسترسی به استان

 تبریز -زنجانمحور 

  دارای خط راه آهن در دهستان زنجانرود پایین 

  عبور خطوط انتقال برق به صورت خط انتقال

 کیلوولت422و 42،232

 عبور خط انتقال گاز در  دهستان زنجانرود 

   روستاهای بخش 52اجرای طرح هادی در 
  

 عدم اعتدال توزیع فضایی خدمات در دهستان ها 

 شکالت مربوط به آب آشامیدنیم 

   ضعف آنتن دهی خطوط همراه اول و ایرانسل 

  کمبود زمین برای ساخت و سازهای مسکونی

 برای افرادی که مهاجرت نموده اند

 ضعف مقاوم سازی مساکن روستایی 
  

 

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

 تجمعی ترکیب و ساختار-1-5-1

 جنسی و سنی ساختار1-5-1-1

 122مرد در مقابل  121و  121، 122به ترتیب  1325و  1322، 1385های نسبت جنسی شهرستان زنجان در سال

سال است. میزان نسبت جنسی  12زن بوده است. آمار فوق حاکی از افزایش تعداد مردان نسبت به تعداد زنان در طول 

دهد. در سطح کل کشور نسبت ترین را نشان میزنجان و کل کشور رقم پایین شهرستان زنجان در مقایسه با استان

، با افزایش، به 1325کاهش یافته است و در سرشماری سال  1322در سال  122به  1385در سال  124جنسی از 

 زن رسیده است. 122مرد در مقابل  123

زن  122مرد در مقابل  125و  28، 27یب به ترت 1325و  1322، 1385های زنجانرود در سال بخشنسبت جنسی 

سال است. میزان افزایش  12بوده است. آمار فوق حاکی از برابر بودن تقریبی تعداد مردان نسبت به تعداد زنان در طول 

افزایش شدید تعداد مردان نسبت به زنان است.  دهندهنشانزنجانرود در مقایسه با استان زنجان،  بخشنسبت جنسی 

کاهش یافته  1325در سال  122و  1322در سال  121به  1385در سال  123کشور نسبت جنسی از در سطح کل 

 مرد متولد شده است. 122زن حدود  122، در مقابل هر 1325است. بر اساس سرشماری 

 نسبت جنسی بخش زنجانرود به انضمام استان زنجان و کشور 

 1325 1322 1385 جنسی نسبت

 122 121 123 کشور کل

 122 122 122 زنجان استان

 121 121 122 شهرستان زنجان

 125 28 27 بخش زنجانرود

 25و  22، 85 هایسالمرکز آمار،  محاسبات مشاور براساس داده هایمنبع:
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 1325نسبت جنسی دهستان  چایپاره باال سال  

 زن مرد جمعیت خانوار روستا

نسبت سنی  

 جنسی

 128 1،235 2،228 4،233 1،217                                                                                                                                                  جمع دهستان چایپاره باال 

 82 12 8 18 7 عزیزلو

 122 182 182 342 24 گوگ تپه

 82 47 42 82 22 ایلن

 114 32 37 42 15 گوگلر

 112 1،222 1،372 2،524 832 قره بوطه

 111 222 225 427 128 قره اوغالنلو

 25 124 118 242 72 قیطول

 28 118 114 234 42 چوروک علیا

 1325نسبت جنسی دهستان  زنجانرود پایین سال  

 نسبت سنی جنسی  زن مرد جمعیت خانوار روستا

 123 4,117 4،231 8،348 2،411 دهستان زنجانرود پایین
 174 17 32 47 11 الوارلو

 112 124 124 228 43 چوروک سفلی
 115 48 78 144 45 سرچم سفلی
 112 12 11 21 7 سر چم علیا

 21 114 124 222 44 گواالن
 24 28 27 55 23 قره آقاجلو
 111 774 844 1،442 541 رجعین

 84 22 25 54 12 حماملو پایین
 122 8 8 14 8 حماملو باال
 42 12 5 17 4 تازه کند
 122 42 52 22 32 دلکی

 25 38 34 74 28 فیله خاصه
 122 321 327 428 222 قو لی قصه /سلطان اباد

 114 42 48 22 25 قیطور
 122 32 35 47 21 قالیچی

 127 15 14 31 2 بلوغ
 22 312 322 421 173 چپ چپ

 24 57 55 112 37 سر دهات شیخ
 74 12 14 33 12 عربچه

 87 84 73 157 42 کهاب /قهاب /
 125 4 5 2 5 دولک

 24 24 25 51 12 باغلوجه سردار
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 44 35 14 51 12 تلمبه خانه ایده لو
 114 22 33 42 17 سردهات بیات جعفر

 82 27 24 51 14 سیف اباد
 112 343 383 724 213 گمش اباد

 82 41 33 74 21 المالو
 133 2 12 21 4 حسن اباد

 122 244 245 522 141 النابدو
 84 111 25 224 48 قاهران

 22 187 172 352 128 قره چریان
 124 117 122 232 22 اسفناج

 28 52 42 22 32 باغلوجه اقا
 24 327 314 441 212 کزبر

 125 144 151 225 24 تلخاب
 121 144 144 332 22 دره لیک
 122 114 118 234 75 قره اغاج

      

 174 144 282 455 115 نیک پی شهر 
 1325نسبت جنسی دهستان  چایپاره پایین سال  

 زن مرد جمعیت خانوار روستا

نسبت  

سنی 

 جنسی

 112 1،723 2،224 3،727 1،284 دهستان چایپاره پایین
 128 243 284 547 148 ایلجاق

 73 42 45 127 22 ساری کندعلیا
 115 22 124 128 54 ساری کند سفلی

 112 128 122 237 44 ه اغاج سفلیقر
 123 128 132 242 44 قره اغاج علیا

 128 577 424 1،223 382 مشمپا
 112 23 122 125 55 انجمن سفلی
 22 21 84 175 47 انجمن علیا

 117 22 34 43 17 چپر
 24 281 272 551 172 حصار

 171 7 12 12 5 نوروزاباد
 85 41 52 113 35 شکورچی
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 1325سال  غنی بیگلوسی دهستان  نسبت جن 

 زن مرد جمعیت خانوار روستا

نسبت  

سنی 

 جنسی

 22 3،354 3،318 4،474 2،257 دهستان غنی بیگلو

 124 54 58 114 33 اربط

 125 278 222 572 121 اندابادسفلی

 22 112 123 215 72 قره کول

 27 242 235 477 131 اندابادعلیا

 27 211 225 414 147 مهراباد

 117 54 43 117 34 ابراهیم اباد

 122 132 132 242 25 چهره اباد

 73 11 8 12 4 حمزه لو

 122 214 212 433 137 رضااباد

 زن مرد جمعیت خانوار روستا

نسبت  

سنی 

 جنسی

 122 23 23 44 14 قزلجه سفلی

 21 43 32 82 23 حبش

 123 25 28 123 72 دگرمان درسی

 122 53 54 127 38 علی اباد

 22 123 25 128 51 قزلجه علیا

 22 24 22 44 13 میاندره

 122 42 43 85 24 مینان

 27 45 43 128 42 چر النقوش

 124 22 34 45 22 حسین اباد

 123 32 31 41 18 سنگبین

 24 75 72 147 47 لولک اباد

 24 87 82 142 54 ملک باغی

 22 234 234 472 124 نصیراباد

 22 82 72 152 41 تقی کندی

 147 4 12 14 4 جنت اولنگ

 25 58 55 113 22 زنگین

 54 25 14 32 11 قزالربالغی

 122 327 328 455 172 بزوشا

 28 442 428 1،272 415 میرجان
 1327ماخذ: مشاور،
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 های سنیگروه

ت شهرستان درصد از جمعی 22324، )مربوط به کل شهرستان زنجان( 1325سرشماری مستخرج از براساس آمار 

و زیر سال سن دارند. جدول  45درصد باالتر از  4357سال و  45تا  15درصد بین  72322سال،  15زنجان کمتر از 

 دهد.های سنی را نشان میهرم سنی جمعیت، نحوه توزیع جمعیت در گروه

 1325های سنی جمعیت در شهرستان زنجان وضعیت گروه 

 سن
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 درصد یبندطبقه تعداد درصد یبندطبقه تعداد درصد یبندطبقه دادتع

 122 44247 122 433475 122 521322 تمامی سنین

 44447 ساله 2-4

117412 22324 

34525 

25445 22322 

4218 

 3757 31348 38745 ساله 5-2 25351 11225

 3322 27522 34218 ساله 12-14

 34522 ساله 15-12

342432 72322 

28587 

312823 71372 

2842 

22447 44327 

 4878 34148 43242 ساله 22-24

 4523 44834 55748 ساله 25-22

 3821 48327 55844 ساله 32-34

 3535 42241 47278 ساله 35-32

 3222 32822 38743 ساله 42-44

 2345 27554 32382 ساله 45-42

 1423 22421 24224 ساله 52-54

 1414 17381 22713 ساله 55-52

 1214 13544 14225 ساله 42-44

 12752 ساله 45-42

34282 4357 

8712 

27227 4327 

834 

3525 7324 

 1228 7272 2137 ساله 72-74

 744 5257 4414 ساله 75-72

 572 3822 4777 ساله 82-84

 244 1712 2153 ساله 85-82

 122 752 235 ساله 22-24

 2 41 81 ساله 25-22

 1 25 33 سال 122+

 25مرکز آمار، سال  منبع:
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 هرم سنی شهرستان زنجان .15نمودار 

 
 1327، مشاورمنبع: 

 آن( مانند و میر و مرگ باروری، میزان رشد، )نرخ جمعیت رشد-5-1-1

و بعد از آن به  1375نفر در سال  115728به  1345نفر در سال  12432وستایی شهرستان زنجان از جمعیت ر

 است.  یافتهافزایش 1325نفر در سال  521322و 1385نفر در سال  442728

 32724نفر جمعیت روستایی داشته است که با یک سیر صعودی به  32171حدود  1345بخش زنجانرود در سال 

نفر رسیده  32424کاهش جمعیت داشته؛ یعنی به  1385این بخش در سال  و ؛است یافتهافزایش 1375نفر در سال 

 نفر رسیده است. 23327با میزانی افزایش به  1325و در نهایت در سال 

 جمعیت شهری و روستایی بخش زنجانرود.14نمودار 
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 1322-1325بوده و در سال  درصد 233حدود  1345-1355بر اساس جدول زیر، نرخ رشد بخش زنجانرود در سال 

های کلی، تغییرات جمعیتی زیادی در شهرها و روستاها اتفاق افتاده است که رسیده است. با توجه به سیاست -234به 

ها کاهش جمعیت روستاها و خالی شدن روستاها از جمعیت و افزوده شدن بر جمعیت شهرها بوده است. یکی از آن

 ستایی بخش زنجانرود نیز تأثیر منفی)کاهش جمعیت روستایی( گذاشته است.این تغییرات بر روند جمعیت رو

 1325تا  1345رود از نمشخصات وضعیت جمعیتی و نرخ رشد جمعیت شهرستان زنجان و بخش زنجا 

 جمعیت 0919 0999 0999 0919 0919 0931 0939

11921 27515 124417 115728 115775 118745 124232 
شهرستان 

 زنجان

29911 27255 32424 32724 32187 32232 32171 
بخش 

 زنجانرود

 نرخ رشد 0919-99 0999-99 0999-19 0919-19 0931-19 0931-39 0919-39 0919-39

1319- 1374- 2312- 134- 1- 2321- 2325- 1333 
شهرستان 

 زنجان

139- 2343- 2323 2332- 2342- 2313 2321- 233 
بخش 

 زنجانرود

  1327منبع: مشاور، 

 رشد جمعیت روستایی
داشته است  کاهش   1322تا  1385های ( نسبت به سال25-22سال اخیر ) 5در  نرخ رشد دهستان چایپاره باال

نرخ رشد  1325و  1322درصد کاهش یافته است. بین دو سرشماری  -42/2درصد نرخ رشد سالیانه به   -22/2و از 

 بوده است.  منفی چایپاره باالآبادی در دهستان  4جمعیت 
 1325تا  1385های بین سال چایپاره باالنرخ رشد جمعیت در دهستان  

 آبادی

 نرخ رشد جمعیت

 25سال 

سال 

 85سال  22

نرخ رشد 

25-85 

نرخ 

-25رشد

22 

نرخ 

رشد 

85-22 

 2322- 2342- 2372- 4372 4142 4،233 دهستان چایپاره باال

 11322- 12373 2323- 25 11 18 عزیزلو

 4324- 2315 1328- 413 315 342 پهگوگ ت

 1378 1384- 2311- 22 28 82 ایلن

 1325- 12347 4338 48 45 42 گوگلر

 2341- 2372- 2354- 2747 2421 2،524 قره بوطه

 1382 2353 1324 382 414 427 قره اوغالنلو

 3355- 4343- 3348- 383 315 242 قیطول

 2318- 2327- 2321- 223 241 234 چوروک علیا
  1325تا  1385های عمومی نفوس و مسکن ،  ر اساس سرشماریمأخذ: محاسبات مشاور ب
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 1385تا  1322تا  نسبت به دوره1325ساله 5در طی دوره  نرخ رشد در دهستان زنجانرود پایین  کاهش شدیدی

است. در طی این  کاهش یافته 1325درصد در سال  -21/14به  -84/2طوری که نرخ رشد از کاهش داشته است، به

درصدی روستای قره آقاجالو 44/2چاور خالی از سکنه، روستای رجعین دارای افزایش نرخ رشد  دوره روستای

 داشته است.  22-25درصد در طی دوره 71/4درصد، و روستای سرچم علیا   بیشترین نرخ رشد با 57/1

 1325تا  1385های سال زنجانرود پاییننرخ رشد جمعیت در دهستان  

 25-22نرخ رشد    85 22 25 روستا

-85نرخ رشد  

 22-85نرخ رشد 25

کل دهستان زنجانرود 

 2337- 2384- 14321- 11484 12322 8،348 پایین

 5345- 4332- 4358- 424 312 232 اسفناج

 2322 1324 2378- 47 77 74 المالو

 8378- 4318- 4338- 123 42 47 الوارلو

 4334- 5352- 8342- 222 172 22 باغلوجه اقا

 8381- 8324- 13378- 223 144 51 باغلوجه سردار

 2354- 1332- 2322- 34 35 31 بلوغ

 2341- 2341- 3322- 23 22 17 تازه کند

 3342- 3342- 4331- 441 374 225 تلخاب

 24342 3328 8328- 32 87 51 تلمبه خانه ایده لو

 1325 12322- 22322- 14 17 2 چاور

 2327 2383- 2351- 477 712 421 چپ چپ

 2322- 1348- 2343- 274 233 228 چوروک سفلی

 2387- 7334- 2352- 72 42 21 حسن اباد

 8311- 5348- 5345- 37 22 14 حماملو باال

 2352- 4338- 7314- 24 84 54 حماملو پایین

 2324- 2312- 1351- 412 357 332 دره لیک

 1334 2332- 2322- 123 112 22 دلکی

 1371- 2332- 3321- 482 432 522 دوالناب

 5352- 8348- 14333- 48 42 2 دولک

 1382- 2342- 2344 1742 1423 1،442 رجعین

 14372- 7324- 4371 123 17 21 سر چم علیا

 4324- 4382- 4334- 212 143 112 سر دهات شیخ

 3347- 4311- 5374- 248 225 144 سرچم سفلی

 4324- 7335- 12325- 234 174 42 جعفرسردهات بیات 

 4347- 4338- 2315- 141 24 51 سیف اباد

 4312- 4341- 3322- 52 41 33 عربچه
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 3344- 2388- 2372- 124 84 74 فیله خاصه

 2332- 2328- 2354- 247 234 224 قاهران

 4324- 3321- 2354- 384 248 234 قره اغاج

 2341- 2352- 1357 58 51 55 قره آقاجلو

 2348- 1332- 2334- 417 427 352 قره چریان

 2322 2347- 5352- 82 23 47 قالیچی

 2354- 1324- 1353- 772 482 428 قو لی قصه /سلطان اباد

 3327- 4324- 5312- 151 121 22 قیطور

 2345- 2332- 2312- 442 447 441 کزبر

 1312- 2383- 4383- 212 227 157 کهاب /قهاب /

 2322 1347- 3322- 851 855 724 بادگمش ا

 2342- 3332- 4352- 334 322 222 گواالن
  1325تا  1385های عمومی نفوس و مسکن ،  ر اساس سرشماریمأخذ: محاسبات مشاور ب

نرخ رشد جمعیت در این دهستان نیز کاهش داشته است.  روستای ساری کند داداش بیگ خالی  25تا85در طی دوره 

، روستای ساری کند علیا  دارای نرخ رشد مثبت   -34/7 وز آباد دارای کاهش شدید جمعیت با نرخ رشداز سکنه، نور

 .باشدمی

 1325تا  1385های سال پایین چایپارهنرخ رشد جمعیت در دهستان  

 روستا

 نرخ رشد جمعیت

 22-85نرخ رشد  25-85نرخ رشد  25-22نرخ رشد  1385 1322 1325

ه کل دهستان چایپار

 2334- 1328- 1382- 4732 4178 3،727 پایین

 2372- 4335- 4321- 345 228 125 انجمن سفلی

 7372- 5342- 5311- 382 235 175 انجمن علیا

 2324- 2352- 2377- 574 542 547 ایلجاق

 3328- 3328- 3344- 21 77 43 چپر

 2312- 2344- 3327- 731 451 551 حصار

 22322- 12322- 2 114   ساری کندداداش بیک

 5332- 1323 12344 144 122 128 ساری کندعلیا

 24314 2352 12382- 121 233 127 ساری کندکابلی

 4378- 5352- 8317- 251 121 113 شکورچی

 3343- 3334- 3323- 354 225 237 قره اغاج سفلی

 4324- 2325- 2328- 327 241 242 قره اغاج علیا

 2357 2327 2342- 1125 1222 1،223 مشمپا

  7334-  72 * 12 نوروزاباد

  1325تا  1385های عمومی نفوس و مسکن ،  ر اساس سرشماریمأخذ: محاسبات مشاور ب
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ساله کاهش شدیدی داشته است. سه روستا خالی از سکنه،  5نرخ رشد جمعیت دهستان غنی بیگلو نیز در طی دوره 

 باشد.روستا دارای نرخ رشد مثبت می2

 1325تا  1385های سال غنی بیگلورشد جمعیت در دهستان نرخ  

 روستا

 نرخ رشد جمعیت

 85سال  22سال  25سال 

-22نرخ رشد 

25 

-85نرخ رشد 

25 

-85نرخ رشد 

22 

کل دهستان غنی 

 2353- 3327- 4313- 2422 8413 4،474 بیگلو

 2322 1352- 3322- 138 142 117 ابراهیم اباد

 !2 2 2 * * 2 احمداباد

 2352- 2328- 1322- 144 124 114 اربط

 2324- 3314- 4355- 831 738 572 اندابادسفلی

 5327 1322- 5378- 531 471 477 اندابادعلیا

 15322 12322- 22322- 4 7 2 اوزج

 1335- 1347- 1372- 748 714 455 بزوشا

 1335 2347- 2353- 143 174 152 تقی کندی

 2 2 1333 * 15 14 جنت اولنگ

 1372- 3342- 4321- 222 183 128 چر النقوش

 3381- 3327- 2388- 378 324 242 چهره اباد

 2312- 5322- 4325- 222 122 82 حبش

 7321- 5322- 5324- 134 87 45 حسین اباد

 1338- 3345- 5323- 22 27 12 حمزه لو

 2# 2 2   2 خرابه آغبالغ

 5322- 4317- 4324- 331 245 123 دگرمان درسی

 1327- 2323- 3315- 543 514 433 رضااباد

 3342- 5317- 8335- 234 124 113 زنگین

 4338- 3351- 2324- 24 44 41 سنگبین

 7388- 4381- 2344- 335 223 127 علی اباد

 2 2 2   2 قاضی کندی

 12322- 2 2 32 14 * قالیچه بالغ

 5353- 4322- 5325- 423 324 215 قره کول

 2341- 4324- 1347 48 34 32 غیقزالربال

 2322- 4332- 7342- 82 73 44 قزلجه سفلی

 2328- 1385- 3344- 243 242 128 قزلجه علیا

 22322- 12322- 2 128  2 کنگرلو
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 2332- 2358- 4322- 128 125 147 لولک اباد

 4328- 3372- 3327- 242 222 142 ملک باغی

 2314- 4322- 7322- 728 452 414 مهراباد

 3312- 4323- 12341- 114 28 44 میاندره

 1332- 2345- 2322 1352 1242 1،272 میرجان

 1387- 3388- 4351- 132 124 85 مینان

 2352- 3327- 4318- 428 482 472 نصیراباد
  1325تا  1385های عمومی نفوس و مسکن ،  ر اساس سرشماریمأخذ: محاسبات مشاور ب

 نرخ رشد شهری
کاهش یافته است و دارای نرخ 1325نفر در سال 455به 1385نفر در سال 574ش زنجانرود شهر نیک پی از در بخ  

باشد از داللیل مهم کاهش جمعیت در این شهر می توان به نزدیکی به شهر زنجان و مهاجرت رشد منفی می

 ساکنین به این شهر برای ادامه تحصیل و اشتغال اشاره نمود.
 هری بخش زنجانرودنرخ رشد جمعیت ش 

   منطقه

 جمعیت شهری

 
 

 نرخ رشد جمعیت شهری

 
 

 25-85 85-22 25-22 85 22 25 شهر بخش

 233- 3374- 2381- 574 474 455 نیک پی زنجانرود

 1325ماخذ: محاسبات مشاور حاصله از داده های آماری سال 

 میزان باروری
سال  42تا  15زن در طول دوران باروری خود )معموالً از  میزان باروری کل، میانگین تعداد فرزندانی را که یک

ل میزان باروری ک 1325براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  .دهدنشان می را آوردسن( به دنیا می

 .دهدنشان می فرزند 2،21 با رایران رقمی براب

 ساختار خانواده و خانوار

 3322و 3341،  4321به ترتیب حدود  1325و  1322، 1385ان در سال بعد خانوار بخش زنجانرود شهرستان زنج

نفر در خانوار محاسبه شده است. بعد خانوار بخش زنجانرود در مقایسه با بعد خانوار شهرستان زنجان عدد بزرگتری را 

 .دهدنشان می

 1325و  1322، 1385های در سال زنجانشهرستان  زنجانرودبعد خانوار بخش  

  
1385 1322 1325 

 بعد خانور جمعیت خانوار بعد خانور جمعیت خانوار بعد خانور جمعیت خانوار

 3328 1،257،441 321،283 3354 1215734 284824 4322 242818 235771 استان زنجان

 3328 521،322 152،222 3353 484425 137832 3382 442728 113883 شهرستان زنجان 

 3322 23،327 7،284 3341 27255 7488 4321 32424 7235 بخش  زنجانرود

 1325و  1322، 1385: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مأخذ
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 1325بعد خانوار دهستان چایپاره باال  سال 

 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا

 3331 4،233 1،217 دهستان چایپاره باال
 2357 18 7 عزیزلو

 3375 342 24 گوگ تپه
 4345 82 22 ایلن

 4342 42 15 گوگلر
 3312 2،524 832 قره بوطه

 3325 427 128 قره اوغالنلو
 3324 242 72 قیطول

 3322 234 42 چوروک علیا
  1325 : سرشماری عمومی نفوس و مسکن،مأخذ

 1325 بعد خانوار دهستان زنجانرود پایین  سال 

 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا

 3221 86348 26611 دهستان زنجانرود پایین
 4327 47 11 الوارلو

 2 2 2 ایستگاه راه آهن  رجعین
 3342 228 43 چوروک سفلی
 3324 144 45 سرچم سفلی
 3322 21 7 سر چم علیا

 3334 222 44 گواالن
 2332 55 23 قره آقاجلو
 3323 1،442 541 رجعین

 2 2 2 باش سیز
 2384 54 12 حماملو پایین

 2.22 14 8 حماملو باال

 2 2 2 ایستگاه راه آهن سرچم
 2383 17 4 تازه کند
 3332 22 32 دلکی

 2344 74 28 فیله خاصه
 3314 428 222 قو لی قصه /سلطان اباد

 3342 22 25 قیطور
 3312 47 21 قالیچی

 3344 31 2 بلوغ
 3352 421 173 چپ چپ

 2 2 2 زنگی حاج اصغر
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 3323 112 37 سر دهات شیخ
 2 2 2 صو فی لر

 3332 33 12 عربچه
 3322 157 42 کهاب /قهاب /

 2 2 2 مزرعه احمد  خان
 2 2 2 مزرعه گچی لیک

 1382 2 5 دولک
 2 2 2 مزرعه بادام

 2 2 2 مجتمع خدماتی رفاهی عدل
 2 2 2 ایده لو

 2 2 2 ایستگاه راه آهن آذر پی
 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا

 4.25 51 12 باغلوجه سردار

 5312 51 12 تلمبه خانه ایده لو

 !2 2 2 چاور

 3345 42 17 سردهات بیات جعفر
 3344 51 14 سیف اباد
 3341 724 213 گمش اباد

 2 2 2 نجی
 2 2 2 اوینادان

 2 2 2 مزر عه سام بورا
 3352 74 21 المالو

 3352 21 4 حسن اباد
 3322 522 141 دوالناب
 3323 224 48 قاهران

 3332 352 128 چریان قره
 2 2 2 مزرعه امینی

 2 2 2 مزرعه شیرین بالغ
 2344 232 22 اسفناج

 2 2 2 ایستگاه راه آهن نیک پی
 3332 22 32 باغلوجه اقا

 3322 441 212 کزبر
 3327 225 24 تلخاب

 3333 332 22 دره لیک
 3312 234 75 قره اغاج

  1325 : سرشماری عمومی نفوس و مسکن،مأخذ
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 1325 سال  چایپاره پایینبعد خانوار دهستان  

 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا

 3352 3،727 1،284 دهستان چایپاره پایین
 3372 547 148 ایلجاق

 3342 127 22 ساری کندعلیا
 3354 128 54 ساری کند سفلی
 3352 237 44 قره اغاج سفلی
 3324 242 44 قره اغاج علیا

 3315 1,223 382 مشمپا
 2 2 2 سد مشمپا

 3355 125 55 انجمن سفلی
 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا

 3372 175 47 انجمن علیا
 3371 43 17 چپر
 3328 551 172 حصار

 3382 12 5 نوروزاباد
 3323 113 35 شکورچی

  1325 : سرشماری عمومی نفوس و مسکن،مأخذ

 1325 سال  غنی بیگلوبعد خانوار دهستان  

 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا

 3324 4،474 2،257 دهستان غنی بیگلو
 3345 114 33 اربط

 2328 572 121 اندابادسفلی
 2 2 2 خرابه آغبالغ

 3327 215 72 قره کول
 2 2 2 احمداباد
 3344 477 131 اندابادعلیا
 2383 414 147 مهراباد

 3344 117 34 ابراهیم اباد
 2374 242 25 چهره اباد
 3317 12 4 حمزه لو
 3314 433 137 رضااباد

 3322 44 14 قزلجه سفلی
 3357 82 23 حبش

 2374 123 72 دگرمان درسی
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 2382 127 38 علی اباد
 3388 128 51 قزلجه علیا

 !2 2 2 کنگرلو

 3354 44 13 میاندره
 3354 85 24 مینان

 3322 128 42 چر النقوش
 2 2 2 اوزج
 3325 45 22 بادحسین ا

 3332 41 18 سنگبین
 2 2 2 قاضی کندی

 2 * * قالیچه بالغ
 3313 147 47 لولک اباد

 بعد خانوار جمعیت خانوار روستا
 3322 142 54 ملک باغی
 3372 472 124 نصیراباد

 3371 152 41 تقی کندی
 2347 14 4 جنت اولنگ

 3322 113 22 زنگین
 3355 32 11 قزالربالغی

 3385 455 172 زوشاب
 3324 1،272 415 میرجان
 3324 455 115 نیک پی

  1325 : سرشماری عمومی نفوس و مسکن،مأخذ

 تحرک جمعیت و مهاجرت -1-5-1-3

بیشترین مهاجران وارد به شهر زنجان به ترتیب ازاستانهای براساس آمار مهاجرت درگاه ملی آمار ایرن،   

 14178ربی ،کردستان و قزوین می باشد. از سوی دیگر با توجه به آمار ارائه شده حدود تهران،البرز،آذربایجان شرقی وغ

افرادی که محل اقامت قبلی خود  شهر زنجان بوده است دوباره به دلیل پیروی ازخانواده به شهر خود باز گشتند. 

تحصیل، انجام پایان وظیفه،  بیشترین درصد مهاجران وارد شده به شهرستان به ترتیب به دلیل پیروی از خانواده،

 دستیابی به مسکن می باشد. 

شود.  بخش براساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران استان زنجان جز  استان های مهاجر فرستی کشور محسوب می   

های مهاجرت دایمی بیکاری باشد. از مهمترین انگیزههای مهاجر فرستی میزنجانرود نیز در این استان جزء بخش

و یا نداشتن درآمد مناسب، عدم وجود خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی تصور کیفیت بهتر زندگی درشهر، 

در بخش زنجانرود میزان مهاجر فرستی روستاها بیشتر از میزان مهاجر  باشد.تحصیل فرزندان در بخش زنجانرود می

های قبل مه میزان مهاجر پذیری نسبت به سالهای اخیر برخی از روستاهای منظوباشد. البته در سالپذیری می
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از مهمترین دلیل بر گشت مهاجران عدم پیدا کردن کار مناسب در محل مهاجرت، حاشیه  دهد.افزایش نشان می

باشد باشد. برخی از مهاجرت های در روستاهای منظومه روستایی در بخش زنجانرود به صورت فصلی مینشینی  می

هنگام فصل زراعت به دلیل دارا بودن زمین و زراعت به روستا برگشته و بعد از برداشت  برخی از روستائیان به

 گردند.محصول به شهر ها برمی

 

 و مهاجرت فرستی روستاهای بخش زنجانرود شهرستان زنجان پذیریتعداد مهاجرت  

 روستا

تعداد خانوارهای مهاجرت 

 سال اخیر 5کرده  از روستادر 

جرت تعداد خانوارهای مها

 کرده به روستا

 22 32 چروک علیا

  2 22 اند آبادسفلی

 2  17 چروک سفلی

 52 28 جزیمق
 4 42 اسفناج

 4 22 انجمن علیا
 3 42 دگرماندرسی

 1 32 سردهات بیات جعفری
 2 8 ساری کند سفلی

 2 22 کهاب
 12 22 گواالن 
 42 مهاجرت خیلی کم رجعین

 4   دلکی

  2 42 باغلوجه سردار

 1 42 رضا آباد

   
 1327منبع: پرسشنامه های محلی، 

 عوامل مهاجرت
از عوامل مهاجرت در بخش زنجانرود میتوان به موارد زیر اشاره نمود: بیکاری یا نداشتن درآمد مناسب،عدم وجود  

زندگی شهر،  زمین کشاورزی یا دام و طیور، عدم وجود خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی، تصور کیفیت بهتر در

باشد که ای و خستگی از زندگی روستا از عوامل مهاجرت میهای قومی  / طایفهرگیرتحصیل فرزندان، ازدواج و د

در مناطق روستایی استان فعالیت های باشد.  این عوامل ترین این عوامل بیکاری یا نداشتن درآمد مناسب میمهم

بخش قابل مالحظه ای از جمعیت فعال روستایی روانه بازارهای کار  اشتغالزایی و درآمدزا وجود ندارد. در نتیجه

و خارج از استان می شود و همین امر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی می شود. عدم زمین شهرهای استان 

ه ود بشود افراد ساکن در روستا برای تامین نیازهای مالی و اقتصادی خکشاورزی و یا دام و ظیور در روستا باعث می
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کنند. در جدول زیر عوامل موثر بر میزان مهاجرت ساکنین روستا ارائه شهرهای مجاور یا سایر استان ها مهاجرت می

 شده است.

 عوامل تاثیر گذار بر میزان مهاجرت فرستی روستاهای منظومه بخش زنجانرود 

 روستا

بیکاری یا 

نداشتن درآمد 

 مناسب

عدم وجود 

زمین 

کشاورزی یا 

 وردام و طی

عدم 

وجود 

خدمات 

و 

امکانات  

آموزشی 

و 

 بهداشتی

تصور 

کیفیت 

بهتر 

زندگی در 

 شهر

تحصیل 

 فرزندان
 ازدواج

های درگیر

قومی / 

 طایفه ای 

پیوستن به 

هم 

روستاهایی 

که قبال 

مهاجرت 

 کرده اند

خستگی 

از زندگی 

 روستا

       12 5     12 5 چروک علیا

               7 12 چروک سفلی

                 4 یدلک

 52   5 12 32 52 22   12 باغلوجه سردار

                 22 اند آباد سفلی

         2 5 2 7 7 انجمن علیا

 22     12   32     42 دگرماندرسی

سردهات بیات 

                 32 جعفری

 5       1 8   8 8 ساری کند سفلی

 22       22 22 22   32 کهاب

       12 12 5   5 22 رجعین

                 42 گواالن

 1327منبع پرسشنامه محلی:

 ل تاثر گذار بر میزان مهاجر پذیری روستای منظومه بخش زنجانرودمعوا 

 روستا

عالقه به 

 زادگاه

 حضور والدین

 در سکونتگاه

حضور اقوام و 

بستگان در 

 سکونتگاه

داشتن زمین 

های زراعی و 

 باغی 

تن داش

مسکن و 

 سکونتگاه دوم

فراغت و 

 گردشگری

   12 22     5 چروک علیا

           22 چروک سفلی

 15 12 15 15 15 32 دلکی

باغلوجه 

 32 32 72     32 سردار

           52 اند آباد سفلی

 42 122 82 52 52 122 رجعین

   1327منبع: پرسشنامه های محلی، 

 شهرها به مهاجرت یامدهایپ نیتر مهم

 یاساس مشکالت و سایر استان ها و پایتخت از )یداخل مهاجرت( شهرها به روستاها از مهاجرت روند زنجان استان در

 در یاقتصاد یها تیّفعّال و عیصنا چندساله، تمرکز یها یخشکسال لیدال به روستاها از مهاجرت .دیآ یم شمار به

 .ستا بوده یشهر نقاط به ها یآباد لیتبد و شهرها
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 بزرگ یشهرها اطراف در ینینش هیحاش شیدایپ -1

 یشهر محالت تمام به یرسان خدمات امکان عدم -2

 کاذب مشاغل رشد -3

 آن سوء عواقب و یکاریب رشد -4

 شهرها در یآب محدود منابع بر فشار -5

های سطحی و ر آببا توجه به تحقیق صورت گرفته در روستاهای زنجان، محدودیت و کمبود آب )به خاطر عدم مها

های های آبخیزداری ، محدودیت خاک ) به علت ناهمواری زمین، فرسایش شدید و تقوت نشدن زمینعدم اجرای طرح

های آبیاری ناصحیح، و همچنین عدم آموزش و ترویج دربخش کشاورزی، همراه با کشاورزی(، به همراه روش

تایی است. وجود بخش خدمات در شهر به ویژه در قسمت های روسهای خدماتی از عوامل درونی مهاجرتمحرومیت

ها ای در شهرساختمان، امکان دستیابی به درآمد بیشتر، ادامه تحصیل و بهره مندی از سایر خدمات رفاهی، جاذبه

های کند. چهار عامل اصلی )کمبود آب، کمبود زمین، محرومیتهای روستایی را تشدید میایجاد نموده و مهاجرت

بب ها را س( مهمترین دالیلی بوده و هستند که اکثریت مهاجرتی و بیکاری و ناکافی بودن درآمدهای کشاورزیخدمات

ها روستایی در شهرستان زنجان هستند. سایر دالیلی که برای مهاجرت درصد مهاجرت23اند. این چهار عامل علت شده

پسر(، تبعیت از  فامیل، تصمیم به ادامه تحصیل، مشکالت  به شهر ذکر شده عبارتند از: ازدواج در شهر )اعم از دختر و

خانودگی و اختالف با روستاییان ، عوامل طبیعی مانند زلزله، خشکسالی، سیل،یخبندان و خسارت به کشاورزی، تحمل 

 . (1385ناپذیری نظام سنتی اجتماع روستا برای جوانان.  )جاللیان،

 آموزشی ساختارهای-1-5-2

 حرفه ای و مذهبی تحصیلی، آموزش مکاناتا-1-5-2-1

 زنجانشهرستان  زنجانرودبر اساس استعالم از اداره آموزش و پرورش کل استان زنجان، مراکز فعال آموزشی در بخش 

، برای زنجانروددوم است. ساکنان بخش دوره متوسطه  4اول، دوره متوسطه  22دبستان،  73، دبستانیپیش 12شامل 

 کنند. ر روستاهای خود و یا به روستاهای پیرامون مراجعه میدریافت خدمات آموزشی د

مدرسه که در مقطع  22مدرسه آن دولتی و  28مدرسه فعال است که از این تعداد  118حدود  زنجانروددر بخش 

 121عادی است. مدارس موجود به لحاظ جنسیت، حدود از نوع مدرسه و همه  باشدپیش دبستانی است غیردولتی می

 مدرسه دخترانه است.  12مدرسه پسرانه و  5مختلط بوده و  مدرسه

آموزان چهار دهستان بخش زنجانرود، مدارس پیش دبستانی، دبستان و متوسطه دوره اول وجود دارد و دانشهر در 

 ر سایرد چایپاره پایین جز توانند در دهستان خود تحصیل کنند ولی برای تحصیل در مقطع متوسطه دوره دوم بهمی

در سطح بخش مدارس هنرستان فنی  است. شدهدادهدر جدول زیر نشان  ها متوسطه دوره دوم وجود دارد ودهستان

 حرفه ای و کاردانش دایر نمی باشد.
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 توزیع خدمات آموزشی در دهستان های بخش زنجانرود 

بخش 

 /دهستان

 آموزشی
 

ی
تان

س
دب

ش 
پی

 

ان
ست

دب
 

 متوسطه دوم  متوسطه اول

ه ر
بان

ش
ی 

وز انه
سر

پ
ی  
وز

ه ر
بان

ش

انه
تر

دخ
 

انه
سر

پ
انه 

تر
دخ

 

ط
ختل

م
ی  
وز

ه ر
بان

ش

انه
سر

پ
ی  
وز

ه ر
بان

ش

انه
تر

دخ
انه 
سر

ی پ
ظر

ن
انه 

تر
دخ

ی 
ظر

ن
 

ش 
دان

کار

انه
سر

پ
ش  

دان
کار

انه
تر

دخ
 

ی 
 فن

ان
ست

نر
ه

ی 
ه ا

رف
 ح

و

انه
سر

پ
 

ی 
 فن

ان
ست

نر
ه

ی 
ه ا

رف
 ح

و

انه
تر

دخ
 

 - - - - 2 1 - - 1 1 1 - - 4 2 چایپاره باال

 - - - - - - - - 1 - - - - 12 3 پایینچایپاره 

 - - - - 2 - - - 5 2  1 - - 34 2 زنجانرود پایین

 2 - - - 1 - - - 4 2 1 - - 25 5 غنی بیگلو

     5 1   11 5 3   73 12 جمع

25زنجان سال   آموزش و پرورش استان ماخذ: استعالمات  

 االتوزیع خدمات آموزشی در روستاهای دهستان چایپاره ب 
 متوسط دوم متوسط اول ابتدایی پیش دبستانی روستا

 2 2 - - ایلن

 2 2 1 - گوگلر

 2 2 - - عزیزلو

 2 2 1 - گوگ تپه

 2 2 2 - قره اوغالنلو

 3 3 3 2 قره بوطه

 2 2 2 2 شکربالغی

 2 2 2 2 چوروک علیا

 2 2 2 2 قیطول

1327ماخذ: استعالمات استان زنجان،  

 شی در روستاهای دهستان چایپاره پایینتوزیع خدمات آموز 
 متوسط دوم متوسط اول ابتدایی پیش دبستانی روستا

 2 2 2 2 سد مشمپا

 2 2 1 1 مشمپا

 2 2 2 1 قره اغاج علیا

 2 1 1 2 قره اغاج سفلی

 2 2 2 2 نوروزاباد

 2 2 1 2 ساری کندعلیا

 2 2 2 1 ساری کند سفلی

 2 1 1 1 حصار

 2 2 1   چپر

 2 2 1 2 من علیاانج

 2 2 1 2 انجمن سفلی

 2 2 2 2 شکورچی

 2 2 1 1 ایلجاق

1327استان زنجان، آموزش و پرورش ماخذ: استعالمات  
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 توزیع خدمات آموزشی در روستاهای دهستان زنجانرود پایین
 دوره متوسط دوم  دوره متوسط اول ابتدایی پیش دبستانی نام روستا

 2 2 2 2 اسفناج

 2 2 1 2 آلمالو

 2 2 2 2 باغلوجه

 2 2 1 2 تلخاب

 2 2 2 2 تلمبه خانه

 2 2 2 2 چپ چپ

 2 2 1 2 چروک سفلی

 2 2 1 2 چروک علیا

 2 2 1 2 حماملو

 2 2 1 2 دالکی

 2 2 1 2 دره لیک

 2 2 1 2 دوالناب

 2 2 4 2 رجعین

 2 2 1 2 سرچم سفلی

 2 2 1 2 سردات

 2 2 1 2 سردهات شیخ

 2 2 2 2 ادسلطان آب

 2 2 1 2 شکورچی

 2 2 1 2 قاهران

 2 2 1 2 قره آغاج

 2 1 2 2 قره چریان

 2 1 2 2 قالیچی

 2 1 2 2 قیطور

 2 1 2 2 قیطول

 2 1 2 2 کزبر

 2 1 2 2 کهاب

 2 1 2 2 گمش اباد

 2 2 2 2 گواالن

 2 2 2 2 مشمپا

 1327ماخذ: استعالمات آموزش و پرورش استان زنجان،

 ع خدمات آموزشی در روستاهای دهستان غنی بیگلوتوزی 
 متوسطه دوره دوم متوسطه دوره اول ابتدایی پیش دبستانی روستا 

 2 2 1 2 اربط

 2 1 2 2 اند آبادعلیا

 1 1   2 اندآباد

     1 2 اندآباد سفلی

     1 2 اندآباد علیا

   1 1   بزوشا

     1   تازه آباد

     1   تقی کندی

     1 1 نقوشچرال

     1   چهره آباد
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     1   حبش

     1   حسین اباد

     1   دگرمان درسی

     1   رضاآباد

     1   زنگین

     1   سنگبین

     1   علی اباد

     1   قره کول

       1 قزلجه

     1   قزلجه علیا

     1 1 لولک اباد

     1   ملک باغی

   1 1   مهراباد

     1   میاندره

   1 1 1 میرجان

     1   مینان

   2 1 1 نصیر آباد

1327ماخذ: استعالمات استان زنجان،   

 )جنسی و سنی ساختهای بر تأکید با( سواد و آموزش سطح-1-5-2-2

درصد  12357درصد باسواد و 87341، 1325سال شهرستان زنجان در سال  4نفر جمعیت باالی  448544از کل 

( نسبت باسوادی در %84383( و استان )% 87344سواد بوده است. در مقایسه با درصد باسوادی در سطح کشور )بی

درصد و در جمعیت روستایی  82344سطح شهرستان باالتر است. درصد باسوادی در جمعیت شهری شهرستان زنجان 

 درصد است . 7732
 (1325ط شهری و روستایی )تر برحسب نقاساله و بیش 4میزان باسوادی در جمعیت 

 
 سال 4باالی  سوادبی باسواد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 71،524،322 12334 8،832،432 87344 42،444،742 کل کشور

 53،227،515 2321 4،222،431 22372 48،325،284 کشور شهری

 18،254،488 21348 3،222،384 78352 14،334،322 کشور روستایی

 243،235 15315 142،222 84383 822،148 جاناستان زن

 434،385 12327 48،242 82325 548،228 استان زنجان شهری

 324،842 24333 74،442 75344 232،152 استان زنجان روستایی

 448544 12357 58872 87341 422،548 کل شهرستان زنجان

 322،341 12352 41،248 82344 342،124 زنجان شهری

 78،222 22377 17،811 7732 42،371 ستاییزنجان رو
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 گروهی و فردی مهارتهای 1-5-3

اجرا شده بیشتر در  بخش زنجانرود دوره های آموزشی فنی حرفه ای که در44 ،فنی و حرفه ای سازمان طبق استعالم 

نایع پوشاک، آموزش هنرهای تجسمی، صنایع دستی، صمچون، ، فرهنگ و هنر و صنعت همزمینه کشاورزی و خدمات 

(، مانتو دوزی، شیرینی پزی، 3DMaxفن اوری اطالعات، امور مالی و بازرگانی، خدمات تغذیه، معماری)نقشه کشی و 

 پرورش زنبور عسل، قارچ دکمه ای و ... بوده است. 

ز ادرست کردن جارو  بافندگی،، نامه محلی نیز مهارت های فردی روستا بیشتر در زمینه فرش بافیشبراساس پرس

 و مهارت های گروهی در زمینه پرورش زنبور عسل ، چاروق دوزی آرایشگری (،روستای کهنابساقه برنج)

نمونه های از مهارت هایی هستند که به دلیل نبود سرمایه و عدم حمایت ، که وجود دارد چاقوسازی،ظروف مسی 

 د و توزیع بیشتر این مشاغل وجود ندارد.نهادی خاص به صورت انگشت شمار در روستاها باقی مانده اند و امکان رش

 برگزار شده توسط سازمان فنی حرفه ای در سطح شهرستان یموزشآتعداد دروه های  

  مرکزی زنجانرود قره پشتلو جمع شهرستانی

 و هنر فرهنگ 12 7 24 43

 خدمات 22 12 51 22

 صنعت 2 27 2 38

 کشاورزی 12 - 28 42

 جمع 42 44 125 213

 1327ستعالمات سازمان فنی حرفه ای استان زنجان، ماخذ: ا

 های منظومهطایفه بندی سطح سکونتگاه -4 -1-5

های آشوری در قرن نهم قبل از میالد آندیا نام داشته و به به لحاظ تاریخی منطقه مورد مطالعه به استناد متون کتیبه

. در دوره اشکانیان و 1اندتقر در زاگرس ارتباط داشتهاحتمال زیاد اقوام ساکن در آن با اقوام لولوبیان و گوتیان مس

 ساسانیان، دره قزل اوزن همانند دره زنجانرود از رونق زیادی برخوردار بوده است. 

 .گذردمی زنجان شهر از که است اوزن قزل رودخانه شعب از یکی است معروف چایی زنگان به ترکی در که رود زنجان

 از بعد و گیردمی سرچشمه زنجان شرق جنوب در واقع سلطانیه حدود از کیلومتر 122 تقریبی طول با رودخانه این

. ریزدمی اوزن قزل رودخانه به زنجان غربی شمال 84 کیلومتر در رجعین روستای حدود در زنجان شهر جنوب از عبور

 ناخرود و رود ناجر رود، ماخ رود، ماج رود، ناج را آن که رود زنجان آب نویسدمی الغلوب نزهه در مستوفی... حمدا

                                              
ی فزنجان از دیروز تا امروز )تحلیلی تاریخی بر رشد کالبدی و پویش شهرنشینی در شهر زنجان(، محمدرضا پورمحمدی، محمدجواد حیدری،فاطمه لط1

 1322بهار  7نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال سوم، شماره فصل –
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. ریزدیم رود سفید به و گذردمی زنجان والیت بر شده جمع زنجان هایکوه آب با و خیزدمی بر سلطانیه توابع از خوانند

 .است زاینده فرسنگ 12 تا آغاز از نیز رود این در و باشد فرسنگ 22 آن طول

 طول تمام در "تقریباً و خود بستر طرف دو در گذردمی شهر جنوبی باغات میان از زنجان شهر خاک در که رود این

 ینا در و یابدمی پایان رجعین روستای در و شروع سلطانیه از که دهدمی تشکیل را زنجانرود باغات سرسبز دره خود

 به سوممو محلی سدهای بستن با بلکه شوندمی مشروب رودخانه این آب از رودخانه بستر طرفین باغات تنها نه مسیر

 بمشرو را شهر مزارع و باغات نهرها آن بوسیله و نمایندمی هدایت آن از منشعبه نهرهای به را رودخانه آب " باستیان "

 کیلومتری 4 در واقع سایان روستای از که زنجان شهر خاک محدوده در نهرها این نزدیک بسیار گذشته در. نمایدمی

 شرق از یافت،می پایان زنجان غرب کیلومتری 8 در قعاو کوشکان قریه در و شروع محلی هایباستیان با زنجان شرق

 ،آغاجی توپ نهر فوالد، نهر رامین، نهر اکبر، نهر خساغ، نهر گلجین، هر زرتان، نهر خراب، نهر: از بودند عبارت غرب به

 این به محلی سد یا باستیان ساخت نحوه. اسحق نهر زنجان، نهر سرداب، نهر خلول، نهر دفترخانه، نهر دره، مال نهر

 شکیلت با و گرفتندمی را آب جریان جلو اولیه محلی سد یا باستیان شرقی جنوب باغات مالکین که است بوده گونه

( ارخی سایان) خراب نهر به را رود زنجان آب از قسمتی نتیجه در و آوردندمی باال را رودخانه آب هایحوضچه دادن

 هحوضچ شدن پر از پس زنجانرود آب بعد. کردندمی مشروب را خود زراعی اراضی و باغات آن اب و کردندمی سوار بسته

 دص چند که بسته( رزتان نهر) دوم باستیان سویبه رودخانه بستر از زائد هایآب با و یافتمی جریان خود بستر در

 انور نهر سوار زنجانرود رودخانه آب از قسمتی باز ورتان نهر مبدأ در و ؛شدمی جاری بود شدهاحداث آن از ترپایین متر

 آخر تا روش این و شدمی جاری رودخانه بستر در باز آن بقیه و یکرد مشروب را خود اطراف باغات و اراضی و ؛شدمی

 و دندشمی مشروب زنجانرود رودخانه آب از را نهر باغات کلیه ترتیباینبه و یافتمی ادامه( اسحق نهرمبدأ ) باستیان

 آوردندمی وجود به را سرسبز دره

 هب موسوم زیبا آجری پل سه با شهر این جنوب و زنجان شهر مجاورت در زنجانرود اطراف طبیعت سرسبزی و زیبایی

 این حاصل و شده ادغام شده، احداث گذشته قرن سه در خیر افراد توسط که سردار و الدین، میربها سلمان، حاج پل

 و زنجان اهالی تفرج و تفریح محل سال هاده طول در که است گردشگری برای مناسب اربسی فضای ایجاد ترکیب

 .باشدمی هاپل قدمت و سن اندازه به منطقه این در گردشگری سابقه کهبطوری بوده میهمانان

تاریخی  تپه و یک کاروانسرای 7به لحاظ تاریخی  نشهرستان زنجا زنجانرودقدمت سکونتگاه در منطقه، بخش  باوجود

های تاریخی موجود در این بخش عبارت است از: تپه داشلی تپه، حاجی پیر، کلیسا، منجیق تپه، چاناق بالغی، هدارد. تپ

 قایالی اسفناج، اوراچی، بلوغ. 

 ای بخش زنجانرودساختار قومی و طایفه

 شند.بامى (خدابندهو  بیات، مقدم ،اوصانلو ،شاهسون) ایالت خمسه شامل عمدتاًزنجان استان الت و قبائل ساکن در ای

ت. این ایالت ترک زبان هستند. گستردگی ایل افشار ایل بزرگ افشارى و دویرانى تشکیل شده اس ایل شاهسون از دو
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در استان زنجان به حدی است که نام این استان با همین ایل گره خورده است. کتاب دکتر محمد خالقی مقدم با 

 . 1ناشی از همین نکته است "ان: استان زنجان، سرزمین اقوام افشارشناخت استان زنج"عنوان 

های این قوم ترک در استان زنجان و به نام افشارهای های ایرانی است و یکی از شاخهقومیت ترینبزرگایل افشار که از 

ها نیز از ر بین اقوام ترکهیچ قومی در ایران به بزرگی و اهمیت تاریخی ایل افشار نیست و حتی د. بردایرلو به سر می

بیشتر در استان زنجان ساکن و در منطقة طارم زنجان و ایجرود و . افشارهای ایرلو باشدهای ترک میقومیت ترینمهم

 . 2و... پخش هستند ، زنجانرودسعیدآباد

د که در کنندگی میباشد. در این بخش ایل شاهسون نیز زنایالت می ترینبزرگدر بخش زنجانرود، ایل افشار یکی از 

 روستاهای رجعین، قره اوغالنلو، مشمپا، و انجمن علیا استقرار دارند.

 روابط و مناسبات فردی و گروهی -1-5-5

ریت مدی با توجه به بررسی های انجام شده و پرسشنامه های تکمیل شده، مشاهده می شود که سلسله مراتب ساختار 

، در بین خانواده ها و افراد آن حاکی است. در این  ساختار پدر در راس هرم خانواده به مانند سایر اقوام ترک زبان

مدیریت خانواده قرار می گیرد و بعد از آن برادر بزرگ و سایر برادران قرار می گیرند. این سلسله مراتب در بین طایفه 

 های مختلف ساکن در واحدهای سکونتگاهی نیز مشاهده می شود.

داب مهمانآ  

مان در میان مردم زنجان داراى مقام و منزلتى بزرگ است. اصوالً تمام شئون زندگى آنان براساس پذیرائى عموماً مه

از مهمان ترتیب یافته است، گوئى همه چیز براى مهمان است. پس از ورود مهمان به خانه، تمام اعضاءِ خانواده در 

شود. در این مرحله دو به به چند برابر نیاز تهیه مىهاى مختلف و اشرگیرند و طعام و خوراکىخدمت مهمان قرار مى

خانه پس از چیدن سفره رنگین، اتاق مخصوص پذیرائى را ترک و مهمان را تنها رسم وجود دارد: یکى آنکه صاحب

.راحتى غذاى خویش را میل نمایدگذارد تا بهمى  

 روابط عروسی

روس جهت خواستگارى مراجعه و پس از جلب رضایت، هر کدام سفیدان محلى به منزل عهمراه ریشابتدا پدر داماد به

کنند. متن قرارداد شامل شیربهاء و مهریه و براساس وضع مالى داماد اى جهت عقد قرارداد تعیین مىاز طرفین نماینده

 گردد ومنعقد مى 'کسمات'باشد. قرارداد تحت عنوان مواد غذائى مانند قند، چای، برنج، روغن، شیرینی، کشمش مى

کند. عمو و دائى نفر از پدر داماد دریافت مى 42جهت دعوت از اقوام به تعداد  'خلعت'نام پدر عروس مقدارى پارچه به

نمایند . پدربزرگ و مادربزرگ عروس نیز صاحب عروس در این میان هدایائى چون کت و شلوار، و گوسفند دریافت مى

شود که شامل قالی، کمد، ظروف، جاجیم، چرخ خیاطی، آماده مى شوند. جهیزیه توسط پدر عروسزیورآالت مى

                                              
1ht t p://i cnc .i r /i ndex.aspx?pi d=289&met adat aI d=257dc2cf -b15e-4d1c-8e25-1ccf 5e4271f c کنسرسیوم محتوای

 ملی

2 3ص  1388 –سال سوم  -18شماره  -ماهنامه فرهنگی اجتماعی بایرامم، دکتر محمد خالقی مقد، مردم شناسی افشارهای ایرلوی زنجان  

http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fc
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خورجین، لوازم خواب، کت و شلوار داماد و یک جعبه در بسته توسط مادر عروس پس از تدارک عروسی، مراسم 

شود سفیدان زمان و مکان عروسى معلوم مىشود که پس از صالح و مشورت ریشتوسط پدر داماد برپا مى 'چائیصالح'

 .گردداالجرا مىگردد و از طرف خانواده عروس الزمبه خانواده عروس ابالغ مى و

 مراسم عروسی در روستاهای بخش زنجانرود .17نمودار 

 

 

 مراسم سوگواری 

شود. جلوی میت، یک سپس مراسم تدفین انجام مى،شونداهالی بعد از رسیدن خبر فوت شخص در منزل او حاضر مى

گویند. که در مراسم بین مى“ ورخباز” شود که به آن چه سیاه رنگ روی آن حمل مىسینی پر از قند شکسته با پار

پردازند. روز بعد صاحب مجلس شود. پس از آن اهالی به منزل متوفی مراجعه و به صرف غذا مىمردم تقسیم مى

 زاری مراسم تعیینسفیدان و خویشان نحوه برگکند که با دعوت ریشرا برپا مى“ الشماق صالح”سوگواری، مجلس 

های خوانشنبه باشد شام و اگر جمعه باشد ناهار خواهد بود. یک روز قبل از مراسم، قرآنروز مراسم اگر پنج شود .مى

شوند و باید یک جلد کالم ا ... مجید را تمام کنند، تا پذیرائی جالبی نصیبشان شود. بعد از صرف غذا محلی جمع مى
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کنند. اما رفت و آمد ند. بعد از روز شنبه اوالد خانواده با کسب اجازه منزل را ترک مىمهمان باید مجلس را ترک ک

 مهمانان تا چهلم ادامه دارد.

 ای و مسایل آنروابط و مناسبات بیناطایفه

باشند.ایل مى (خدابندهو  بیات، مقدم، اوصانلو ،شاهسون) ایالت خمسه الت و قبائل ساکن در زنجان عمدتا شاملای

. انسجام فرهنگی و گروهی 1ت. این ایالت ترک زبان هستندسون از دوایل بزرگ افشارى و دویرانى تشکیل شده اسشاه

بین طوایف باعث ایجاد فضای همدلی و تعامل و جلوگیری از اختالفات درونی شده است. همین امر باعث باالبودن 

همجوار شده است. میزان باالی همدلی داخل  میزان روابط سببی بین اهالی داخل روستاها و همچنین روستاهای

گروهی باعث شده است که مهاجرین ساکن در سایر استانها، در مواقع ازدواج زوج خود را بین هم طایفه ای های ساکن 

 انتخاب کنند. زنجانرود شهرستان زنجاندر بخش 

 مشارکت و همیاری 1-5-5-1

، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مشارکت بسیار باالیی دارند. ماعیزنجانرود در بیشتر مسائل اجتمردم روستاهای بخش 

بیشتر در زمینه افزایش تولید زراعی و کشاورزی، وضعیت آب، امور زیربنایی )برق و گاز و ساختمان، افزایش دام وطیور 

نان تماعی ساک.  مشارکت اقتصادی و اجباشدو افزایش مبادالت تجاری باالترین سطح مشارکت را در این بخش دارا می

روستا در بخش زنجانرود بیشتر در زمینه ساخت مسجد، ساخت یا مرمت مدرسه، احداث و تعمیر راه و معابر روستا، 

باشد.  معموال های مذهبی میاّب و آبیاری و نظافت بهداشت . در زمینه امور مذهبی هم برپایی دستجات و عزاداری

شوند. مهمترین ها و شورای اسالمی هدایت و رهبری میدهیاریمشارکت در امور مختلف توسط ریش سفیدان، 

 های مشارکتی، مشارکت ندادن درمدیریت و هدایت ضعیف،عدم حمایت از تشکیل گروهمشکالت مشارکتی روستائیان 

 باشد.گیری و بی تفاوتی مردم در امور مشارکتی میتصمیم 

 اعتماد جمعی -1-5-5-2

است که امروزه دربررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده  مفهوم نوینی 2سرمایه اجتماعی

اجتماعی( ، نشان دهنده اهمیت -است. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اقتصادی )عالوه بر حوزه های فرهنگی

 ا مبتنی بر عواملنقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی و توسعه جامعه است. سرمایه اجتماعی عمدت

فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کالن توسعه کشورها و چه در 

اجتماعی ایجاد  -، می تواند شناخت جدیدی را از نظام های اقتصادی و روستاها سطح مدیریت شهرها و سازمان ها

یاری کند. از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از  روستاهاکرده و مدیران را در هدایت بهتر 

                                              
f c4271e5ccf1-25e8-c1d4-e15b-cf2dc257&met adat aI d=289ht t p://i cnc .i r /i ndex.aspx?pi d=1 کنسرسیوم محتوای

 ملی
2 SOCIAL CAPITAL 

http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fc
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تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی است که موجب ارتقای 

ه برگرفت) ددسطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می گر

نهادهای اجتماعی و مدنی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی براساس این تعریف ، مفاهیمی نظیر  (.1222 از فوکویاما

ماعی، ای اجتبانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای میداند که حاصل تاثیر نهاده. گردندبا سرمایه اجتماعی می

میت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این روابط انسانی و هنجارها بر روی ک

در دیدگاه صاحب نظران « اعتماد»مفهوم پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دار

جامعه شناسانی توان مهمترین مسأله پارادایم نظم و محور تفکرات شناسی جایگاهی ویژه دارد. اعتماد را میجامعه

نظیر دورکیم و تونیس قلمداد کرد. در عین حال اعتماد بستر تعامالت و روابط اجتماعی و کانون مفهوم سرمایه 

اجتماعی است. با این حال شواهد بسیاری داللت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص 

  1ن دارد. گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایرا

های گوناگونی در آن وجود دارد موجب ای که فرهنگ و عرفبه طور کلی، اجرای قوانین شکلی یکسان برای جامعه

های عرف و سنتی مردم روستاها، عشایر جا که قوانین فعلی برای روششود. از آنایجاد فاصله میان واقعیت و حقوق می

د، شونها و سنن به مرور زمان از عرصه زندگی مردم ناپدید میاین عرفقائل نیست، « منزلت حقوقی»و اقوام مختلف 

های رسمی و قانونی جایگزین توان پاسخگویی به نیازهای مردم را ندارند. این جوامع ولی به تناسب این واقعه، روش

های فردی حل روش دهند و هم توان انطباق با شرایط جدید را ندارند و به همین دلیلهم گذشته خود را از دست می

 23شوند.های سنتی و عرفی میاختالف، که نسبتاً خطرناک هم هستند، جایگزین روش

های پایداری دارند. اهالی روستاهای بخش زنجانرود به دلیل تعلق خاطر به روستا نسبت بهم انسجام و مشارکت

هالی در طرح و پروژه های مختلف فراهم سرمایه اجتماعی و اعتماد جمعی فرصت مناسبی را برای همکاری و همیاری ا

، ساخت مسجد، کرده است.مشارکت درون گروهی در ایجاد صندوق های قرض الحسنه و الیروبی انهار کشاورزی

و همچنین مشارکت در حفظ و بهره بردای از خدمات ارائه شده  مدرسه، همکاری در برداشت محصوالت کشاورزی

 اجتماعی در عرصه عمل است.دولتی نمونه هایی از بروز سرمایه 

 هاانسجام اجتماعی در سطح روستا -1-5-5-3

توسعه ی روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه، با شیوه ی زندگی یک جامعه، پیوند تنگاتنگی دارد و به دنبال ایجاد 

رمایه و تقویت سبهبود در وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است که برای تحقق آن نیز شکل گیری 

سرمایه های اجتماعی می تواند  .ی اجتماعی مورد نیاز می باشد. از جمله سرمای های اجتماعی انسجام روستایی است

از بسیاری از درگیری ها و نزاع های بین ساکنین روستا، میزان انحرافات اجتماعی و ناهنجاری ها در روستا جلوگیری 

                                              
 77(، جامعه شناسی نظم، چاپ اول، تهران، نشر نی، ص 1375مسعود )چلبی،  1
(، مباحثی در جامعه شناسی حقوقیی در ایران، مطالعه پیرامون عوامل موثر بر تضاد واقعیت  و حقوق در 1371عبدی، عباس با همکاری سمیرا کلهر ) 2

 ایران، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی
 122-122، ص 2(، اعتماد، اجتماع و جنسیت، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1383و افسانه کمالی )آزاد ارمکی، تقی  3
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تا میزان تمایل اهالی را برای حل مسائل و مشکالت موجود در روستا و شرکت کند. انسجام و وحدت بین اهالی روس

ر میکند. وجود فرهنگ و ارزش های مشترک ساده زیستی و حس تبزرگان روستا را در گردهمایی و جلسات  بیش

 و شرکت کاری که بین اهالی وجود دارد باعث انسجام بیشتر روستاییان منظومه شده و آن ها را ترغیب به حضورمه

ی بخش زنجانرود مردم روستا در مراسمات شادی و ادر روستاهدر مراسم های مختلف )شادی و عزاداری( میکند. 

. میزان همکاری برای مساعدت به افراد حادثه دیده، مساعدت به دیگران در مواقع همدیگر شرکت می نمایندعزادری 

دینی و مذهبی ، میزان تمایل برای حل مسائل و مشکالت نیاز و رعایت حال همسایگان، میزان شرکت در مراسمات 

 باشد.موجود در روستا در گردهمایی و جلسات از جمله موارد انسجام اجتماعی در سطح روستاهای منظومه می

 سرمایه های اجتماعی در توسعه روستایی.1شکل 

 

عضای شورای اسالمی روستاها و برای سنجش میزان انسجام اجتماعی، پرسشنامه ای تهیه و به در بین دهیاران و ا

درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه اذعان می  72معتمدین پخش و به صورت خالصه نتایج زیر حاصل شد. بیش از 

دارند که روابط خویشاوندی محکمی را با یکدیگر دارند. همچنین در زمان وقوع حادثه ناخوشایند )مثل مرگ( بیش از 

درصد از پاسخ دهندگان اعالم  14ا صاحب عزا همدری کرده اند. در فصل کار حدود درصد از پاسخ دهندگان ب 22

درصد از پاسخ دهندگان مراجعه به  15نموده اند که به همدیگر کمک کرده اند. برای حل مسائل و مشکالت خود 

عامل ایجاد اختالف  درصد از پاسخ دهندگان اختالف های مالکیتی را مهمترین 72دادگاه را ترجیح می دهند. بیش از 

درصد از افراد این دعوا می  14در بین روستاییان می دانند.در صورت دعوای دو فرد از دو طایفه متفاوت، از نظر حدود 

 تواند به اختالفات طایفه ای دامن بزند.

ی م اجتماعبراساس پرسشنامه های تکمیل شده در منطقه، و با توجه به توضیحات ارائه شده در بندهای فوق، انسجا

 در موضوعات مختلف در سطح باالی قرار دارد.زنجانرود شهرستان زنجان در سطح روستاهای بخش

 و ...( مذهبی -دینی فرهنگی )-اجتماعی باورها و هنجارهایها ارزش -1-5-6

و صمت در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه اثنى عشرى بوده و ارادت اهالى به خاندان ع

دهند که این درصد را مسلمانان تشکیل مى 21/22کامل مشهود است. از کل جمعیت استان زنجان  طوربه طهارت
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اکثریت  بر اساس نتایج پرسشنامه، .1درصد است 24/22درصد و در نقاط روستایى  87/22نسبت در نقاط شهرى 

 .روستاهای بخش زنجانرود مذهب شیعه دارند 

بخش زنجانرود نبه سوری درآیین های کهن چهارش  

نامیده می شد. در چهارشنبه اول اسفند، مردم باالی پشت بام می رفتند « ایل آخر چهارشنبه» سال  چهارشنبه چهارم

 .دریختندانستند، میها، عدس، گندم یا نخود که آن را نمادی از برکت میو جلوی ناودان
 مراسم چهارشنبه سوری در شهرستان زنجان.21تصویر 

 
شد؛ در این رسم مراسم قاشق زنی از دیگر رسومی است که در شب چهارشنبه آخر سال برگزار مینی: قاشق ز

دختران و پسران جوان چادری بر سر و روی خود می کشند تا شناخته نشوند و به در خانه دوستان و همسایگان خود 

 می روند.

 مراسم چهارشنبه سوری در شهرستان زنجان.29تصویر 

 
 

 عزاداری امام حسین )ع(مراسم سوگواری و  .

مراسم عزادری  و سوگواری امام  حسین می باشد که  از .یکی از باورها و ارش های مردم شهرستان زنجان برپایی 

خوانی ها برای اجرای روضهالحجه مساجد و تکایا برای مراسم ماه محرم آماده شده و چادرها و خیمهحدود اواخر ماه ذی

                                              
1ht t p://af .samt a.i r /at l as /i ndex.php?t i t l e=%D99BE%DB98C%D89B49DB98C%D99869D998

7_ %D99859D89B19D99879D89A89DB98C_ %D89A79D89B39D89AA%D89A79D9986_ %D89B29D998

69D89AC%D89A79D9986سمتا؛ سامانه مدیریت تبلیغات اسالمی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 

http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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از نذرهای مجرب مردم زنجان نذر پیراهن، دستمال و پارچه سیاه است، در ماه محرم همه  شود. یکیو تعزیه برپا می

شود. ایام ها سراپا سیاه شده و آماده اجرای مراسم و پذیرایی از عزاداران میها و تکیهها، حسینیهمساجد، سقاخانه

شهرت داشته و به همین دلیل هنوز  محرم همواره به عنوان روزهای خیرات و روا شدن حاجات در بین مردم زنجان

کوشد. عالوه بر اینها انجام خدماتی چون پذیرایی، هم در روزهای محرم هر کسی به وسع خود در اطعام نیازمندان می

ها از شود، تهیه مواد مورد نیاز دستهداری و اسفند دود کردن در مساجد و تکایا نیز با نذر و قصد قربت انجام میکفش

ها در این ایام است. انجام امور گرفته تا زنجیر و پرچم، دیگ، سینی، استکان از دیگر نذرهای زنجانی سازهایشان

های نیازمند، میانجیگری در اختالفات المنفعه از جمله پرداخت بدهی زندانیان یا تهیه غذا و پوشاک برای خانوادهعام

ها در این ماه است. از جمله مراسماتی که در سطح زنجانیخانوادگی و دوستانه به قصد قربت از دیگر عادات و رسوم 

 .و شرکت در راهپیمایی حسینه اعظم زنجان تعزیه میدانی، موسیقی تعزیه، شهرستان انجام می شود عبارتند از 

 راهپیمایی مردم زنجان در حسینه اعظم زنجان.29تصویر 

 

 

 )ییواگرا و همگرایی بر تأکید با( فرهنگی -اجتماعی پهنه بندی-7-5-1

هایی است تعداد و تنوع طوایف، وجود یا عدم وجود اختالفات، سبک زندگی و نوع اقتصاد غالب از مهمترین شاخص

فرهنگی منظومه مورد استفاده قرار گرفت. به لحاظ عمومی، اکثریت منظومه  ترک نشین -بندی اجتماعیکه در پهنه

 با مذهب شیعه  است.

گیرد. با توجه به قرار گیری رودخانه زنجانرود و دسترسی د پایین را دربرمیپهنه نخست کل سطح دهستان  زنجانرو

ها و طوایف در این دهستان واقع شده اند. روستای قره اوغالنلو به دلیل بیشتر سکونتگاه حاصلخیزبه منابع آب و خاک 

یل ستان چایپاره پایین به دلباشد. دهقرار گیری در مناطق کوهستانی بیشتر ساکنین این روستا عشایر و دامدار می

 های پر جمعیت فراهم آورد است.قرار گیری رودخانه قزل اوزن شرایط را برای ایجاد سکونتگاه
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های عمده پیوسته در این بخش، در کنار بخش کشاورزی به بخش سبک زندگی غالب در بخش زنجانرود و سکونتگاه

  خدمات، صنعت و تجارت وابسته است.

 فرهنگی-های ساختار اجتماعیها و محدودیتتجمعبندی: قابلی

 زنجان شهرستان زنجانرود منظومه بخش فرهنگی -اجتماعی  قابلیتها و محدودیتهای ساختار  
 محدودیتها قابلیتها

 اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی 

 

به دلیل عدم اشتغال روستایی افزایش مهاجرت 

 روستایی

 

 مربوط به روستا مشارکت وهمکاری  اهالی در امور

نرخ رشد منفی روستاهای زنجان به دلیل مهاجرت در 

 جستجوی کار

 

 ها ومدارس در سطح  بخشوجود آموزشگاه

 

 1385-25نرخ رشد منفی شهر نیک پی طی دهه 

 

 فرهنگی در سطح روستا-های اجتماعیامکان ایجاد تشکل

 

عدم استفاده از نیروهای آموزش دیده در زمینه کارگاه 

 فنی و حرفه ای های

 

باال بودن بعد خانوار بخش زنجانرود در مقایسه با شهرستان 

 زنجان

بیکاری فارغ التحصیالن ساکنین روستاهای بخش زنجانرود بویژه 

 فارغ التحصیالن کشاورزی

 ها و منظومهساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه-1-6

 منابع اقتصادی منظومه روستایی آن  -1-6-1

 ...(و خاک آب،( تولید طبیعی منابع 1-6-1-1-

 722287374رشئئئته قنات وجود دارد. از مجموع    13دهنه چشئئئمه و    22حلقه چاه ،    84در  بخش زنجانرود 

شده در بخش زنجانرود،     ستخراج  ( در 71343میلیون مترمکعب ) 18224232میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی ا

شاورزی،   شرب عمومی و     4387رمکعب )میلیون مت 1813837بخش ک صد( در بخش آب  میلیون مترمکعب  2321در

صرف می     3352) صنعت به م صد( در بخش  سد. در سطح     . ر ستگاه آبخوانداری در  قره چریان به عنوان فعالترین ای

شاورزی را فراهم می نمایند      سب برای انجام مطالعات در زمینه ک شور امکانات منا شکل از  . ک بخش زنجانرود مت

درصد   13374اینسپتی سول، انتی سول/اینسپتی سول      -آنتی سول ،رخنمون سنگی   –تی سول، رخنمون سنگی   اینسپ 

درصد خاک   14374دهد و درصداز خاک بخش زنجانرود را اینسپتی سول تشکیل می      44341و زمین نامرغوب است.  

سول،     سنگی/انتی  سول،     13374از نوع رخنمون  سپتی  سول/این س   4324آنتی  صد رخنمون  سول و    در سپتی  نگی/این

 دهد. درصد را زمین نامرغوب تشکیل می18378
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 کیفیت و کمیت منابع انسانی – 1-6-1-2

طبق درصد بوده است.  87343درصد و میزان اشتغال  32324جمعیت فعال کشور  1325طبق آمار سرشماری سال 

نفر  144871. از این میزان نفر هست 415115کل جمعیت در سن فعالیت شهرستان زنجان  1322سرشماری سال 

صورت اظهارنشده نفر نیز به 2822اند. وضعیت درصد( غیرفعال بوده 52342نفر ) 247415درصد( فعال و  32371)

نفر 21844درصد( شاغل و  84375نفر ) 143227نفر جمعیت فعال شهرستان زنجان،  144871قیدشده است. از 

میزان جمعیت فعال بر میزان اشتغال تأثیرگذار  شده است.زیر نشان دادهاند که در جدول درصد( بیکار بوده 13324)

شود و درصد بیکاری، بدون اینکه افزایشی است. به این معنی که با کاهش جمعیت فعال بر جمعیت غیرفعال افزوده می

تان و بت به اسیابد. برهمین اساس تفاوت میزان جمعیت فعال شهرستان نسدر اشتغال صورت گرفته باشد، کاهش می

 درصد جمعیت بیکار در شهرستان نسبت به جمعبت استانی وجود دارد. 58322 شود.کشور شاخص مهمی محسوب می

 

 جمعیت فعال و غیرفعال

جنس و 

زن و  سن

 مرد

 جمع

 رفعالیغجمعیت  جمعیت فعال

اظهار 

 نشده

  
 دارخانه محصل جمع بیکار شاغل جمع

دارای 

درآمد 

بدون 

 کار

 سایر

 شورک
444212

82 

252222

23 

224722

88 

325821

5 

422312

72 

122414

21 

225442

22 

372523

7 

347222

4 

24171

4 

 5221 44218 38742 242211 144425 528224 37517 324851 344348 858455 استان

 

شهرستا

 ن

415115 144871 143227 21844 247415 85771 118225 21223 21534 2822 

01-01 

 ساله
34225 474 443 33 33718 32222 831 22 775 121 

09-03 

 ساله
42284 4132 4251 1172 35842 24524 5428 43 3422 327 

21-21 

 ساله
52544 22423 15831 4842 34341 22352 13125 84 2778 532 

29-23 

 ساله
55212 31232 24481 4758 24143 5182 17221 128 1814 537 

91-91 

 ساله
44444 27274 24851 3125 18335 244 14121 242 1228 335 

99-93 

 ساله
38532 22448 21232 1422 15444 225 13244 334 1157 218 

11-11 

 ساله
32537 18325 17434 842 14282 44 12478 852 472 152 

19-13 

 ساله
24322 12253 11512 541 12144 17 2424 1284 532 112 
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91-91 

 ساله
21348 8444 8252 414 12754 4 8444 3324 774 128 

99-93 

 ساله
14282 5524 5258 248 11355 1 7253 3442 852 121 

91-91 

 ساله
11484 2831 2722 122 8578 4 4217 2851 824 75 

ساله  99

 و بیشتر
32475 4522 4444 54 23243 4 8828 8578 4551 212 

نامشخ

 ص
538 28 27 1 421 374 7 1 122 12 

نفر  737، مقامات عالیرتبه و مدیران، گذارانقانوندرصد(  4314نفر ) 5251غل شهرستان زنجان شا 143227از جمع 

درصد( کارمندان اداری  535نفر ) 7882ها و دستیاران، درصد( تکنسین 1234نفر ) 143227درصد( متخصصان،  434)

درصد(  12383نفر ) 15422بازارها، ها و درصد( کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه 4345نفر ) 4373و دفتری، 

درصد( صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، 13321نفر ) 12221کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، 

نفر  14252ان وسایل نقلیه، گها و رانندو دستگاه آالتماشیندرصد( متصدیان و مونتاژکاران  18322نفر ) 27144

 اند.نفر نیز اظهار نشده ذکر شده 12844درصد( و 14322نفر )22432درصد( کارگران ساده  2382)

درصد و کارکنان ماهر  14322درصد، کارگان ساده با  18322های صنعنگران و کارکنان مشاغل مربوط با گروه

درصد 12383ها و بازارها با درصد و کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه13321کشاورزی،جنگلداری و ماهیگیری با 

 .ی هستندلهای عمده شغدارای باالترین اشتغال در گروه
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 سواد و سطحهای عمده شغلی شاغالن برحسب جنس،گروه 

های عمده جنس و گروه

 شغلی
 جمع

 باسواد

 سوادبی

  

 اظهارنشده

  

 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع
سوادآموزی 

 بزرگساالن

وره های تحصیلی، دسایر دوره

تحصیلی نامشخص و اظهار 

 نشده

 442 14882 2128 1727 34882 478 33584 24244 32572 127485 143227 مرد و زن

، مقامات گذارانقانون

 عالیرتبه و مدیران
5251 5217 252 227 1283 12 4218 15 42 32 2 

 1 4 4   14282 22 782     14822 14224 متخصصان

 5 177 71 35 3724 31 2478 718 432 7428 7882 و دستیاران هانیتکنس

کارمندان امور اداری و 

 دفتری
4373 4373 224 435 2221 22 3437 7 47     

کارکنان خدماتی و 

و  هافروشگاهفروشندگان 

 بازارها

15422 14188 2778 2221 5845 52 2124 147 314 1274 35 

کارکنان ماهر کشاورزی، 

 جنگلداری و ماهیگیری
12221 12852 4144 2417 2125 42 454 581 445 4234 115 

صنعتگران و کارکنان 

 مشاغل مربوط
27144 25322 8182 7334 7375 22 1414 415 312 1723 51 

 مونتاژکارانمتصدیان و 

 هادستگاهو  آالتنیماش

 و رانندگان وسایل نقلیه

14252 13254 4153 3425 4222 31 245 172 141 755 41 

 42 3432 281 352 828 54 3815 4322 7321 14247 22432 ان سادهکارگر

 372 472 213 32 3445 25 3322 1734 1227 12217 12844 سایر و اظهارنشده

 0931 مسکن، و نفوس سرشماری منبع:
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ز شاغالن درصد ا 24338هستند.  سوادبیدرصد  1234درصد باسواد و  82313های عمده حدود از گروه شاغلین در گروه

 27351اند. همچنین بوده سوادبیدرصد  4337درصد افراد باسواد و 25342اند. در گروه بیکاران دارای تحصیالت عالی بوده

 درصد از بیکاران دارای تحصیالت عالی هستند.

 (زنجانجنس، سن و سطح سواد)  برحسبجمعیت بیکار 

جنس و 

 سن
 جمع

 با سواد

 سوادبی

  

 اظهارنشده

 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع  
سوادآموزی 

 بزرگساالن

سایر 

های دوره

تحصیلی، 

دوره 

تحصیلی 

نامشخص 

و اظهار 

 نشده

 25 252 227 112 4211 143 7255 3522 2815 22842 21844 مرد و زن

12-14 

 ساله

33 32 11 13 1       7 1   

15-12 

 ساله

1172 1172 87 274 745 12 4   21 7   

24- 22 

 ساله

4842 4821 443 1171 3338 84 1721 5 52 52 2 

22- 25 

 ساله

4758 4477 534 212 2128 42 3213 2 32 72 2 

ساله 32

 ترو بیش

7211 4177 1738 1222 1723 18 1223 24 82 827 7 

     1             1 1 نامشخص

 1322منبع: سرشماری نفوس و مسکن، 

نفر از این تعداد بیکار را افراد دارای  4225نفر از بخش زنجانرود جمعیت بیکار هستند که  4211زیر،  بر اساس جدول

لیسانس بیکار وجود دارد نفر فوق 422نفر از بیکاران مدرک فوق دیپلم دارند و  1344دهد. مدرک کارشناسی تشکیل می

 شده است.که در جدول زیر نشان داده
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 تحصیلی)زنجانرود( های عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسبتحصیالت عالی جمعیت بیکار دارای 
 های عمده رشته تحصیلیجنس و گروه

 لیسانس دیپلمفوق جمع

 و سانسیلفوق

دکترای 

 یاحرفه

ی دکترا

 تخصصی
 اظهارنشده

   13 422 4225 1344 4211 مرد و زن

     5 128 27 142 علوم تربیتی

     48 412 143 412 و هنرعلوم انسانی 

   1 82 1427 225 1742 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

   1 113 442 51 814 علوم، ریاضی و کامپیوتر

   2 111 1233 724 2272 و ساختمهندسی، تولید 

     37 242 44 323 کشاورزی و دامپزشکی

     8 74 74 158 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

     2 54 42 24 خدمات

   2 14 12 12 54 و اظهارنشدهنامشخص 

 

 سوخت و انرژی منابع-1-6-1-3

خانوار استان برق دار می باشد و این شرکت در صورت تامین منابع مالی ، برق  22در حال حاضر تمامی روستاهای باالی 

اد. تعداد مشترکین برق های توسعه ای خود قرار خواهد دخانوار دائم را در برنامه 12رسانی به روستاهای باالی 

  باشد. مشترک در بخش زنجانرود می2141در استان زنجان و مشترک 125812

در  است. تجاری بوده درصد 3355درصد کشاورزی 3314ی ، صد عمومدر3328درصد مشترکین خانگی،82384که شامل 

مشترک صنعتی بوده است. و در  درصد 1347و  مشترک  خانگی4374. روستا از نعمت گاز برخوردارند24بخش زنجانرود 

های نفتی  مستقر روستای بخش زنجانرود، شرکت توزیع فراورده8در  بقیه روستاها شبکه گاز رسانی  ایجاد نشده است.

 نمایند.گردیده است  که به سایر روستاها و ساکنین خود نفت و فراورده های نفتی را عرضه می
 1324 دبخش زنجانرو برق  نیمشترک انواع تعداد 

 جمع سایر)تجاری( صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

48172 1532 412 232 4224 54445 
 1327استان زنجان، اداره برق ماخذ: استعالمات
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  بخش زنجانرود  متر مکعب مصرف فراورده های نفتیشرکت توزیع و    

 روستاهای تحت پوشش 24نفت سفید 25نفت سفید 24نفت سفید نام مشتری

 شکورچی-حصار 425322 454222 421822 نجانرودحصارز

تعاونی 
 قزلجه سفلی-رضاآباد 142222 172222 143422 رضاآباد

 525522 531522 544222 ساری کند
ساری کند علیا ،ساری 

قره آقاج علیا،قره -کندسفلی
 آقاج سفلی

 شکورچی -حصار 425322 454222 421822 حصارزنجانرود

تعاونی 
 قزلجه سفلی-رضاآباد 142222 172222 143422 رضاآباد

 525522 531522 544222 ساری کند
ساری -ساری کند علیا 

ه قر-قره آقاج علیا-کندسفلی
 آقاج سفلی

 نوروزآباد-چرالنقوش-مشمپا 548222 422222 328222 مشپا

 مهرآباد 142222 142222 124222 مهرآباد

1327استان زنجان، نفت استعالمات :ماخذ  

 تولید عوامل لکیتما- 1-6-2

با توجه به بررسی ها و اطالعات گرد آوری شده، اراضی دولتی در سطح منظومه وجود ندارد و اراضی به صورت عمومی و 

 در اختیار خود مردم است.

 تولیدی تأسیسات و تولید ساختار-1-6-3

نظام تولیدی مبتنی  -2بتنی بر دامدارینظام تولید م -1ام تولید استوار است :ظساختار تولید در بخش زنجانرود بر دو ن 

 بر زراعت

 نظام تولید مبتنی بر دامداری 

و  ایل شاهسون در این روستا سکونت دارند. قره اوغالنلو حاکم هست.  های بخش زنجانرود بویژه در روستای در روستا 

به عنوان پدیده اقتصادی مطرح  وکوچ پردازند و اقتصاد مبنی بر دامداری دارندطوایفی  که اکثرا به کشت وزرع نمی

گذران زندگی عشایر این استان بر کنند. های بزگوش آذربایجان شرقی کوچ میعشایر این روستا به طرف کوه گردد.می

 شترد. در این روستا هرساله جشنوارهرو چندان نقشی نداردامداری و شترداری استوار است و کشاورزی میان عشایر کوچ
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اری دامد تعاونی ها  ایجاد شود. با توجه به شغل اصلی این روستا حمایت جهاد کشاورزی شهرستان برایسواری برگزار می

 باشد. ی محصوالت دامی اقدامی ضرورری میو صنایع تبدیل

  نظام تولید مبتنی بر زراعت

ومه یشتر روستاهای منظبا توجه به استعداد و ظرفیت باالیی بخش زنجانرود در زمینه تولید محصوالت کشاورزی  در بب

 های قزل اوزنحاصلخیز ، عبور رودخانه نظام مبتنی برزراعت خاک هست. با توجه به دسترسی به منابع آب کافی و خاک

در حاشیه رودخانه های بویژه رودخانه قزل اوزن شرایط را برای کشت محصوالت  های محلی و زنجانرود و سایر رودخانه

د این روستاهامتکی به  کشت محصوالتی همچون برنج، گندم، پیاز، گوجه  و محصوالت باغی فراهم آورده است. و اقتصا

 باشد. می

 اقتصادیفعالیت -1-6-4

 های تولید کشاورزیفعالیت -1-6-4-1

پرداخته شده است. منابع مورد استفاده ابتدا با استناد به  و دامی منظومهبررسی فعالیت تولید کشاورزی در این بخش به 

است که به دلیل کمبود اطالعات دقیق از سطح منظومه، از اطالعات استعالم  1322سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

رزی بخش کشاو شود.هایی که توسط مسئولین محلی تکمیل شده، استفاده میسازمان جهاد کشاوزی زنجان و پرسشنامه

یری است. مطابق با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال شامل گروه های عمده فعالیتی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگ

شود مشغول به فعالیت درصد از کل اشتغال شاغلین  بخش را شامل می 72345نفر که  4158 در بخش کشاورزی ،1322

به استناد پاسخ  درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. 12327درصد در بخش صنعت و 17322 هستند.

گرفته از جهاد کشاورزی استان  زنجان انواع محصوالت زراعی در منظومه زنجانرود در قالب غالت، صورت  استعالمات

حبوبات و  ، به طوریکه غالت باشند.بندی میای قابل دستههحبوبات، محصوالت صنعتی، سبزیجات، جالیزی و نباتات علوف

حبوبات با سطح ای، م، جو، برنج و ذرت دانهشامل، گندهکتار  75/35134با سطح زیرکشت در حدود  محصوالت صنعتی

 هکتار شامل کلزا،122محصوالت صنعتی با سطح زیرکشت حدود  ،نخود، لوبیا، عدسهکتار شامل 1225زیر کشت

هکتار شامل سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز، محصوالت جالیزی با 324235جات در حدود محصوالت سبزیجات و صیفی

ای و ای  شامل یونجه، سورگوم، ذرت علوفهشامل هنداونه، خربزه و خیار،  نباتات علوفه هکتار سطح زیر کشت122135

همچنین باغات منطقه با سطح زیرکشت در   از سطح کشاورزی را به خود اختصاص داده است. هکتار223331شبدر با 

ترین اها گندم و جو برنج و یونجه مهمباشد. در اکثر روستمی هکتار که شامل سیب، گالبی، به، هلو، زردآلو3552377حدود 

هکتار، 1322اعت  را به خود اختصاص داده است. براساس جدول ارائه شده تولید برنج در روستاهای قره  بوطه با سهم زر

هکتار  ،دارای بیشترین میزان مساحت کاشت و گندم بصورت دیم و آبی در  18735هکتار و حصار با 28535مشمپا با 
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و از دیگر  باشدهکتار می1145له خاصه با یهکتار، ف1172هکتار، باغلوجه سردار با 222ین، با سطح روستاهای رجع

هکتار 428هکتار، کزبر با 457که بیشترین سطح کشت پیاز در روستای ینگجه با باشد پیاز و سیر می محصوالت تولید شده 

هکتار و قره آغاج 34هکتار، انجمن سفلی با 45ه آغاج علیا با هکتار و سیر در چابپاره پایین در روستاهای قر238و کناوند با 

هکتار، اسفجین 228در خصوص محصوالت باغی سیب در روستای رضاآباد  اند.را به خود اختصاص داده هکتار 34سفلی با 

هکتار و ینگچه 2834هکتار و زردآلو با اسفجین با 43هکتار و چپر با  42هکتار، محصول هلو یامچی با 44هکتار، ینگچه 82

در بخش  اند.هکتار بیشترین میزان را به خود اختصاص داده42هکتار و تلخاب با 55هکتار و محصول انگور قره آغاج با 24با 

راس گاو بومی، 1832راس گاو دورگه،2475راس دام سبک و سنگین که شامل   128444زنجانرود در مجموع 

راس گوسفند 3222از میان روستاهای منظومه روستای اندآباد سفلی با شد.باراس بز و بزغاله می2422گوسفند و 127442

راس گوسفند،روستای 2522با  ایلجاقراس گوسفند در چایپاره باال،  2522 روستای قره اوغالنلو بادر دهستان غنی بیگلو،

ن راس بز یایین، و بیشترراس در دهستان زنجانرود پ1222و اسفجین با  1522ینگجه دارای بیشترین راس گاو دورگه با  

واحد 14تعداد  اند.راس بیشترین سهم را در این زمینه داشته122و 125به ترتیب با  و بزغاله در قیطور و قره اوغالنلو

باشد که در مجموع دارای واحدمرغ  تخمگذار در بخش زنجانرود فعال می2واحد مرغ گوشتی و 14پرورش طیور به صورت  

قطعه بوقلمون، 15422قطعه اردک،2752قطعه مرغ بومی، 22345باشند. همچنین تعداد عه میقط422822ظرفیتی حدود 

، گیرد. از میان روستاهای منظومه، روستاهای میرجانبرداری قرار میقطعه غاز توسط روستائیان مورد بهره1422

اند. سهم را در این زمینه داشتهقطعه مرغ بومی بیشترین 1222ایلجاق،مهرآباد،مشمپا و انجمن سفلی با ظرفیت بیش از 

کندو، 525کندو،میرجان با 822کندو، نصیرآباد با 224در منظومه زنجانرود در زمینه پرورش زنبور عسل روستای حصار با 

واحد پرورش ماهی  23باشند. طبق استعالمات جهاد کشاورزی کندو بیشترین سهم را در این زمینه دارا می425رجعین با 

  باشد.زنجانرود موجود میفعال در بخش 
 سطح زیر کشت محصوالت زراعی،جالیزی و باغیدرصد اراضی  .18نمودار 

 
 1327منبع: مشاور،

%1

%77

%22

محصوالت زراعی

محصوالت جالیزی

محصوالت  باغی
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 تعداد دام و طیور در بخش زنجانرود شهرستان زنجان

 طیور صنعتی و سنتی تعداد دام سبک و سنگین 

 دهستان

جمعیت گاو دو 

 گوسفند تعداد راس گاو بومی رگه

بز و 

 بزغاله

مرغ 

  گوشتی

مرغ 

 تخمگذار

مرغ 

 اجداد

مرغ 

 بومی
 زنبور عسل کندو غاز بوقلمون اردک

ماهیان سرد 

   آبی) تن( 

   4                 442 2222 125 122 چایپاره باال

زنجانرود 

   44 4147   11222       41822 424222 2545 52282 525 7245 پایین

   23 1234 1422 4422 2752 11142       4152 17252 342 2252 چایپاره پایین

   42 2147       11185     45222 2537 32232 842 442 غنی بیگلو
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 ر بخش کشاورزی به تفکیک سکونتگاه دتعداد اشتغال 

 تعداد شاغلین نام آبادی

درصد اشتغال 

نسبت به کل 

 شاغلین

درصد اشتغال نسبت به  تعداد شاغلین روستا

 کل

صد اشتغال در تعداد شاغلین روستا

 نسبت به کل

 1312 121 انجمن سفلی 2 * تلمبه خانه ایده لو   شکربالغی

 2 * چپر 2 * چاور  * عزیزلو

 1372 144 حصار 2 2 زنگی حاج اصغر 5325 445 قره بوطه

 2372 52 شکورچی 2335 32 سردهات بیات جعفر 1321 84 قره اوغالنلو

 2 * زابادنورو 2348 41 سر دهات شیخ 1322 22 قیطول

 2 * حمزه لو 2 * سیف اباد 2324 81 گوگ تپه

 1343 138 رضااباد 2 * عربچه 2331 24 ایلن

 2381 42 قزلجه علیا 2371 42 کهاب /قهاب / 2372 52 چوروک علیا

 2322 2 کنگرلو 2 2 مزرعه احمد  خان 2322  گوگلر

 * الوارلو
 
 2338 32 میاندره 2 2 مزرعه گچی لیک 2

 2354 44 چر النقوش 2 * دولک 2 2 راه آهن  رجعین ایستگاه

 2322 12 قزلجه سفلی 2 2 مزرعه بادام 2358 42 چوروک سفلی

 2335 32 حبش 2 * المالو 4374 422 رجعین

 2333 28 حسین اباد 2 * حسن اباد 2357 48 سرچم سفلی

 1322 85 دگرمان درسی 2323 72 دره لیک 2 * سر چم علیا

 2377 45 علی اباد 1324 144 دوالناب 2.43 53 گواالن

 2322 2 قاضی کندی 2384 71 قاهران 2 2 باش سیز

 2 * قالیچه بالغ 2 2 مزرعه شیرین بالغ 2324 22 حماملو پایین

 2375 44 لولک اباد 2 2 نجی 2 * حماملو باال

 2348 41 مینان 2 2 اوینادان 2 2 ایستگاه راه آهن سرچم

 2 * اوزج 2 2 ه سام بورامزر ع 2 * تازه کند

 2354 44 تقی کندی 2 2 ایستگاه راه آهن نیک پی 2342 34 دلکی

 2 * سنگبین 1325 82 قره چریان 2334 22 فیله خاصه

 2344 54 ملک باغی 2352 222 کزبر 1344 141 قو لی قصه /سلطان اباد

 1377 152 نصیراباد 2 * مزرعه امینی 2355 47 قیطور

 2 * جنت اولنگ 2351 43 نیک پی 2342 34 قالیچی
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 2344 32 زنگین 2382 48 اسفناج 2 * قره آقاجلو

 2 * قزالربالغی 2342 34 باغلوجه اقا 2372 231 چپ چپ

 2335 32 ابراهیم اباد 1311 24 تلخاب 2 * صو فی لر

 2 * احمداباد 2375 44 قره اغاج 2343 223 گمش اباد

2. ایده لو  1325 124 هره ابادچ 1343 121 ایلجاق 2 

 1374 142 مهراباد 2344 32 ساری کندعلیا 2 2 ایستگاه راه آهن آذر پی

 2345 228 اندابادسفلی 2378 44 ساری کند سفلی 2351 43 باغلوجه سردار

 1322 122 اندابادعلیا 2381 42 قره اغاج سفلی 2 * بلوغ

 2347 42 اربط 2388 75 قره اغاج علیا 2352 212 مشمپا

 1374 142 بزوشا 2377 45 انجمن علیا 2322 2 رابه آغبالغخ
1327ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی استان زنجان،   
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 بخش زنجانرود یزان سطح زیر کشت محصوالت باغی کشاورزیم
 محصوالت باغی در چایپاره پایین تولیدسطح و میزان  

 میزان تولید )تن( مساحت )هکتار(  

 انگور زرد آلو هلو به سیب انگور زرد آلو هلو به سیب ستانام رو ردیف

 1 9 1 1 2131919 1 0 1 1 9 حصار 0

 01 0139 1 1 2131919 239 939 1 1 9 مشمپا 2

 1 9 1 1 931010 1 0 1 1 0 انجمن سفلی 9

 1 0239 1 1 931010 1 239 1 0 0 انجمن علیا 1

 2 0139 1 1 9131319 1.9 939 1 0 9 قره آغاج سفلی 9

 1 0239 1 2 0939992 1 239 1 139 2 قره آغاج علیا 9

 1 01 039 1 2131919 2 2 139 1 9 ساری کند علیا 1

 2 0239 039 1 2131919 139 239 139 1 9 ساری کند سفلی 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شکورچی 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ایلجاق 01

 11 139 1 1 931010 0339 039 1 1 0 چرالنگوش 00

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 چپر 02

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نوروزآباد 09

 1327ماخذ: استعالمات استان زنجان،
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 میزان سطح و تولید محصوالت زراعی در چایپاره پایین

 ردیف
 

 آبادی
 

    مساحت  ) هکتار(
میئئئئئئئزان 
    تولید )تن(

 گندم
 نخود ذرت دانه ای شلتوک  جو  ندمگ نخود  شلتوک زرت دانه جو 

 دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم  

 2 25433 2 4735 2 22 438 2 18735 2 25 2 4135 5 حصار 1

 2 1454 2 2233 2 132 124 2 28535 2 4735 2 5535 128 مشمپا 2

 2 25235 2 3731 11 31 237 2 4235 2 1235 15 13 12 انجمن سفلی 3

 2 14534 2 3134 2 433 2 2 2835 2 1435 2 138 2 انجمن علیا 4

 2 22237 2 7233 2 2132 438 2 57 2 37 2 3835 5 قره آغاج سفلی 5

 2 43375 2 38 2 2734 31 2 1235 2 22 2 1135 32 قره آغاج علیا 4

 2 18837 2 734 2 2433 23 2 37 2 4 2 11 24 ساری کند علیا 7

8 
ری کند سا

 2 12234 2 235 2 3135 2 2 24 2 5 2 1332 2 سفلی

 2 52233 2 2 2 2 2 2 11735 2 2 2 2 2 شکورچی 2

 2 2 2 2 14 2 72 2 2 2 2 22 2 82 ایلجاق 12

 8 2 2 2 32 2 244 1235 2 2 2 45 2 275 چرالنگوش 11

 2 531 2 2238 2 4138 2  1 2 12 2 1735 2 چپر 12

 2 2 2 2537 2 3234 58 2 2 2 1335 2 1435 42 نوروزآباد 13

 8 4282315 2 38232 57 52434 58233 1235 822 2 222 82 222 422 75423755 جمع

1327ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی استان زنجان،  

 :دهستان چایپاره پایین ایسطح و و میزان تولید محصالت جالیزی، صنعتی و علوفه

 آبادی ردیف

 میزان تولید )تن( مساحت)هکتار(

 یونجه کلزا سورگوم گوجه فرنگی هندوانه خربزه یونجه کلزا سورگوم سیر گوجه فرنگی هندوانه خربزه

 آبی*  آبی    آبی  آبی    

 22222 7 2 2 2 152 222 5 2 2 2 2 5 حصار 1

 11422 2 32 2 142 152 114 2 1 1 2 4 5 مشمپا 2

 7322 2 2 2 2 2 73 2 2 34 2 2 2 انجمن سفلی 3

 3222 2 45 2 2 2 32 2 135 4 2 2 2 انجمن علیا 4

 11222 2 2 2 2 2 112 2 2 34 2 2 2 قره آغاج سفلی 5

 1822 2 2 2 2 2 18 2 2 45 2 2 2 قره آغاج علیا 4

 3722 2 2 2 2 2 37 2 2 3 2 2 2 ساری کند علیا 7

8 
ساری کند 

 4422 2 75 22 2 2 44 2 235 8 1 2 2 سفلی

 7322 2 2 2 2 2 73 2 2 2 2 2 2 شکورچی 2

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ایلجاق 12

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 چرالنگوش 11

 4122 2 2 2 2 2 41 2 2 3 2 2 2 چپر 12

 1222 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 نوروزآباد 13

1327ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی استان زنجان،   
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 ن سطح و تولید محصوالت زراعی در  دهستان غنی بیگلومیزا

ف
دی

ر
 

 آبادی

        حبوبات    

 نخود جو گندم عدس نخود  جو  گندم

 آبی دیم آبی دیم آبی دیم دیم دیم آبی دیم آبی دیم

   422 2 8 45   12 2 2 182 ابراهیم آباد 1
 5 1 2 1735 2 122 5 22 2 52 2 322 احمد آباد 2

 2 138 2 3735 2 152 2 52 2 152 2 422 ربطا 3

   2 35 2 42   2 122 2 122 آقبالغ خرابه 4

 7 134 2 45 8 142 7 22 2 152 2 422 انداباد علیا 5

 24 532 2 45 2 135 24 25 2 152 2 452 انداباد سفلی 4

 3 234 422 21 2 242 3 15 12 42 2 422 اوزج 7

 8 134 2 75 22 315 8 37 2 322 12 222 بزوشا 8

 12 2 2 22 2 42 12 25 2 82 2 222 تقی کندی 2

   2 4 2 15   2 22 2 52 جنت اولنگ 12

   422 2 12 25   12 2 3 122 چهره آباد 11

 25 5 2 15 2 45 25 25 2 52 2 152 حبش 12

   2 15 2 24   2 52 2 82 حسین آباد 13

   122 2 8 15   5 2 2 52 حمزه لو 14

15 
دگر 

 4 132 2 35 2 45 4 15 2 122 2 152 ماندرسی

   2 2 2 52   2 2 2 222 رضا اباد 14

 4 238 2 15 2 32 4 15 2 52 2 122 زنگین 17

 3 234 2 1735 2 32 3 14 2 52 2 122 سنگبین 18

 5 1 2 42 2 145 5 11 2 222 2 552 علی اباد 12

 5 1 2 15 2 2435 5 5 2 52 2 72 قاضی کندی 22

21 
قالیچه 

 8 134 2 15 2 15 8 12 2 52 2 52 بالغی

 15 3 2 45 2 12235 15 43 2 152 2 552 قره کول 22

 3 234 2 12 2 15 3 15 2 42 2 52 قزالر بالغی 23

   422 2 12 32   12 2 3 122 قزلجه سفلی 24

 2 138 2 25 2 34 2 12 2 122 2 122 قزلجه علیا 25

 2  2 72 2 15735 2 15 2 222 2 452 لولک اباد 24
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 8 134 2 15 2 32 8 15 2 52 2 122 کنگر لو 27

 4 132 2 32 2 5235 4 17 2 122 2 152 ملک باغی 28

 2  422 42 12 522 2 2 12 322 3 2222 مهر اباد 22

 5 1 2 15 2 45 5 12 2 52 2 152 میاندره 32

 2  2 22 2 75 2 32 2 122 2 322 میرجان 31

 22 4 2 25 2 42 22 27 2 122 2 222 انمین 32

 12 2 2 3735 2 11235 12 22 2 152 2 452 نصیر اباد 33

1327ن زنجان،اماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی است  

 میزان سطح و تولید محصوالت باغی در  دهستان غنی بیگلو 
 

ف
دی

ر
 

 نام روستا

 میزان تولید )تن( مساحت هکتار

ب
سی

ی 
الب

گ
لو 

با
آل

 

لو
ه

لو 
دآ

زر
 

ور
نگ

ا
دو 

گر
ب 

سی
 

لو به
با

آل
 

لو
ه

لو 
دآ

زر
 

ور
نگ

ا
دو 

گر
 

     4       142     1       2 ابراهیم آباد 1

                             احمد آباد 2

   5 3       18   235 235       1 اربط 3

                             آقبالغ خرابه 4

 2 42 3 14   4 234 2 4 235 233   1 13 انداباد علیا 5

 1 82 42 4 7   812 1 8 7 1 1   45 انداباد سفلی 4

 4 238 17 2 2 2 182 4 238 235 233 232 233 12 اوزج 7

 137 22 32       45 137 2 5       338 بزوشا 8

 438 22 738   235     438 2 233   233     تقی کندی 2

                             جنت اولنگ 12

 4 32 42 34 14 18 272 4 3 7 4 2 3 54 چهره آباد 11

 12 52 14       234 12 5 235       13 حبش 12

 231   12       43 231   2       335 حسین آباد 13

                             حمزه لو 14

   41 27           431 434       32 دگر ماندرسی 15

   22 24 4 21 34 3744   2 4 1 3 4 228 ادرضا اب 14

 234 232 4       41 234 232 1       233 زنگین 17

 4 82 33       172 4 8 534       12 سنگبین 18

 12 22 22       414 12 2 334       23 علی اباد 12

                             قاضی کندی 22
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 4   24       124 4   4       7 قالیچه بالغی 21

 2 33 24       72 2 333 4       4 قره کول 22

 234 11 135 4     1238 234 131 232 234     234 قزالر بالغی 23

     137       23     233       133 قزلجه سفلی 24

     135       25     232       134 قزلجه علیا 25

 231 5 12         231 235 2       334 لولک اباد 24

                             کنگر لو 27

 14 12 12       144 14 1 2       8 ملک باغی 28

 235 234 84 3 7 4 444 235 234 14 235 1 1 37 مهر اباد 22

                             میاندره 32

 5 44 152   2   3422 5 434 25   232   22 میرجان 31

 4 24 27       72 4 234 435       332 مینان 32

   12         34   1         2 نصیر اباد 33

1327ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی استان زنجان،  

 بیگلودر  دهستان غنی  هایمیزان سطح و تولید محصوالت جالیزی ، علوفه 

 میزان تولید سطح تولید روستا ردیف
 خیار هندوانه خربزه    

 یونجه
 خیار هندوانه خربزه

 یونجه

 آبی دیم آبی دیم

 12         52         ابراهیم آباد 1

   2         234       اربط 3

 42   1   2 322   12   142 انداباد علیا 5

 41   2   1135 225   22   825 انداباد سفلی 4

 2         12         اوزج 7

 32 4       152 438       بزوشا 8

 12 22       52 24       تقی کندی 2

 2 3       12 334       جنت اولنگ 12

 25         125         چهره آباد 11

 4         22         حبش 12

 15         75         حمزه لو 14

 534         27         دگر ماندرسی 15

 32         152         رضا اباد 14

 5 12       25 12       زنگین 17
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 534         2735         سنگبین 18

 1234         52         علی اباد 12

 2         12         قاضی کندی 22

 3         15         قالیچه بالغی 21

 32         152         قره کول 22

 5 12       25 12       قزالر بالغی 23

 5         25         قزلجه سفلی 24

 831         42         قزلجه علیا 25

 7         35         لولک اباد 24

 4         22         کنگر لو 27

 734         38         ملک باغی 28

 81   1   8 425     12 542 مهر اباد 22

 5         25         میاندره 32

 72 12       352 12       میرجان 31

 5         25         مینان 32

 32 15       152 18       نصیر اباد 33

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 باالو تولید محصوالت زراعی در  دهستان زنجانرود پایین و چایپاره  سطح میزان

 میزان تولید سطح تولید
 حبوبات غالت حبوبات غالت آبادی
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 عدس لوبیا نخود شلتوک جو گندم عدس لوبیا نخود ذرت دانه ای شلتوک جو مگند

 دیم آبی دیم آبی آبی دیم آبی دیم دیم آبی دیم آبی آبی آبی دیم آبی دیم

 3 2 22 2 32 535 142 44 3 2 22 2 2 12 11 42 82 آلوارلو

 3 2 7 2 2 2 2 5834 3 2 7 2 2 2 2 2 73 ایلن

 15 2 42 2 32 2 24 184 15 2 42 2 2 12 2 4 232 چوروک علیا

چوروک 

 82 12 235 82 24 13 2 32 2 22 4 5 22 122 سفلی

32 

2 

13 

 2 2 2 242 42 18 422 42134 2 2 2 2 42 22 34 152 752 رجعین

 2 2 28 2 2 2 2 5834 2 2 28 2 2 2 2 2 73 قره اوغالنلو

 2 2 2 5222 15 2 242 12 2 2 2 2 1322 5 2 42 15 قره بوطه

 2 2 2 822 2 2235 482 5834 2 2 2 2 222 2 45 122 73 قیطول

 2 2 2 42 22 2 522 18732 2 2 2 2 12 32 2 132 234 سلطان آباد

 2 2 2 2 42 5 242 14234 2 2 2 2 2 22 12 42 212 گواالن

 5 2 15 2 2 735 2 4234 5 2 15 2 2 2 15 2 42 گرگ تپه

 3 2 11 2 15 5 2 7234 3 2 11 2 2 5 12 2 88 گرگ لر

 11 2 32 42 32 235 182 4732 11 2 32 2 12 12 5 45 84 چپ چپ

 8 2 15 2 2 12 22 4732 8 2 15 2 2 2 22 5 84 حماملو علیا

 4 2 13 2 2 735 22 74 4 2 13 2 2 2 15 5 25 حماملو سفلی

 11 2 22 2 2 1235 42 4238 11 2 22 2 2 2 25 12 51 دالکی

 2 2 15 2 15 4 2 8332 2 2 15 2 2 5 12 2 124 دولک

 2 2 2 2 15 2 2 4234 2 2 2 2 2 5 2 2 42 زنگی آران

 2 2 2 22 22 5 122 14332 2 2 2 2 5 32 12 32 224 سرچم سفلی

 2 2 2 2 15 735 22 14434 2 2 2 2 2 5 15 5 183 سرچم علیا

سردهات 

 2 42 12 24 11438 2 2 2 2 2 22 22 4 144 بیات

2 

2 

2 

سردهات 

 2 32 4 22 4434 2 2 2 2 2 12 12 5 58 شیخ

2 

2 

2 

 2 2 18 2 45 5 2 74 2 2 18 2 2 15 12 2 25 صوفی لر

 5 2 35 2 2 1235 222 874 5 2 35 2 2 2 25 52 1225 فیله خاصه

 2 2 2 2 45 4 214 24838 2 2 2 2 2 15 12 54 334 قالیچی

 2 2 2 2 2 2235 2 528 2 2 2 2 2 2 45 2 435 قره آغاجلو

 2 5 21 2 21 15 2 15734 2 1 21 2 2 7 32 2 127 قیطور

 2 2 2 182 32 7 42 12534 2   2 2 45 12 14 15 157 گمش آباد

 13 2 31 2 18 2 22 5238 13 2 31 2 2 4 2 5 44 حاجی کندی

 7 2 35 2 34 4 24 7234 7 2 35 2 2 12 12 4 88 قزل تپه بیات

 8 2 31 2 12 5 2 8134 8 2 31 2 2 4 12 2 122 قزل تپه 

 2 2 2 2 32 2 122 4838 2 2 2 2 2 12 2 25 41 اسفناج

 2 2 2 2 45 2 122 2232 2 2 2 2 2 15 2 25 124 باغلوجه آقا

 2 2 2 2 2 235 12 8134 2 2 2 2 2 3 5 3 122 تلخاب
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 2 2 2 2 32 435 2 11438 2 2 2 2 2 12 2 2 144 قره آغاج

 2 2 28 2 42 2 42 14434 2 2 28 2 2 22 18 15 183 قره چریان

 2 12 2 2 42 1235 522 5532 2 2 2 2 2 22 25 132 42 کزبر

 2 2 2 2 42 2 142 7132 2 2 2 2 2 22 2 42 82 آلمالو

 2 2 2 2 2 4 2 1434 2 2 2 2 2 2 12 2 18 اوینادان

 2 2 2 2 15 2 32 7234 2 2 2 2 2 5 2 8 88 ایده لو

باغلوجه 

 2 2 2 2 22 2 422 81734 2 2 2 2 2 32 2 152 1222 سردار

 5 2 15 2 15 2 8 2232 5 2 15 2 2 5 2 2 124 بلوغ

 2 2 2 2 15 2 22 4234 2 2 2 2 2 5 2 5 42 چاور

 2 2 2 242 45 5 72 2232 2 2 2 2 45 15 12 18 124 دره لیک

 2 2 2 2 22 4 42 12234 2 2 2 2 2 32 12 15 153 دوالناب

 2 2 24 2 42 735 122 5238 2 2 24 2 2 22 15 32 44 سیف آباد

 8 2 28 2 2 2 2 4134 8 2 28 2 2 2 2 2 52 عربچه

 12 2 33 2 75 5 122 8134 12 2 33 2 2 25 12 32 122 قاهران

 2 5 2 48 42 435 122 5238 2 1 5 2 12 22 2 25 44 کهاب

 2 15 2 2 42 7 282 2234 3 3 2 2 2 22 14 72 37 نیک پی

 2 2 2 2 2 5 2 2434 2 2 2 2 2 2 12 2 33 عزیزلو

 2 2 2 2 2 5 2 2234 5 2 3 2 2 2 12 2 37 شکر بالغی

تازه کند 

 2 2 2 28 2 4 82 4434 7 2 5 2 7 2 12 22 58 سرچم

 2 2 2 2 2 5 42 4238 3 2 2 2 2 2 12 12 51 نجی

 2 2 2 2 2 2 2 152 2 2 4 2 2 2 2 2 122 حسن آباد 

 2 2 2 2 2 2 182 14434 4 2 3 2 2 2 2 45 183 نظام آباد

 2 2 2 2 2 12 2 17532 5 2 2 2 2 2 22 2 212 باشسیز

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 73 ضیا آباد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 8 آقبالغ 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 33 رحیم آباد

1327 ،ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی استان زنجان  
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 در  دهستان زنجانرود پایین و چایپاره باالو صنعتی  میزان سطح و تولید محصوالت  جالیزی 

 سطح تولید میزان تولید آبادی ردیف

 سورگوم کلزا    

سیب 

 زمینی

گوجه 

 خیار هندوانه خربزه پیاز فرنگی

یونجه  

 دیم

یونجه  

 جو علوفه آبی  ت علوفه آبیذر  آبی

 

 آفتابگردان کلزا شبدرآبی

سیب 

 زمینی

گوجه 

 خیار هندوانه خربزه پیاز فرنگی

یونجه 

 دیم

یونجه 

 آبی

ذرت علوفه 

 آبی 

شبدر 

 آبی

 2 2 2 2 2 2 2 25 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 1 2 2 آلوارلو 1

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ایلن 2

 2 2 2 2 2 1422 2122 14 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 32 14 2 3 2 2 چوروک علیا 3

4 

چوروک 

 2 2 2 2 2 2 12 15 12 2 4 2 2 سفلی

27 5 4 2 12 

1252 822 2 2 2 2 2 

 42 3522 522 2 2 12222 8422 54 2 3 2 3 5 2 52 52 2 2 152 122 54 2 3 32 2 رجعین 5

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قره اوغالنلو 4

 2 722 122 2 2 242 352 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 3 5 2 2 2 2 15 قره بوطه 7

 2 1752 252 2 2 822 1252 2 2 2 8 24 2 2 25 25 2 2 12 15 2 2 2 2 12 قیطول 8

 2 2822 422 2 122 3422 1752 21 13 3 3 42 2 2 42 42 2 4 45 25 21 13 3 2 2 سلطان آباد 2

 2 2 2 2 2 1522 1422 32 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 22 32 2 1 12 2 گواالن 12

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 گرگ تپه 11

 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 گرگ لر 12

 2 2822 422 4 2 3222 3852 83 12 7 2 2 2 2 42 42 4 2 42 55 83 12 7 2 5 چپ چپ 13

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حماملو علیا 14

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حماملو سفلی 15

 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 دالکی 14

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دولک 17

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 زنگی آران 18

 82 2822 422 2 2 5222 4222 2 2 2 2 2 12 2 42 42 2 2 45 72 2 2 2 12 2 سرچم سفلی 12

 2 2 2 2 2 2 2 7 2 235 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 235 13 2 سرچم علیا 22

21 

دهات سر

 2 2 12 12 2 4 15 12 8 2 235 2 2 بیات

2 2 235 2 8 

722 1222 122 2 122 842 2 

22 

سردهات 

 2 2 32 32 2 3 13 22 43 11 1 2 2 شیخ

2 2 1 11 43 

1422 1242 22 2 322 2122 2 

 2 2 2 2 32 2 2 28 13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 28 13 2 2 2 صوفی لر 23

 2 3522 522 2 22 1222 1752 34 2 2 2 2 2 2 52 52 2 3 15 25 34 2 2 2 2 فیله خاصه 24

 2 542 82 2 2 2 2 27 7 3 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 27 7 3 2 2 قالیچی 25

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 قره آغاجلو 24

 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 قیطور 27

 24 4552 452 2 2 3222 2122 128 2 3 2 2 3 2 45 45 2   42 32 128 2 3 2 2 آبادگمش  28

 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 حاجی کندی 22
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 2 2 2 7 2 2 2 2 2 235 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 235 2 2 قزل تپه بیات 32

 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 قزل تپه  31

 2 1472 212 2 22 822 352 22 12 22 2 2 2 2 21 21 2 3 12 5 22 12 22 2 2 اسفناج 34

 2 2 2 2 22 242 212 41 5 12 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 41 5 12 2 3 باغلوجه آقا 35

 2 2 2 7 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 3 2 1 2 2 تلخاب 34

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 قره آغاج 37

 2 2452 352 2 22 822 422 84 8 2 2 2 2 2 35 35 2 3 12 7 84 8 2 2 2 قره چریان 38

 14 2 2 2 122 142 352 428 2 7 2 3 2 2 2 2 2 4 2 5 428 2 7 2 32 کزبر 32

 2 2 2 2 42 822 212 35 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 12 3 35 2 4 5 2 آلمالو 54

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اوینادان 55

 2 2 2 2 152 422 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 32 2 2 2 2 ایده لو 54

57 

باغلوجه 

 2 2 2 2 122 2 2 22 12 8 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 22 12 8 2 2 سردار

 2 2 2 3 2 822 142 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 12 2 2 2 1 2 2 بلوغ 58

 2 2 2 2 152 2 2 32 8 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 32 8 3 2 2 چاور 52

 2 2122 322 2 22 422 142 31 2 4 2 2 2 2 32 32 2 3 5 2 31 2 4 2 2 دره لیک 42

 2 2 2 2 182 242 212 22 12 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 22 12 3 2 2 دوالناب 41

 2 2 2 2 2 1422 722 32 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 22 12 32 2 12 2 12 سیف آباد 42

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عربچه 43

 2 2 2 2 42 422 352 35 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 35 3 4 2 2 قاهران 44

 2 2 2 2 22 542 2 223 11 2 2 2 2 2 2 2 2 3 7 2 223 11 2 2 12 کهاب 45

 2 2 2 2 182 142 142 42 12 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 42 12 2 2 2 نیک پی 44

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عزیزلو 47

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 شکر بالغی 48

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سنگر 42

72 

تازه کند 

 2 2 2 2 2 242 142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 چمسر

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 نجی 71

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حسن آباد  72

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 باشسیز 74

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 1 1 1 1 1 رحیم آباد 11

1327ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی،  
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 در  دهستان زنجانرود پایین و چایپاره باال باغیمیزان سطح و تولید محصوالت  

 گردو بادام انگور شلیل زرد آلو هلو آلو گوجه آلبالو به گالبی سیب گردو بادام انگور شلیل زرد آلو هلو آلو گوجه آلبالو به گالبی سیب نام روستا

 2 2 2 2 235 4 2 2 2 2 134 3 2       231 234 2 2 2 2 232 233 آلوارلو

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         2 2 2 2 2 2   ایلن
 2 2 2 2 235 2 2 2 2 2 2 2 2       231 232 2 2 2 2 2 232 چوروک علیا
چوروک 

 سفلی
435 2 2 2 2 2 1375 2325 135     2 45 2 2 2 2 2 1735 1325 1235 2 2 2 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         2 2 2 2 2 2   رجعین
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         2 2 2 2 2 2   قره اوغالنلو
 2 2 2 2 235 2 2 2 2 2 2 5 2       235 2 2 2 2 2 2 235 قره بوطه

 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 14 2         234 2 2 2 2 2 134 قیطول
 2 2 2 231 5735 25 2 2 2 8 8 122 2     233 1135 235 2 2 2 1 1 12 سلطان آباد

 2 2 2 237 12 22 2 2 2 2 238 35 2     231 2 2 2 2 2 2 231 335 گواالن
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         2 2 2 2 2 2   گرگ تپه

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         2 2 2 2 2 2 2 گرگ لر
 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 234 233 2 2 2 2 2 233 چپ چپ

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 حماملو علیا
حماملو 

 سفلی
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دالکی
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دولک

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 زنگی آران
سرچم 

 سفلی
2385 2315 232 2 2 2 2 234 2 2345 2 2 835 132 134 2 2 2 2 2 2 4355 2 2 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سرچم علیا

سردهات 

 بیات
2342 23125 2 2 2 2 2313 235 2 2434 433 2 432 1 2 2 2 2 1325 235 2 18432 435 2 

سردهات 

 شیخ
138 232 233 134 2 231 134 132 2 2345 131 1 18 134 234 234 2 234 14 4 2 3315 137 2 

 234 233 2 134 1 2 2 2 2 2 2 7 232 232 2 232 232 2 2 2 2 2 2 237 صوفی لر
 2 2 12232 2 2375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1534 2 2315 2 2 2 2 2 2 232 قالیچی

 238 233 1375 1375 12 12 2 2 2 2 2 34 134 232 2325 2325 2 1 2 2 2 2 2 334 فیله خاصه
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 234 2 2 2 2 2 2 233 قره آغاجلو

 2 435 11234 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 433 1538   2 2 2 2 2   2 2 قیطور
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 2 2 2 2 2375 235 2 2 2 2 2 15 2       2315 2325 2 2 2   2 135 گمش آباد
حاجی 

 کندی
3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 135 135 32 2 2 2 2 2 2 12 2 28 233 3 

قزل تپه 

 بیات
5 2 2 135 2 2 2 2 2 3 3 235 52 2 2 2 2 2 2 12 2 21 435 1 

قزل تپه 

 علیقلی
2 2 2 135 2 2 2 2 2 4 3 3 22 2 2 2 2 2 2 45 2 28 435 4 

 4 2 35 2 72 182 2 2 2 2 4 352 2 2 5 2 14 18 2 2 2 2 235 35 کناوند
 14 24 25532 4438 55 422 2 2 2 14 54 1422 8 1532 34345 434 11 42 2 2 135 2 7 142 یامچی
 4 2 335 2 14 132 2 2 138 2 1834 242 2 2 235 2 332 1332 2 2 233 2 233 24 اسفناج

 2 2 7 1438 12 45 2 2 2 8 2 132 2 2 1 234 2 435 2 2 2 1 2 13 باغلوجه آقا

 14 233 224 2 115 22 2 2 2 2 2 242 7 135 42 2 23 2 2 2 2 2 2 24 تلخاب
 22 435 385 2 42 12 2 2 2 2 2 122 12 3 55 2 12 1 2 2 2 2 2 12 قره آغاج

 12 435 43 2 52 2 2 2 4 2 2 332 5 3 2 2 12 2 2 2 1 2 2 33 قره چریان
 4 3 54 2 72 2 2 2 1534 2 14 422 2 2 8 2 14 2 2 2 234 2 2 42 کزبر

 7 238 7 21 25 42 2 434 3 238 82 422 335 235 1 3 5 4 135 131 235 231 12 42 امین آباد
باغلوجه 

 بیات
4 2 2 435 2 2 3 7 2 335 4 2 42 2 2 27 2 2 32 35 14 2435 2 2 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بیاتلر

 4 3 1235 35 85 432 15 2 32 2 282 1322 2 2 135 5 17 43 235 135 435 2 35 132 چیر

 2 2 422 2 12 15 2 2 2 2 8 32 2 2 72 2 2 135 2 2 2 2 1 3 محسن آباد

 27 22 2435 112 52 252 34 34 18 22 24 522 1335 13 335 14 12 25 4 4 3 235 12 52 واالرود

 4 3 2 2 12 2 2 2 2 2 2 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 ابدال

 8 2 7 1235 143 242 2 2 2 8 28 822 4 2 1 135 2834 24 2 2 135 1 335 82 اسفجین

 14 11 175 2 75 2 2 2 4 2 2 352 7 7 25 2 15 2 2 2 1 2 2 35 حاج آرش

 3 2 84 2 55 2 2 2 2 2 2 182 135 2 12 2 11 2 2 2 2 2 2 18 داش کسن

 2 3 2 2 15 12 2 2 2 2 2 75 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 735 قره بوالغ

 3 233 224 2 5735 2 2 2 2 2 8 272 135 135 32 2 1135 2 2 2 2 2 1 27 ماللر

 12 135 14 1235 132 242 18 2 2 2 14 442 4 1 2 135 24 24 3 2 2 2 2 44 ینگجه

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 گلجیک

 2 135 2 2 235 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 2 235 2 2 2 2 2 2 2 آلمالو

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اوینادان

 2 2 335 335 235 2 2 2 2 2 2 5 2 2 235 235 235 2 2 2 2 2 2 235 ه لواید
باغلوجه 

 سردار
4 2 2 2 2 2 2 35 234 3238 735 432 42 2 2 2 2 2 2 175 1438 22234 11 834 
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 2 2 2 335 5 12 2 2 2 2 2 22 2 2 2 235 1 1 2 2 2 2 2 2 بلوغ

 2 2 252 2 34 2 2 2 2 2 2 32 2 2 37 2 438 2 2 2 2 2 2 3 چاور

 2 2 2 2 5 12 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 دره لیک

 2 2 7 43 55 122 2 2 2 2 32 422 2 2 1 2 11 12 2 2 2 2 4 42 دوالناب

 2 2 2 2 235 5 2 2 2 2 2 222 2 2 2 2 235 235 2 2 2 2 2 22 سیف آباد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عربچه

 4 2 2 7 7235 222 2 2 2 2 48 422 2 2 2 1 1435 22 2 2 2 2 4 42 قاهران

 2 2 35 2 5 22 2 2 2 2 32 42 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 4 4 کهاب

 2 2 2 2 12 132 2 2 2 2 28 252 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 335 25 نیک پی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عزیزلو

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 شکر بالغی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سنگر

تازه کند 

 سرچم
2 2 2 2 2 2 1 235 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 12 235 2 2 2 2 

 2 2 2 2 12 32 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 435 نجی

 2 2 2 2 5 12 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 حسن آباد 

 2 2 2 2 5 15 4 2 4 2 4 32 2 2 2 2 1 135 1 2 1 2 235 3 نظام آباد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 باشسیز

 3 435 3135 2 55 25 2 2 3 2 2 282 135 3 435 2 11 235 2 2 235 2 2 28 ضیا آباد

 22 14 84 335 115 5 2 2 2 2 2 422 12 2 12 235 23 235 2 2 2 2 2 42 آقبالغ 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رحیم آباد

1327ماخذ: استعالمات جهاد کشاورزی استان زنجان،  

 در  دهستان زنجانرود پایین و چایپاره باالگلخانه ای میزان سطح و تولید محصوالت   

 گلخانه ای تمحصوال 

 آبادی ردیف
 سایر گوجه فرنگی خیار توت فرنگی

 میزان تولید سطح زیر کشت میزان تولید سطح زیر کشت میزان تولید سطح زیر کشت میزان تولید سطح زیر کشت   1

 2 2 2 2 52 232 2 2 کزبر 2

 2 2 2 2 2 2 22 233 چیر 3

 2 2 2 2 2 2 22 233 اسفجین 4

 2 2 122 233 2 2 2 2 حسن آباد تازه کند 5

 ات جهاد کشاورزی استان زنجان،ماخذ: استعالم
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 زنجان: شهرستان در کشاورزی بخش امکانات و هاقابلیت 
  مقام اول تولید برنج، سیب درختی، پیاز، کلزا در سطح استان و رتبه اول استانی در تولید محصوالت دامی از جمله

 نعتی و عسلگوشت مرغ ص شیر، گوشت قرمز،

  درصد 25و  32افزایش تولید در محصوالت استراتژیک پیاز و سیب زمینی به میزان به ترتیب 

 (…و ناهموار، سنگالخ، و داربیشباغبانی )اراضی  بخش ریزهای قابل توجه برای توسعه وجود ظرفیت 

  یدزیربخش باغبانی برای حفظ و ایجاد اشتغال مولد و جد رینظکماستعداد مناسب و 

 امکان افزایش عملکرد در واحد سطح در اکثر محصوالت باغی 

 مزیت نسبی اغلب محصوالت باغی از نظر تولید و ارزش اقتصادی به ازای هر واحد آب مصرفی 

 ندی، فرآوری بامکان ارتقاء ارزش صادراتی )قیمت فروش( اکثر محصوالت صادراتی باغبانی از طریق ارتقاء کیفیت، بسته

 مناسب )مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان(.و بازاریابی 

هکتار به زیر  11724اختصاص یافته و  هکتار از اراضی زراعی به کاشت گندم و 74718در سطح شهرستان زنجان حدود 

 رود.صورت دیمی به زیر کشت گندم و جو میکشت جو رفته است. بیشتر این اراضی زراعی به

ای و های تولید صنعتی)شامل صنایع کارگاهی،صنایع دستی، صنایع کارخانهعالیتف-1-6-4-2

)... 

بخش صنعت شامل گروه های عمده فعالیت استخراج معدن، تولید صنعتی )ساخت(، کشت و صنعت، تامین برق، گاز، بخار 

اشد. بر اساس سرشماری عمومی و تهویه هوا، آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه و ساختمان می ب

 درصد از شاغلین کل بخش زنجانرود در بخش صنعت مشغول فعالیت هستند. 17322، 1322نفوس و مسکن سال 

 دستی استان زنجان و بخش زنجانرودصنایع
تی و دساستان زنجان انواع صنایعزنجان، در دستی استان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعبر اساس استعالم 

 دستی عبارت است از:شود که لیست این صنایعهنری وجود دارد که توسط مردان و زنان هنرمند و صنعتگر تهیه می

احی های سنتی، طرپوشهای سنتی، پایهای وابسته، چلنگری)آهنگری سنتی(، معرق چوب، بافتنیگلیم بافی و پیشه

ی، بافهای قیمتی و نیمه قیمتی، منبت چوب، جاجیماش سنگهای محلی اقوام، تردار، لباسسنتی، سفال سنتی لعاب

ه زنی، خراطی چوب، ماشتهای الحاقی، سفال سنتی، قلمدوز، دواتگری سنتی، رودوزینمدمالی سنتی، تولیدات چرمی دست

 دوزی.بافی، تراش روی شیشه، پته
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های سنتی وجود دارد که در تی و بافتنیهای سنپوشدستی مانند گلیم بافی، چلنگری، پایدر بخش زنجانرود صنایع

ی رایج بافی و خیاطبانوان، صنایع دستی فرشدر میان  کند تمرکز یافته است. روستاهای اندآباد علیا، ابراهیم آباد و ساری

   اند.نمودهو مدرک آن را دریافت  ای گذراندههای آموزشی این دو هنر را زیر نظر اداره فنی و حرفهاست و افراد زیادی دوره

 تعداداشتغال ساکنین بخش زنجانرود در صنعت

 صنعت نام آبادی
درصد اشتغال نسبت به 

 کل شاغلین
 صنعت نام آبادی

درصد اشتغال نسبت 

 به کل شاغلین
 صنعت نام آبادی

درصد 

اشتغال 

نسبت به 

کل 

 شاغلین

 1372 144 حصار 2335 32 سردهات بیات جعفر   شکربالغی

 2372 52 شکورچی 2348 41 ت شیخسر دها  * عزیزلو

 2 * نوروزاباد 2 * سیف اباد 5325 445 قره بوطه

 2 * حمزه لو 2 * عربچه 1321 84 قره اوغالنلو

 1343 138 رضااباد 2371 42 کهاب /قهاب / 1322 22 قیطول

 2381 42 قزلجه علیا 2 2 مزرعه احمد  خان 2324 81 گوگ تپه

 2322 2 کنگرلو 2 2 مزرعه گچی لیک 2331 24 ایلن

 2338 32 میاندره 2 * دولک 2372 52 چوروک علیا

 2354 44 چر النقوش 2 2 مزرعه بادام 2322  گوگلر

 * الوارلو

 

 2322 12 قزلجه سفلی 2 * المالو 2

ایستگاه راه آهن  

 2335 32 حبش 2 * حسن اباد 2 2 رجعین

 2333 28 حسین اباد 2323 72 دره لیک 2358 42 چوروک سفلی

 1324 144 دوالناب 4374 422 رجعین

دگرمان 

 1322 85 درسی

 2377 45 علی اباد 2384 71 قاهران 2357 48 سرچم سفلی

 2322 2 قاضی کندی 2 2 مزرعه شیرین بالغ 2 * سر چم علیا

 2 * قالیچه بالغ 2 2 نجی 2343 53 گواالن

 2375 44 لولک اباد 2 2 اوینادان 2 2 باش سیز

 2348 41 مینان 2 2 مزر عه سام بورا 2324 22 ایینحماملو پ

 2 * اوزج 2 2 ایستگاه راه آهن نیک پی 2 * حماملو باال

 2354 44 تقی کندی 1325 82 قره چریان 2 2 ایستگاه راه آهن سرچم

 2 * سنگبین 2352 222 کزبر 2 * تازه کند

 2344 54 ملک باغی 2 * مزرعه امینی 2342 34 دلکی
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 1377 152 نصیراباد 2351 43 نیک پی 2334 22 هفیله خاص

 2 * جنت اولنگ 2382 48 اسفناج 1344 141 قو لی قصه /سلطان اباد

 2344 32 زنگین 2342 34 باغلوجه اقا 2355 47 قیطور

 2 * قزالربالغی 1311 24 تلخاب 2342 34 قالیچی

 2335 32 ابراهیم اباد 2375 44 قره اغاج 2 * قره آقاجلو

 2 * احمداباد 1343 121 ایلجاق 2372 231 چپچپ 

 1325 124 چهره اباد 2344 32 ساری کندعلیا 2 * صو فی لر

 1374 142 مهراباد 2378 44 ساری کند سفلی 2343 223 گمش اباد

 2345 228 اندابادسفلی 2381 42 قره اغاج سفلی 2 2 ایده لو

 1322 122 اندابادعلیا 2.88 75 قره اغاج علیا 2 2 ایستگاه راه آهن آذر پی

 2347 42 اربط 2377 45 انجمن علیا 2351 43 باغلوجه سردار

 1374 142 بزوشا 2352 212 مشمپا 2 * بلوغ

 2322 2 خرابه آغبالغ 2322 2 سد مشمپا 2 * تلمبه خانه ایده لو

 2328 83 قره کول 1312 121 انجمن سفلی 2 * چاور

 2354 217 یرجانم 2322 * چپر 2 2 زنگی حاج اصغر

 

ناحیه صنعتی وجود  2شهرک صنعتی و  5های صنعتی استان زنجان، در شهرستان زنجان بر اساس استعالم شرکت شهرک

(. بخش زنجانرود به غیر از یک مورد صنعتی که فعالیت 41دارد که همه آنها در بخش مرکزی زنجان واقع شده است)جدول 

ایلجاق، قرار دارد. نام این واحد صنعتی  پتاس معدن جنب -ایلجاق روستای -مشمپا بندی دارد و در نزدیک روستایبسته

 تن دارد. 7222گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه است که ظرفیتی برابر با 
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 1327ها و نواحی صنعتی موجود در شهرستان زنجان، وضعیت شهرک 

 آمار مورد نیاز ردیف

 وضعیت

سال 

آخرین 

آمار 

 موجود
 منا 

مساحت 

 زمین

مساحت 

 بنا

مختصات 

 جفرافیایی
 شهرستان نوع استفاده

1 
ساختمان 

 اداری مرکزی
4342 1284 

-زنجان

خیابان 

 خرمشهر

ساختمان ستاد و 

 اداری
 1327 موجود زنجان

2 

شهرک 

صنعتی زنجان 

1 

421 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه گذران 

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

3 

شهرک 

ی زنجان صنعت

2 

287 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه گذران 

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

4 

شهرک 

صنعتی سنگ 

 شهر

171 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه گذران 

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

5 

شهرک 

صنعتی زنجان 

3 

122 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه گذران 

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

4 

ناحیه صنعتی 

کارگاهی 

 ظریفان

233 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه گذران 

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

7 

ناحیه صنعتی 

کارگاهی 

 نیکان

3 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه گذران 

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

8 

شهرک 

صنعتی 

 4زنجان

327 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

مایه گذران به سر

 صنعتی

 1327 موجود زنجان

 1327صنعتی،  هایشهرکمنبع: شرکت 

معدن فعال در شهرستان زنجان وجود دارد که ذخیره  115 آمده از اداره صنعت، معدن و تجارت،دستبهطبق استعالمات 

معدن  34نرود در بخش زنجا. باشد و در جدول زیر آورده شده استمیتن  75723185قطعی معادن فعال شهرستان 
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باشد. در جدول شماره مشخصات)نام معدن دیگر غیرفعال می 3معدن آن فعال بوده و  31وجود دارد که از این تعداد 

 معدن، میزان استخراج و ذخیره معدن( معادن بخش زنجانرود آورده شده است. 

 معادن فعال به تفکیک شهرستان برداریبهرهاطالعات پروانه  

 داد معادن فعالتع شهرستان ردیف
 گذاریسرمایه ذخیره قطعی

 تعداد پروانه اکتشاف
 میلیون ریال تن

 11 141244 52343813 54 ابهر 1

 9 45277 118183522 21 ایجرود 2

 14 21272 142513222 35 خدابنده 3

 2 28872 12484332 11 خرمدره 4

 34 325118 75723185 115 زنجان 5

 8 44723 32211324 14 سلطانیه 4

 - 32742 134582222 11 طارم 7

 19 1123244 44441417 53 ماهنشان 8

 97 1241244 412881442 314 جمع 2

 1327منبع: اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 

 دبر اساس جدول زیر بیشترین میزان استخراج سالیانه از معادن، مربوط به معدن پتاس ایلچاق است که سالیانه حدو

کند و بعد از آن میزان استخراج از معدن شن و ماسه کوهی بزوشا در مرتبه دوم قرار دارد که تن استخراج می 112222

 .گرددتن استخراج می 82222ه حدود از این معدن سالیان

اکنش و همچنین در نقشه زیر پر اطالعات تکمیلی مربوط به معادن موجود در بخش زنجانرود در جدول زیر آورده شده

 است. شدهمعادن موجود در ابن بخش نشان داده
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 1325بخش زنحانرود شهرستان زنجان سال  معادن 
 ذخیره معدن)تن( میزان استخراج سالیانه اسمی)تن( نام معدن ردیف

 222222 2522 گرانیت حبش 1

 422222 15222 فلدسپات رحیم آباد 2

 247122 5222 1فلدسپات جنت اولئک 3

 1222222 3222 2جنت اولئک  فلدسپات 4

 51822 12222 فلدسپات رنگین 5

 542222 12222 فلدسپات تقی کندی 4

 48112274 75222 گچ ابراهیم آباد 7

 822222 52222 گچ چیر 8

 25222 25222 مهرآباد-گچ گونی 2

 222222 4222 آهنگ آقبالغ اربط 12

 248222 12222 آهک گوگ تپه 11

 22222 2222 برمشمپا 12

 14222 2222 برساری کند 13

 13222 1322 برقره آغاج باال 14

 12222 1222 بر قره آغاج پایین 15

 552222 55222 شن و ماسه کوهی باغلو سردار 14

 422222 52222 شن و ماسه کوهی قره بوطه 17

 1222222 82222 شن و ماسه کوهی بزوشا 18

 752222 42222 شن و ماسه حسن آباد تازه کند 12

 352222 52222 شن و ماسه کوهی اربط 22

 1422222 45222 شن و ماسه کوهی قیطول یک 21

 352222 32222 شن و ماسه کوهی قیطول دو 22

 222222 32222 شن و ماسه کوهی حسن آباد تازه کند 23

 142222 32222 شن و ماسه کوهی دوال ناب 24

 352222 22222 خاک رس سرچم 25

 142222 15222 حسن آبادآهن  24

 1225222 35222 آهن گلستان آباد 27

 55222 2222 منگنز ساری کند 28

 2222222 112222 پتاس ایلچاق 22

 1327منبع: اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 
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 اطالعات معدنی بخش زنجانرود شهرستان زنجان 

 بردارنام بهره نام معدن ردیف
مدت 

 برداریبهره
 وع ماده معدنین

تعداد  بردارهویت بهره وضعیت معدن

 پرسنل
 موقعیت جغرافیایی معدن شهرستان

 خصوصی تعاونی غیرفعال فعال

 روستای کبریک -جاده حاجی سیران  -زنجان   زنجان 4 1     1 گرانیت 12 شرکت معدنی کانسار کاوان گرانیت کبریک '  1

 زنجان 2 2 2 1 2 گرانیت سال 12 گداز سنگ غرب نش گرانیت حبش 2
-کیلومتری شمال زنجان )جاده زنجان ،حاجی سیران ،قبله بالغی 23

 حبش(

 12 شرکت کانسار سنگ سندروس رحیم آباد 3
 فلدسپات

 روستای میرجان -شهرستان زنجان  زنجان 4 1     1
 بوکسیت

 متر 542فاصله تا جنت اولنگ -کیلومتری غرب زنجان83 زنجان 4 1     1 تفلدسپا سال 12 پردیس درخشان  1فلدسپات جنت اولنک 4

 زنجان کیلومتری جنوب شرق 122 زنجان 3 1     1 فلدسپات  سال 12 مهدی حمدی 2فلدسپات جنت اولنگ  5

 کیلومتر 82جان فاصله تا زن -روستای زنگین -بخش نیک پی-زنجان زنجان 2 2   1 2 فلدسپات   سلب صالحیت فلدسپات زنگین 4

 کیلومتر 85فاصله تا زنجان -روستای تقی کندی -بخش نیک پی-زنجان زنجان 4 1     1 فلدسپات سال 12 شرکت سنگ کاوان صبا فلدسپات تقی کندی 7

 کیلومتری جاده زنجان تبریز22  زنجان 5 1 2 2 1 گچ سال 12 ش تولیدی آیدین گچ زنجان گچ چپر 8

 کیلومتر 72فاصله تا زنجان -روستا مهرآباد -نیک پی -زنجان زنجان 4 1 2 2 1 گچ سال 8 اله منصوری ولی مهرآباد-گچ گونی 2

 کیلومتری جنوب غرب زنجان 51 زنجان 3 1 2 2 1 آهک  سال 12 شرکت زنجان ره ساز آهک آقبالغ اربط 12

11 

 ری شمال غرب زنجانکیلومت124 زنجان 5 1 2 2 1 آهک سال 12 شرکت سنگ کاوان صبا آهک گوگ تپه

 کیلومتری شمال غرب زنجان 122 زنجان 7 1 2 2 1 بر سال 12 شرکت بردانه پردازان دامون بر مشمپا

 روستای ساری کند-نیک پی -زنجان زنجان 7 1 2 2 1 بر سال 7 حاتم رحمتی بر ساری کند

   زنجان 5 1     1 بر 12 اسالم نظری بر قره آغاج باال 12

   زنجان 5 1     1 بر 12 عباسعلی رحمتی آغاج پایینبر قره  13

 روستای بهرام بیگ -جاده قدیم اردبیل  -زنجان  زنجان 3 1     1   4 آقای حسن محمدی بهرام بیگ شمالی 14

   زنجان 4 1 2 2 1 سنگ الشه  سال12 پرهام بنی آزران سنگ الشه حصار 15

14 
شن و ماسه کوهی 

 باغلوجه سردار
 کیلومتر 47فاصله تا زنجان -روستای باغلوجه -بخش مرکزی  -زنجان زنجان 3 1 2 2 1 شن و ماسه کوهی سال 12 ریجبار نظ

17 
شن و ماسه کوهی قره 

 بوطه
 کیلومتر 75فاصله تا زنجان -روستای نیک پی -زنجان  زنجان 3 1 2 2 1 شن و ماسه کوهی سال 8 شرکت منصا

 کیلومتر 8فاصله تا نیک پی -روستای بزوشا-بخش نیک پی-زنجان زنجان 3 1 2 2 1 شن و ماسه کوهی سال 12 مدیقیوم مح شن و ماسه کوهی بزوشا 18

12 

شن و ماسه کوهی حسن 

 آباد تازه کند
 کیلومتر 45فاصله تا زنجان -روستای تازه کند-بخش نیک پی-زنجان زنجان 3 1 2 2 1 شن و ماسه کوهی سال 12 علی محمدی

 هی اربطشن و ماسه کو
شرکت ماسه شویی ستاره طالیی نیک 

 پی
 کیلومتری غرب زنجان 52 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 7

 کیلومتری جاده زنجان میانه 75 زنجان 4 1     1 خاک رس 12 شرکت آلتون خشت زنجان خاک رس سرچم

22 
شن و ماسه کوهی قیطول 

 یک
 کیلومتری غرب زنجان 22 زنجان 4 1     1 سه کوهیشن و ما 12 شرکت مدریت نوین صنعت اریا پارس
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21 
شن و ماسه کوهی قیطول 

 دو
 کیلومتری غرب زنجان 21 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 12 شرکت مدریت نوین صنعت اریا پارس

22 
شن و ماسه کوهی حسن 

 آباد تازه کند
 کیلومتری شمال غرب زنجان 42 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 12 شرکت موفق راه باستان

23 
شن و ماسه کوهی دوال 

 ناب
 کیلومتری جاده زنجان میانه 42 زنجان 3 1     1 شن و ماسه کوهی 5 بهرام نورزی

24 
شن و ماسه کوهی دوال  

 ناب دو
 روستای دوال ناب -زنجان  زنجان 3 1     1 شن و ماسه کوهی 12 شرکت زنجان رود ماسه

25 
وال شن و ماسه کوهی د

 3ناب 
 جاده قدیم زنجان به تبریز   -کیلومتری غرب زنجان 45 زنجان  4 1 2 2 1 شن و ماسه کوهی 12 اباذر چیره 

24 
شن و ماسه حسن آباد 

 3تازه کند 
 ره لیک روستای  د -دهستان زنجانرود پایین -بخش زنجانرود -زنجان زنجان  4 1 2 2 1 شن و ماسه کوهی 12 مریم روجبیان )آقای اربطی( 

27 

   زنجان 8 1 2 2 1 آهن سال 12 ش صنعت معدن دشت کویر آهن حسین آباد

 کیلومتری جنوب غرب زنجان 75 زنجان 4 1 2 2 1 آهن سال 4 شرکت دانا توانا پارسا آهن اوزج

 سال 15 آقای کریم منصوری آهن سلمان کندی
سنگ آهن هماتیت 

 مگنتیت
 ب غرب زنجانکیلومتری جنو 52 زنجان 7 1 2 2 1

 2روستا دهشیر کیلومتر  زنجان 2 1 2 1 2     سلب صالحیت آهن قالیچه بالغی 28

 کیلومتر 72روستا نصیرآباد تورپاخلو فاصله تا زنجان -نیک پی-زنجان زنجان 8 1 2 2 1 آهن             سال 12 شرکت سپیدان  سنگ زنگان آهن تورپاخلو 22

   زنجان 5 1 2 2 1 منگنز سال 12 ویانش منگنز ج منگنز ساری کند 32

31 
معدن سنگ اهن میرجان 

 دو
 کیلومتری غرب زنجان 72 زنجان 5 1     1 سنگ اهن هماتیتی 12 قدرت اله صیدی

 زنجان روستای میرجان زنجان 5 1     1 سنگ اهن 12 سعید آدمی سنگ اهن میرجان یک 32

   زنجان 45 1 2 2 1 پتاس سال 15 ش پتاس ایران پتاس ایلجاق 33

 کیلومتری شمال غرب زنجان 22 زنجان 12 1 2 2 1 سنگزغال 4 شرکت ذوب روی سدید زنجان  سنگ قالیچه بالغیزغال 34

 1327مأخذ سازمان صنعت، معدن و تجارت 
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 در شهرستان زنجان زنجانرودبخش  معادن فضاییپراکنش  .24نقشه 
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 خدماتی دامنه و شکل فعالیتهای-1-6-4-3

بخش خدمات شامل گروه های عمده فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، 

حمل و نقل و انبارداری، فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، اطالعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، 

ه ای، علمی و فنی، فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی، اداره امور عمومی و فعالیتهای امالک و مستغالت، فعالیتهای حرف

دفاع، تامین اجتماعی اجباری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی، هنر سرگرمی و تفریح، 

 یر تولید کاالها و خدمات توسطسایر فعالیت ها خدماتی، فعالیتهای خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیتهای تفکیک ناپذ

خانوارهای معمولی برای خود مصرف و فعالیتهای سازمان ها و هیئت های برون مرزی می باشد. جدول زیر شاغلین بخش 

 دهد.را به تفکیک سکونتگاه نشان می زنجانرودخدمات بخش 
 تعداد اشتغال در فعالیت های خدماتی در بخش زنجانرود 

 خدمات نام آبادی
د اشتغال بخش خدمات درص

 نسبت به کل شاغلین
 تعدادشاغلین نام آبادی

درصد اشتغال نسبت به 

 کل
 تعداد شاغلین نام آبادی

درصد 

اشتغال 

نسبت به 

 کل شاغلین

 2324 3 حبش 2 2 زنگی حاج اصغر   شکربالغی

 2321 1 حسین اباد 2317 14 سردهات بیات جعفر  * عزیزلو

 2312 12 شیخسر دهات  1344 141 قره بوطه

دگرمان 

 2322 2 درسی

 2327 4 علی اباد 2 * سیف اباد 2328 7 قره اوغالنلو

 2322 2 قاضی کندی 2 * عربچه 2311 2 قیطول

 2 * قالیچه بالغ 2324 5 کهاب /قهاب / 2322 2 گوگ تپه

 2325 4 لولک اباد 2 2 مزرعه احمد  خان 2 2 ایلن

 2 2 مینان 2 2 مزرعه گچی لیک 2314 12 چوروک علیا

 2 * اوزج 2 * دولک 2322  گوگلر

 2321 1 تقی کندی 2 2 مزرعه بادام 2 * الوارلو

ایستگاه راه آهن  

 2 * سنگبین 2 * المالو 2 2 رجعین

 2324 5 ملک باغی 2 * حسن اباد 2322 8 چوروک سفلی

 2324 5 نصیراباد 2322 8 دره لیک 2341 52 رجعین

 2 * جنت اولنگ 2321 18 ابدوالن 2322 8 سرچم سفلی

 2321 1 زنگین 2324 3 قاهران 2 * سر چم علیا

 2 * قزالربالغی 2 2 مزرعه شیرین بالغ 2315 13 گواالن

 2324 3 ابراهیم اباد 2 2 نجی 2 2 باش سیز

 2 * احمداباد 2 2 اوینادان 2 2 حماملو پایین

 2.27 4 چهره اباد 2 2 مزر عه سام بورا 2 * حماملو باال



 

  

188 

 

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان           طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                        

 2322 12 مهراباد 2 2 ایستگاه راه آهن نیک پی 2 2 ایستگاه راه آهن سرچم

 2321 18 اندابادسفلی 2318 15 قره چریان 2 * تازه کند

 2334 22 اندابادعلیا 2318 15 کزبر 2 2 دلکی

 2325 4 اربط 2 * مزرعه امینی 2324 3 فیله خاصه

 2312 14 بزوشا 2.44 54 نیک پی 2347 42 قو لی قصه /سلطان اباد

 2322 2 خرابه آغبالغ 2322 8 اسفناج 2 2 قیطور

 2327 4 قره کول 2327 4 باغلوجه اقا 2 2 قالیچی

 2318 15 میرجان 2321 1 تلخاب 2 * قره آقاجلو

 2374 43 ایلجاق 2328 7 قره اغاج 2324 5 چپ چپ

 2324 5 ساری کندعلیا 2 * حمزه لو 2 * صو فی لر

 2324 3 رضااباد 2321 18 گمش اباد

ساری کند 

 2312 12 سفلی

 2322 2 قزلجه علیا 2 2 ایده لو

قره اغاج 

 2321 18 سفلی

 2313 11 قره اغاج علیا 2322 2 کنگرلو 2 2 ایستگاه راه آهن آذر پی

 2311 2 انجمن علیا 2321 1 میاندره 2322 8 باغلوجه سردار

 2353 45 مشمپا 2321 1 چر النقوش 2 * بلوغ

 2322 2 سد مشمپا 2 2 قزلجه سفلی 2 * تلمبه خانه ایده لو

 2318 15 انجمن سفلی 2 * نوروزاباد 2 * چاور

 2 * چپر 2342 34 حصار 2324 3 شکورچی

 

 بازار و بازاریابی تولیدات -1-6-5

واسته ها خ فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و“، بازاریابی عبارت است از: فیلیپ کاتلرر تعریف بازاریابی جدید به نظ

فروش فقط جزء کوچکی از مجموعه عظیم بازاریئئئئابی است. فروش یکی از چندین وظیفه های . ”طریق فرایند مبادله از

ابی به تعبیر پیتردراکر هدف بازاری، بازاریابی مفهومی بس گسترده داردد. زاریابی و نه حتی مهمترین آنها، به شمار می روبا

گسترش فروش است. بازاریابی واقعی، آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود و نه فروش آن چیزی که تولید 

 .شده است

بخش زنجانرود شهرستان زنجان، توجه به عامل عمده نیازهای مشتریان و محصوالت تولید در مورد بازاریابی برای منظومه 

شهرستان مهم و اساسی است. در ابتدا و به صورت یک اصل محصوالت اصلی منطقه با توجه به نیاز مشتری و سود حاصل 

زهای مشتریان فاصله زیادی دارد و از محصوالت تقریبا تثبیت شده است. از طرف دیگر نحوه ارائه همین محصوالت با نیا

 می تواند محرک ایجاد روشهای نوین در عرضه و فروش محصوالت فراهم کند. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1
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محصول برنج براساس نیاز مشتریان در کشور و همچنین وضعیت کشت این محصول در کشور، به یکی از محصوالت مهم 

اران بندی آن وجود ندارد اغلب خریدبدیلی برنج و بستهدر مورد محصولی به مانند برنج صنایع تمنظومه تبدیل شده است. 

کنند و در شهر میانه تبدیل به برنج نموده برنج معطر از شهر میانه هستند و شلتوک را از سه روستای  دیگر خریداری می

ه اغلب ان است کرسانند. بازار برنج آش نیز شهر میانه، تبریز و استان کردستبندی با نام میانه به فروش میو با بسته

در فروش این محصول حداقل نیاز مشتری مدنظر قرار گرفته و محصول عمدتا در مزراع  باشند.ها میخریداران از این مکان

به  در مورد محصولیو به ابتدایی ترین شکل ممکن و پایین ترین قیمت ممکن توسط تجار و دالالن خریداری می شود.  

ستلزم تولید آرد و تبدیل آن به نان و محصوالت مشابه است، در عمل به خرید محصول مانند گندم، هر چند مصرف آن م

گیرد و کشاورزان عمال از مشارکت در ادامه زنجیره تبدیل توسط دولت به صورت تحویل به سیلو از طرف کشاورز صورت می

اده کردن این محصوالت برای شوند. در مورد محصوالتی چون جو و یونجه، تغییرات جزئی برای آمو عرضه حذف می

افتد، علیرغم ارزش اقتصادی برای خودکفایی اقتصاد روستاییان و نقش استفاده دام، در چرخه داخل اقتصاد خانوار اتفاق می

آن در تامین تدارکات برای تولیدات دامی، در ایجاد ارزش افزوده قابلیت محاسبه را ندارد. در مورد محصول سیب، زردآلو 

صنایع تبدیلی تولید کمپوت و آبمیوه وجود ندارد و بازار اصلی این محصوالت استان زنجان با تأکید بر شهر  و انگور؛

های صنعتی زنجان است که این محصول را به صورت مستقیم در میدان میوه و تره بار( و شهرکزنجان)میدان میوه و تره

 ود.شاز اعمال عملیات تبدیل و فرآورش مجددا به بازار عرضه میرسانند و یا محصوالت خریداری شده بعد بار به فروش می

در مورد محصوالت صیفی نظیر خربزه و هندوانه تولید شده ، این محصول توسط دالالن و اهالی در شهر زنجان به فروش 

مرز با استان جات در رسد. بخش از این صیفیهای شمالی و آذربایجان شرقی به فروش میرسد و از آنجا در استانمی

 رسد.اردبیل به فروش می

شهرک  4از آنجایی که بخش زنجانرود از یک طرف در انتهای استان زنجان واقع شده و به شهر زنجان و قطب صنعتی)با 

ناحیه صنعتی( آن نزدیک است و از طرف دیگر به استان آذربایجان شرقی به  2صنعتی، یک شهر صنعتی تخصصی و 

ز نزدیک است، محصوالت کشاورزی بخش زنجانرود نیاز بازارهای شهر زنجان و استان آذربایجان شهرهای میانه و تبری

های ارتباطی قوی و نبود افراد کند. و همچنین عدم زیرساختشرقی با تاکید بر شهرهای میانه و تبریز را برآورده می

های کوچک مقیاس شده است و کشاورزان در گیری کارگاهگذار در روستاهای بخش زنجانرود، مانع امکان شکلسرمایه

 سیستم موجود نقش تولید کننده را بر عهده دارند و عموما در فرایند تبدیل نقش چندانی را برعهده ندارند. 
 

 زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی زراعی روستاهای منظومه

 مصرف کنندگان نهایی عملیات توزیع عملیات تبدیل تولید تامین تدارکات

  :نیروی کار

اهالی خود 

 روستاها

 (741233شلتوک )تن  زنجان/میانه  دالالن 

 استان زنجان 

  آذربایجان شرقی 

 کردستان استان 

 قره بوطهتن( /  722) ذرت  خارج از روستاها 
 اهالی 

  دالالن 
 خام: زنجان 
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  بذر، کود، سم

و...: بازار شهر 

 زنجان

 شهر های کارخانه

 زنجان

 های اتن(/ روست 452) خربزه

  قره بوطه، حصار و مشمپا
 عموما بدون فرآوری 

  دالالن 

 اهالی 

 شهر زنجان 

 اردبیل 

 های شمالیاستان 

 آذربایجان شرقی 

 ( 552هندوانه )های روستا/ تن

 قره بوطه، حصار و مشمپا
 عموما بدون فرآوری 

 اهالی 

  دالالن 

 شهر زنجان 

 اردبیل 

 های شمالیاستان 

 آذربایجان شرقی 

 ( 117432گندم  / )مجموعتن 

 روستا  4
 عموما بدون فرآوری 

  خرید تضمینی توسط

 دولت

  عرضه در سیلوی شهر

 زنجان

 هامردم از طریق نانوایی 

 ( 28نخود  / )قره اوغالنلوتن  عموما بدون فرآوری 
 اهالی 

 دالالن 
 زنجان 

 ( روستا 15238جو /)های تن

 قره بوطه، حصار و مشمپا

 ( 34422یونجه  /)تن

بوطه، حصار و های قره روستا

 مشمپا

 عموما بدون فرآوری  اهالی 
 های مصرف داخلی، دام

 خود روستاها

 1327منبع: مشاور، 

 زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی باغی روستاهای منظومه

 عملیات توزیع عملیات تبدیل تولید تامین تدارکات
مصرف کنندگان 

 نهایی

  نیروی کار: اهالی خود

 روستاها

 و...:  ، کود، سمنهال

 بازار شهر زنجان

 ( 45سیب  ،)به غیر از قره  روستاها مجموعتن

 اوغالنلو

  عموما بدون

 فرآوری

 دالالن 

  میدان میوه و تره

 بار زنجان 

 استان زنجان

 استان تهران

 استان البرز

 ( 25زردآلو  ،)به غیر از قره  روستاها مجموعتن

 اوغالنلو

 ( 12انگور /)ی مشمپا روستا تن 

 1327نبع: مشاور، م
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 منظومهزنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی دامی روستاهای 

مصرف کنندگان  عملیات توزیع عملیات تبدیل تولید تامین تدارکات
 نهایی

  نیروی کار: اهالی خود
 روستاها

  علوفه: تولیدات
 کشاورزی خود روستا

 ( تن شیر  1722 –راس  372گاو دورگه– 
مه به غیر از روستای / ه تن گوشت( 5224332

شیرپزهای   قره اوغالنلو
مستقر در 
شهرستان 

 میانه
  کارخانجات

بسته بندی 
و تبدیل شیر 

 شهر زنجان

  توزیع از طریق
سیستم خرده 

 فروشی 

 استان زنجان

استان 
آذربایجان 

 شرقی

 

 ( تن شیر  32735 –راس  245گاو بومی– 
 / تن گوشت( 34722

 ( تن شیر  872راس،  5352گوسفند و بره– 
 تن گوشت( 4435735

 ( تن شیر  37237 –راس  758بز و بزغاله– 
 تن گوشت( 1522433

 1327منبع: مشاور، 

 فنون بازاریابی و دسترسی به بازار-1-6-5

 فنون بازاریابی و دسترسی به بازار-1-6-5-1

ن و مشخص است. داشتن برداشتی صحیحی از بازاریابی به شیوه صحیح و کارآمد مستلزم دارا بودن یک استراتژی روش

نیازمندی های مشتری و وضعیت بازار در وهله اول دارای اهمیت است. رقبای موجود در بازار، تحقیق درباره نحوه توزیع، 

تعریف بازاریابی های مختلط، تجزیه و تحلیل های مالی و بازنگری شیوه در پیش گرفته شده از مهمترین عناصر یک 

 هبردی در امر بازاریابی است.سیستم را

توجه به نیاز مشتریان اولین گام اساسی در روند استراتژی بازاریابی است. نیاز مشتریان به محصوالتی با کیفیت، با قیمت 

 مناسب و حق انتخاب با ذائقه های مختلف گام اساسی برای بازاریابی محصوالت کشاورزی منظومه است. 

یابی الزم است تا قبل از هرچیز برندسازی و تبلیغ محصول صورت بگیرد. راههایی ممکن برای فروش محصوالت و بازار

است تا مشتریان بالقوه محصوالت امکان آشنایی با آن را پیدا کنند باید شناسایی و مورد استفاده قرار بگیرد و در نهایت 

صوالت اصلی و عمده بخش زنجانرود با نام محصول از طرق مختلف و مورد اعتماد به دست مشتری برسد. الزم است تا مح

و برند زنجانرود به بازار عرضه شده و به دست مشتریان برسد. برنج قره بوطه، حصار و مشمپا به عنوان یک برند معتبر در 

سطح کشور شناخته شده است. در زمینه محصول سیب، گندم و سایر محصوالت به مانند پیاز و محصوالت جالیزی هنوز 

فاق نیافتاده است. بعد از برندسازی الزم است تا مشتریان به همان محصول اصلی دسترسی داشته باشند و از ارائه این ات

سایر محصوالت با نام آن برند جلوگیری شود تا نام برند مورد سوء استفاده قرار نگیرد. این امر مستلزم تعریف یک سیستم 

ید جاروی تولن محصوالت را از طرق مطمئن امن در اختیار داشته باشند. توزیع دقیق و قدرتمند و مطمئن است تا مشتریا

 شود.هزار تن خریداری شده و در شمال به  اسم و نام شمال فروخته می222شده در روستای چروک علیا در حدود 

و همچنین نحوه فروش محصوالت تولید شده در بخش زنجانرود اغلب از طریق واسطه گران در داخل و خارج از روستا 

 گیرد.فروش محصوالت به طور مستقیم از طریق تولیدکنندگان صورت می
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حصوالت و م ،سیب، زردآلو، گوجه فرنگیبرای عرضه محصوالت اصلی تولید شده دربخش زنجانرود به خصوص در زمینه برنج

تهای رین راههایی که شرکلبنی الزم است تا تعاونی های عرضه محصوالت کشاورزی تولید شده تاسیس شوند. یکی از بهت

معتبر جهان در پیش گرفته اند، عرضه محصوالت اصلی در مقصد، با تاسیس مراکز فروش برند است. تاسیس یک شرکت 

تعاونی قدرتمند برای عرضه محصوالت کشاورزی در مراکز استانها مطمئن ترین شیوه برای ارائه صحیح محصوالت تولید 

بدون دخالت عوامل دیگر می تواند بیشترین سود را برای تولید کنندگان محصوالت و شده منطقه است. عرضه مستقیم و 

همچنین مصرف کننده ها به دنبال داشته باشد. فروشگاههایی با عناوین مشابه که به ارائه محصوالت مشابه و قیمت مشابه 

ل اصلی عرضه محصوالت تامین می در سرتاسر کشور اقدام می کنند و خریداران با اطمینان کامل محصوالت را از مح

 کنند. 

عنوان به هزار نفر 522جمعیتی نزدیک به اینکه بخش زنجانرود در شهرستان زنجان قرار گرفته و شهر زنجان با با توجه به 

أثیرگذار ت بخش زنجانرودجریانات و پیوندهای ترین نقطه سکونتگاهی استان در این شهرستان واقع شده، این شهر بر بزرگ

 عبارت است از: ددهشکل می ی که جریانات و پیوندهای بخش زنجانرود راعواملطورکلی است. به

ترین روستای بخش زنجانرود است که بعد از شهر زنجان، پیوند قدرتمند بین روستاهای بخش روستای قره بوطه بزرگ -

 زنجانرود با شهر زنجان و روستای قره بوطه وجود دارد.

زار خرید و فروش محصوالت کشاورزی)زراعی، باغی، دامی، طیور و ...( وجود ندارد و تنها بازار در بخش زنجانرود با -

شود و اغلب مایحتاج روزانه و پوشاک، خرید و بخش زنجانرود، جمعه بازاری است که در روستای قره بوطه برگزار می

زرگی برای محصوالت تولیدی روستاهای بخش عنوان مرکز استان و شهرستان، بازار بشود. لذا شهر زنجان بهفروش می

گران که اغلب از شهر واسطهزنجانرود شهرستان زنجان است و ساکنان روستاهای بخش زنجانرود محصوالت خود را به

 فروشند. زنجان هستند، می

قدرتمند  جریاناتویژه شهرستان میانه)شهر میانه(، بخش زنجانرود به دلیل فاصله نزدیک به استان آذربایجان شرقی به -

 گرفته است اقتصادی با این شهر شکل

های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، قزوین، کردستان و لرستان باعث ایجاد جریانات همسایگی استان زنجان با استان -

 ها شده است. و پیوندهایی با این استان

 بندی آن، باعث شده است تا این محصولبستهویژه برنج و نبود صنایع مرغوبیت تولید برخی محصوالت کشاورزی به -

 با برند شهرهای دیگر نظیر میانه به فروش برسد. 
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 عوامل اصلی تأثیرگذار بر جریانات و پیوندهای مختلف بخش زنجانرود شهرستان زنجان
 تأثیرنوع  متغیر ردیف

و نبود بازار در  شهر زنجاننزدیکی به  1

 بخش زنجانرود

بازار مصرف بزرگ برای تمند اقتصادی با شهر زنجان و گیری ارتباط قدرشکل

 بخش زنجانرود محصوالت مختلف زراعی، باغی و دامی

 میانه گیری بازار خرید و فروش با شهرستانشکلامکان  نزدیکی به شهر میانه 2

 شدهشتکهای مختلف براساس محصوالت متفاوت جریانات اقتصادی با استان های مختلفهمسایگی با استان 3

مرغوبیت تولید برخی محصوالت کشاورزی  4

 بندینظیر برنج و نبود صنایع بسته

 خروج و فروش محصول با برند شهرهای دیگر نظیر میانه 

 1327منبع: مشاور، 

 سازوکارهای حاکم بر بازار -1-6-5-2

حله اول کشاورز محصول را برای رسیدن محصوالت تولید شده به دست مشتری اصلی چندین مرحله طی می شود. در مر

کشت کرده و آماده تحویل به بازار می کند. بعد از رسیدن محصوالت تجار با مراجعه به محل کشت محصوالت کشاورزی 

به پایین ترین حد قیمتی خریداری می کنند. در بهترین حالت این تجار عمده فروشانی هستند که محصول را در اختیار 

. در دیگر مواقع، این تجار محصول را در برای فرآورش و توزیع در بین عمده فروشها به دست خرده فروشان قرار می دهند

مجموعه اقتصادی بخش  .افراد دیگری می سپارند و تا رسیدن محصول به دست مشتری اصلی چند مرحله طی می شود

الت موجب می شود که مردم برای کسب اما بازاریابی محصو باشد.زنجانرود وابسته به بازار تولیدات کشاورزی و دامی می

از نظر تاریخی نیز این مسئله قابل قبول است ، چرا که مردم هر  درآمد بیشتر به میزان تنوع خرید و فروش خود بیفزایند.

صوالت مح چه بیشتر از زراعت سود ببرند به همان اندازه نیز از وابستگی اقتصادی آنها به سایر بخش ها کاسته می شود.

ر رسد. اما دای به فروش میها به صورت رسمی و توسط صاحبان صنایع در مقیاس فرامنطقهی و تولیدات مرغداریصنعت

خصوص تولیدات سنتی کشاورزی )زراعت، باغداری و دامپروری( به دلیل عدم توانایی مالی عمده کشاورزان مبنی بر 

هایی که آنها تعیین ر رسمی توسط دالالن با قیمتهای رسمی، به صورت غیسازی و فروش محصوالت در بازارذخیره

 شود.و این امر باعث افزایش قیمت  محصول در هر مرحله می رسد.کنند به فروش میمی

 گذاری و تسهیالت مالیرمایهس-1-6-6

 خطرات: جمله از بسیاری مسائل به تواند می کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه

 مبانی ضعف مدت، بلند و فصلی مالی نیازهای و الزامات خدمات، و ها نهاده های نامناسب تامین هوایی، و آب تغییرات

 مربوط باشد. بازار در سیاسی رویکردهای  مخرب مداخالت و مالکیت حقوق
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 طراحی سمت به را حلیم اندرکاران دست و فعاالن کشاورزی، محصوالت برای جهانی تقاضای سریع افزایش حال، بهر     

 .است داده سوق آن ریسک و مالی مدیریت در نوین های مکانیسم توسعه و

بسترهای پویا و سودآور هستند؛  عنوان به کشاورزی کارهای و کسب شناسایی صدد در تجاری گذاران سرمایه اکنون    

 گذاران سرمایه بیشتر که آنجا از. دهد می نشان بازارها در را رشدی روبه انداز چشم غذا، حوزه زیرا روند رو به رشد در 

 قویتر یوندپ بیشترو یکپارچگی بر باید نیز دولتی های حمایت و ها انگیزه لذا کنند، می تمرکز مالی بازده بر صرفا تجاری

 ان جامعه کشاورزان محلی و بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز گردند.می

 یررسمی(منابع تامین سرمایه )رسمی و غ-1-6-6-1

در منطقه هستند. دولت با تامین  به صورت رسمیسازمان ها و نهادهای دولتی مهمترین منابع تامین سرمایه گذاری 

زیرساختهایی اصلی توسعه به مانند راهسازی، تامین آب شرب و کشاورزی، تهیه اجرای طرحهای هادی، تامین نهاده های 

ی های انجام شده در منطقه دارد. سرمایه گذاری های صورت گرفته از طرف کشاورزی و... نقش پررنگی را در سرمایه گذار

سازمان اوقاف بر روی زمین های وقفی بزرگ از دیگر نمونه های سرمایه گذاری انجام شده در منطقه است. وامهای ارائه 

 نابع اصلی تامین سرمایهشده در بانکهای دولتی برای حمایت از تعاونی ها و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از دیگر م

 در منطقه است.

است. آنچه که مسلم است  بانک کشاورزیها و تسهیالت مالی روستاها، گذارییکی از نهادهای دولتی مهم در سرمایه

نقش حیاتی این بانک در دادن اعتبارات به روستا است. یکی از تسهیالتی که بانک کشاورزی به متقاضیان روستایی ارائه 

آبیاری مزارع جهت ان کشاورز در سالیان اخیر، با توجه به کاهش نزوالت جویاست.  مربوط به کشاورزی هایوامدهد، می

نیاز مبرم دارند و افزایش راندمان و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز و باغات خود 

و مابقی هزینه در صورت درخواست  استعوض دولتی درصد قابل توجهی از هزینه طرح بصورت کمک بال که معموال

که در صورت مساعدت بیشتر بانک کشاورزی اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار سرعت  استمتقاضی بصورت وام بانکی 

 .بیشتری خواهد یافت

آن ارد ریال میلی 15هکتار از اراضی استان زنجان مورد بهره برداری شده که  1522، سیستم نوین آبیاری در 25در سال 

ود؛ شاست. این مبلغ از طرف بانک کشاورزی به کشاورزان به صورت سود مشارکتی داده می تسهیالت بانکیمربوط به 

شود و پس از کاشت، زمانی که میلیون تومان وام به کشاورزان داده می 7یعنی بانک کشاورزی به ازای هر هکتار مبلغ 

 .نمایندبرسد بانک قسط بندی نموده و کشاورزان اقساط را پرداخت میمحصول پس از چند سال به مرحله بازدهی 
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 1327آمار تسهیالت بانک کشاورزی در سال 

 1327آمار بانک کشاورزی مربوط به پایان آبان 
 )مبالغ به میلیون ریال(

 آمار مورد نیاز ردیف

 شهرستان

 یهسلطان خرمدره زرین آباد ماهنشان طارم قیدار ابهر زنجان

 0911 919 130 0391 9999 9192 0190 0999 تعداد تسهیالت در بخش کشاورزی 1

 121139 010101 291009 293111 129991 0919191 990091 902119 مبلغ تسهیالت در بخش کشاورزی 2

 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد تسهیالت در بخش صنعت 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 مبلغ تسهیالت در بخش صنعت 4

 1 9 9 3 3 09 99 039 اد تسهیالت در بخش ساختمانتعد 5

 231 199 911 190 311 0929 09993 91193 مبلغ تسهیالت در بخش ساختمان 4

 999 990 913 131 211 9192 2091 0932 تعداد تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی 7

 90912 13212 91101 39299 23119 113101 219999 910211 مبلغ تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی 8

 0111 909 911 0100 2099 1131 2011 0999 میلیون ریال در تمامی بخش ها 122تعداد تسهیالت زیر  2

 939311 911019 993919 190192 110399 2099131 0991099 2991931 سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت روستاها در بانک 12

 1327ی، ماخذ: استعالمات بانک کشاورز

استان زنجان دایره اعتبارات و آمار در  بانک توسعه تعاونهمچنین بر اساس استعالم صورت گرفته، مدیریت شعب 

اند. این طرح با عنوان خصوص اطالعات درخواستی پروزه های انجام شده در بخش زنجانرود، پروژه های زیر را نام برده

بار مربوط به اشتغال روستایی با مجوز وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و محل تامین اعت

 اعالم شده است.
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 نوع پروژه  میزان و محل اعتبار 

 عنوان طرح

محل 

 رسته اولویت مجوز اعتبار

اشتغال 

 مستفیم

اشتغال 

 آدرس بنگاه موجود

میزان تسهیالت 

 درخواستی

مبلغ مصوب 

 بانک

بانک 

 عامل

خدمات 

ن ومکانیزاسی

 کشاورزی

اشتغال 

 روستایی

وزارت تعاون 

کار و رفاه 

 اجتماعی

خدمات مدرن 

سازی 

کشاورزی 

)مکانیزاسیون( 

تعمیر ماشین 

آالت و ادوات 

 2 2 کشاورزی

زنجانرود 

دهستان چایپاره 

بال رو ستای قره 

بو طه پالی 

، یوسف 842

مهدیون، شرکت 

جامین کار 

چایپاره، 

22124422414 3،222،222،222 2422222222 

بانک 

توسعه 

 تعاون

 ماخذ: اداره تعاون و کار اجتماعی

افراد ذی نفوذ و خیر فعال در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری های وسیعی را در سطح بخش غیر رسمی در 

 عهده دولتمنظومه انجام می دهند. این افراد عالوه بر سرمایه گذاری های مالی، در تامین زیرساختهایی که تامین آنها بر 

  است، ایفای نقش می کنند.

 گذاری )با تاکید بر قابلیتها و موانع(حجم و دامنة سرمایه-1-6-6-2

ها و تسهیالت مختلفی را به روستاها ارائه داده است دفتر جذب و سرمایه گذاریاز  نهادهایی که در بخش زنجانرود سرمایه

ارت جدید ابالغی از سوی وزارت کشور با هدف جذب سرمایه گذاران این دفتر بر اساس چباشد گذاری استان زنجان  می

ها، در حوزه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار جدید و رفع مشکالت واحدهای اقتصادی در استانداری

 . و ذیل مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطالعات استانداری ایجاد شده است

 ه سرمایه گذاری در استان زنجاندلیل عمد

 کیلومتری 422درصد بازار تولید و مصرف کشور در شعاع  52استان شامل 12قرارگیری  -1

 استان و گلوگاه متصل کننده مرکز کشور با شمال غرب و غرب کشور 7نزدیکی به پایتخت و همسایگی با  -2

و نقل داخلی و بین المللی، محورهای گردشگری و مواصالتی قرارگیری در شاهراه ها و مسیرهای اصلی ارتباطی و حمل  -3

 بازرگانی به واسطه قرارگیری در مسیر جاده ابریشم

 قرارگیری در کریدور انرژی کشور )مسیر شبکه سراسری خطوط انتقال نفت، گاز و برق( -4
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صنعتی -کردستان و مناطق آزاد تجارینقطه مرزی انزلی، آستارا، نوردوز، جلفا، بازرگان، رازی و باشماق  7نزدیکی به  -5

 انزلی و ارس

 کشت محصوالت متنوع و با کیفیت کشاورزی-4

 نوع از انواع مواد معدنی منحصربفرد 35وجود بیش از  -7

 یکی از قطب های مهم صنعتی کشور-8

 وجود جاذبه های فرهنگی و آثار تاریخی متعدد و قطب تولید صنایع دستی فلزی کشور-2

 اکز و امکانات آموزشی متعدد و نیروی جوان ماهر و متخصصوجود مر -12

واحد صنعتی در بخش زنجانرود فعالیت دارد.  4براساس استعالمات دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان زنجان، 

کت فوکا ها زمینه را برای  اشتغالزایی  درمنظومه  زنجانرود  در بخش صتعت فراهم آورده است. شراین سرمایه گذاری

صنعت در روستای قولی قصه/ سلطان آباد واقع شده است . شرکت فوکا صنعت صبا بزرگترین کارخانه اسقاط خودروی 

این  ترین فعالیتکند. و خردایش و فرآوری قراضه آهن مهمصنعتی کشور است که بدون تفکیک اولیه اقدام به اسقاط می

رسد. این کا صنعت به مصرف مواد اولیه کارخانه فودالد سازی میشود و همه خودروهای اسقاطی فوشرکت محسوب می

 نفر زمینه اشتغال را فراهم آورده است. 45شرکت برای 

 واحدهای صنعتی سرمایه گذاری شده در بخش زنجانرود 
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موفق راه 

 باستان

روستای تازه 

 5 15422 2433447277 کند

ساخت 

سایرمحصوالت 

کانی غیرفلزی 

طبقه بندی 

نشده درجای 

 (2422دیگر)

سایرمحصوالت 

کانی 

 تن 52222 آسفالت (24غیرفلزی)

فوکا 

صنعت 

 صبا

 45کیلومتر

جاده زنجان 

میانه جنب 

پست برق 

 45 225322 2433472242 آبادسلطان 

بازیافت 

ضایعات وخرده 

های 

 (37بازیافت) (3712فلزی)

بازیافت 

فوالد و 

چدن 

)آهن 

 تن 152222 قراضه(
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تولیدی 

آیدین 

گچ 

 زنجان

کیلومتری 22

اتوبان 

-زنجان

-تبریز

روستای 

 22 42124 2433545253 قیطول

-سیمان-تولید

-اهک 

 (2424گچ)

سایرمحصوالت 

کانی 

 (24غیرفلزی)

گچ 

سفیدکاری 

 تن 72222 معمولی

گروه 

صنعتی و 

معدنی 

زرین 

 خاورمیانه

اتوبان زنجان 

 -به تبریز

روستای 

 -مشمپا

روستای 

 -ایلجاق

جنب معدن 

 2 22453 2433454231 پتاس ایلجاق

فعالیت های 

بسته 

 (7425بندی)

سایرفعالیتهای 

خدمات 

 (74مهندسی)

بسته 

بندی 

نمک 

تصفیه 

شده 

خوراکی 

 تن 7222 )طعام(

1327منبع: مشاور،  

ستان در       سرمایه گذاری ا ست آمده از دفتر جذب و حمایت  ستعالمات بد ستای آق   5طبق ا ستا بخش زنجانرود) رو رو

سات        سی صورت اقامتگاه بوم گردی  و تا سلطان آباد، دره لیک، قره چریان( واحدهای تولیدی خدماتی ب بالغ، قره چریان، 

 . نفر از ساکنین روستا را فراهم  نموده است31جاد گردیده که اشتغالزایی حدود واقع در مجموع خدماتی و رفاهی ای

 حجم سرمایه گذاری در بخش گردشگری و بوم گردی

 روستا  بخش  شهرستان ردیف 

تعداد واحد 

تولیدی و 

 خدماتی

حجم سرمایه 

گذاری 

 )میلیون ریال(

اشتغال 

 نوع فعالیت )نفر(

 اقامتگاه بوم گردی 2 522 1 آق بالغ زنجانرود زنجان 0

 اقامتگاه بوم گردی 2 522 1 قره چریان زنجانرود زنجان 2

 22 42222 1 سلطان آباد زنجانرود زنجان 9

تاسیسات واقع در مجموعه 

 رفاهی-خدماتی

 5 25222 1 درلیک زنجانرود زنجان 1

تاسیسات واقع در مجتمع های 

 بین راهی-رفاهی

 اقامتگاه بوم گردی 2 522 1 قره چریان زنجانرود زنجان 9

    1327ماخذ: استعالمات میراث فرهنگی استان زنجان، 

 نفر از ساکنین 4طبق استعالم  سازمان حمایت و جذب سرمایه گذاری ، تسهیالت در زمینه پرورش طیور و زراعی به 

 پرداخت ، ی صورت گرفتهپرورش طیور در قالب پرورش مرغ گوشت .روستای موجود در بخش زنجانرود  پرداخت شده است

  تسهیالت باعث ایجاد اشتغالزایی ساکنین روستاها گردیده است.
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 میزان تسهیالت در زمینه کشاورزی  

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

میزان 

تسهیالت 

 پیشنهادی

 ظرفیت زیر بخش  نوع فعالیت شهرستان
 اشتغال  

 توضیحات 
 تثبیتی 

1 

شرکت مرغ 

گوشتی رجعین 

مدرضا )مح

 شاهمرادی(

 4 قطعه 24222 اموردام مرغ گوشتی رجعین -زنجان 2822

 پرداخت

 پرداخت 5 قطعه 45222 اموردام مرغ گوشتی اند اباد-زنجان 4322 صفر پرویزی 2

3 
محمد رضا بیوک 

 مرغ گوشتی تازه کند -زنجان 2222 پور 
 اموردام

 پرداخت 4 قطعه 22222

 پرداخت 1 هکتار 12ابی  زراعت گندم آبی اقا باغلوجه -زنجان 222 حمید نظری 4

 1327استان زنجان، ماخذ: استعالمات دفتر جذب و سرمایه گذاری

به روستاهای شهرستان زنجان تسهیالت به صورت وام   کمیته امداد امام خمینی )ره(طبق استعالم اخذ شده از 

ه و ازدواج با بضاعت، تامین هزینه جهیزیناسایی افراد بیتشکیل پرونده و ش اشتغالزایی، تسهیالت بانکی تعلق گرفته است.

پرداخت وام از دیگر خدمات انجام شده توسط این نهاد است. اخذ انشعاب آب و برق بصورت رایگان، شناسایی ورشکستگان، 

 ت از دیگرها و کمک به آنها و همچنین شناسایی خیرین و اخذ کمکهای مردمی و جمع آوری و تخلیه صندوق صدقازندانی

در بخش اشتغال پرداخت انواع وامهای کارانگیزی در سه مرحله اصلی صورت می  اقدامات صورت گرفته در منطقه است.

میلیون تومان برای طرح پرداخت می شود، بعد از بازدید، در صورت توجیه اقتصادی طرح  4تا  2گیرد. ابتدا مبلغی بین 

های دو ساله اگر طرح ون تومان افزایش می یابد. بعد از نظارت سه ماهه در دورهمیلی 8تا  4در مرحله عمل، این وام بین 

ماهه بدون  34شود. بازپرداخت وامهای مرحله اول میلیون تومان پرداخت می 15تا  12موفق باشد وام خوکفایی به مبلغ 

ازپرداخت وام مرحله سوم )خودکفائی( ماه بدون سود و کارمزد و ب 42تا  48سود و کارمزد، بازپرداخت وامهای مرحله دوم 

گرد. نوع بازپرداخت هریک از مشاغل در بخشهای کشاورزی، خدمات صنفی و صنعتی متفاوت ساله پرداخت می 7در دوره 

میلیون وام با بازپرداخت  5تا  4بافی و ... بین بندی آنها هم متفاوت است. برای مشاغل خانگی مانند فرشبافی، گلیمو قسط

حوزه اشتغال با موسسات کاریابی معرفی مددجویان برای  گردد. با توجه به هماهنگیپرداخت می %4هه و سود ما 34

های تخصصی کارآفرینی فنی شود. همچنین برگزاری دورههای تولیدی و خدماتی و کشاورزی برای اشتغال انجام میبنگاه

 ای برای افزایش تخصص مددجویان انجام می گیرد.وحرفه

دار انهتواند ختواند برای مددجویان مهم باشد بخش اشتغال است اگر مددجو اشتغال داشته باشد میمترین بخشی که میمه

هم شود. بنابراین از مشکالت اساسی انحراف مصرف وامهای اخذ شده از بنیاد در بخشهای غیر اشتغال است. جذب وامهای 

باشد. آموزشها بیشتر در بخش کشاورزی بوده و در بخش کل میتخصیصی با توجه به روشهای موجود در بانکها مش

شود. ایجاد صندوق اختصاصی برای کمیته امداد که بتواند کلیه تسهیالت ارائه گردشگری و بخشهای دیگر زیاد انجام نمی
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ودکفایی شده از طریق این صندوق پرداخت شود، می تواند در رفع این مشکل موثر باشد. در حال حاضر چندین طرح خ

ی و زنبورداری در حال انجام در بخشهایی چون، احداث کارواش، توسعه دامداری، آلومینیوم کاری، جوشکاری، صنایع دست

 است.

 1327تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی در سال  

 شهرستان
گروه 

 فعالیت

 ماهه(1) 0931سال 

 مبلغ تعداد

 زنجان

   51 دامداری

   2 کشاورزی

   4 خدمات

   1 حمل و نقل

   15 قالیبافی

   2 زنبورداری

   1 طیور

   2 صنایع دستی

   2 شیالت

صنفی و 

 صنعتی
1   

 14،221 77 جمع

 ظرفیتها و مسایل دسترسی به منابع مالی و تامین سرمایه-1-6-6-3

این بخش را فراهم کرده است. سرمایه گذاری می  ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی منطقه امکان سرمایه گذاری در

تواند هم در بخش تولید، آبیاری، داشت و برداشت و هم در بخش صنایع تبدیلی و بسته بندی مرتبط با محصوالت کشاورزی 

 و هم در زمینه توزیع محصوالت صورت بگیرد. 

یرد حال آنکه بخش زنجانرود شهرستان جذب سرمایه گذاری های دولتی براساس معیارهای موجود کشوری صورت می گ

جذب سرمایه گذاری های بخش  به علت موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در مسیرهای اصلی حمل و نقل این بخش توان

باشد. سرمایه گذاران بومی منظومه جزو ظرفیتها و توانهای عمده در زمینه سرمایه گذاری های مالی خصوصی  را دارا می

 ست. در سطح منظومه ا
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 توان و ظرفیت کارآفرینی -1-6-7

 تنوع محصوالت کشاورزی و تولید قابل توجه به خصوص در محصوالت برنج،  گندم،سیب و پیاز  .1

نه      .2 خا با عبور رود نابع آبی غنی  هه     وجود م جانرود و  آبرا یل اوزن ، زن نه از     های  پرآب قز خا های فرعی رود

 منظومه  

 توان و قابلیت پرورش دام و طیور .3

شیب عمومی        5137ارگیری قر .4 سبتا هموار، با  ضی ن درصد، و مناسب    4تا  2درصد از مساحت منظومه در ارا

 های زراعی و باغیبرای فعالیت

به   .5 جاذ باد،  عبور                  برخورداری از  مک چهرآ عدن ن نگ، م گار های رن ماهور په  ها،ت لک  لک  عه  های طبیعی )قل

 وستایی و کشاورزیهای زنجانرود و قزل اوزن،ییالقات و...(، ررودخانه

 های تاریخی )کاروانسرای نیک پی، سرچم گواه،تپه های باستانی(برخورداری از جاذبه .4

 مشمپا  -گیری مسیر گردشگری زنجان شکل .7

 برخورداری از پیشینه قوی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به عنوان زمینه مشارکت .8

سی     .2 ستر سیر اردبیل -1ها به منظومه: برخورداری از موقعیت چهارراهی با وجود امکان تنوع د -2زنجان، -م

 مسیر زنجانرود قره پشتلو  -4زنجانرود  –مسیر ماهنشان    -3زنجان، -تبریز

های اقتصئادی در  گذاریگذاران توانمند و بالقوه بومی جهت اسئتفاده از آنها در زمینه سئرمایه  وجود سئرمایه  .12

 سطح منظومه

 ادی های اقتصزنجیره عرضه و ارزش فعالیت-1-6-8

دهنده زنجیره ارزش در های کاری تشکیلزنجیره ارزش برای هر کسب وکاری متفاوت است، بنابراین مجموعه حوزه

های کاری یک گذارند. حوزهجا میهای مختلف تاثیرات متفاوتی بر ارزش و توان رقابتی و اجرایی ایجاد شده بهشرکت

های ماموریتشرکت و حوزه دیگر مربوط به  های اصلیموریتماشود. بخش اول و کار به دو گروه تقسیم می کسب

کند؛ و کار ارزش اقتصادی ایجاد میکنند و از طریق آن کسب است. این دو حوزه همراه با یکدیگر فعالیت می پشتیبانی

وب ماموریت شود. برای موفقیت باید این دو حوزه هماهنگ با هم و در چارچبه همین دلیل به آن زنجیره ارزش گفته می

و کار فعالیت کنند تا از این طریق، ارزش اقتصادی برای مشتریان، جامعه، کارکنان و صاحب کسب های کسب و استراتژی

 .و کار ایجاد شود
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 مدل زنجیره ارزش پورتر .12نمودار 

 
 های اصلیهای کاری ماموریتحوزه

د. بر های اصلی انجام شپشتیبان و فعالیت هایبراساس مدل پورتر بررسی زنجیره تولید و عرضه در دو بخش فعالیت

سی فعالیت    ساس در برر ساخت    این ا ضوعات زیر شتیبان به مو سعه تکنولوژی و تامین    های پ سانی، تو ها، مدیریت منابع ان

بندی شئئده اسئئت. در بخش های تولید، تبدیل و عرضئئه تقسئئیمها به زیرسئئاختپرداخته شئئده اسئئت. بخش زیرسئئاخت

های کشئئاورزی و وجود اتحادیه مرتبط با محصئئوالت به تامین آب، تامین برق، دسئئترسئئی به زمینهای تولید زیرسئئاخت

 پرداخته شده است. 

های پمپاژ آب، در بخش تامین آب، عالوه بر منابع سئئطحی، آب مورد نیاز روسئئتاها از منابع مختلفی چون ایسئئتگاه

شمپا دارای مخزن    چاه و قنات تامین می سد م شهر       مترمکعب می 72232223222 شود.  . همچنین  شرب  شد که آب  با

 نماید.زنجان، آبیاری اراضی کشاورزی پایین دست سد مشمپا تا دشت رجعین و برق زنجان را تامین می

 43تامین برق برای پشئئتیبانی از زنجیره ارزش محصئئوالت کشئئاورزی، از طریق خطوط انتقال برق به صئئورت خط  

 شود.های برق موجود انجام میکیلوولت و ترانس 422کیلوولت و خط  232کیلوولت، 
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ساخت  صوالت، پهنه در زمینه تامین زیر ستان زنجان     های مورد نیاز برای تبدیل مح شهر صنعتی، در  شهرک   4های 

شهرک صنعتی تخصصی و دو ناحیه صنعتی است که به عنوان یک زیرساخت آماده سرمایه گذاری هستند.             1صنعتی،  

 ی در بخش مرکزی شهرستان زنجان است و در بخش زنجانرود هیچ پهنه صنعتی موجود نیست. های صنعتاین پهنه

ساخت  سی به بزرگراه، جاده    -ایهای ارتباط جادهزیر ستر شامل د ست   ریلی بخش زنجانرود  صلی و خط ریلی ا های ا

 که در قسمت شرقی بخش زنجانرود واقع شده است 

ی های اشتغال روستای  های عامل وامهای تبدیلی توسط بانک صنایع و کارگاه تامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز برای   

های اعتبارات خرد اشتغال روستایی و   های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید(، صندوق     )بانک

گیرد. عاونی( صئئورت میدرصئئد آورده ت 32درصئئد آورده بانک  72اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسئئهیالت؛ 

 بازارهای شهر زنجان، میانه و تبریز از مهمترین بازارها برای توزیع محصوالت کشاورزی تولید شده بخش زنجانرود است.

 43تامین برق برق برای پشتیبانی از زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، از طریق خطوط انتقال برق به صورت خط     

 شود.های برق موجود انجام میکیلوولت و ترانس 422کیلوولت و خط  232کیلوولت، 

 های پشتیبان موجود برای زنجیره محصوالت کشاورزی )طبق مدل پورتر( در روستاهای  منظومهفعالیت 

 هازیرساخت

 تولید

مترمکعب در  1221ایستگاه پمپاژ در مدار با ظرفیت استحصال  5 - تامین آب:

خط انتقال آب از مجتمع چروک علیا به  1، رشته( 1حلقه( و قنات) 4ها)روز / چاه

 روستای قره اوغالنلو

 کیلوولت 422و  232، 43خطوط انتقال برق به صرت خطوط  تامین برق:

 تبدیل

های کشاورزی، های اشتغال روستایی )بانکهای عامل وامبانک تامین سرمایه:

اعتبارات خرد های توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید( + صندوق

درصد  72اشتغال روستایی + اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛ 

 درصد آورده تعاونی( 32آورده بانک 

ناحیه صنعتی  2شهرک صنعتی تخصصی،  1شهرک صنعتی،  4 های صنعتی:پهنه

 موجود در بخش مرکزی شهرستان زنجان 

 های صنعتی: های خارج از پهنهکارگاه
 های برنجکوبی در روستاهای قره بوطه، حصار و مشمپا گاهکار

 های صنعتی شهر میانه برای تبدیل شلتوک به برنجکارگاه
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 های تبدیل شیر به پنیر در میانه و تبریزکارگاه

 توزیع

 های اصلی و فرعیجاده حوزه راه:

 بازار شهرهای زنجان، میانه، تبریز کردستان بازارهای دایمی:

ی های داخلتهیه بروشور، کتابچه و امکان شرکت در نمایشگاه والت:معرفی محص

 هاو خارجی از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزاری جشنواره

 مدیریت منابع انسانی
کاربردی / دانشگاه آزاد اسالمی / دانشگاه پیام  –آموزش توسط: دانشگاه زنجان / دانشگاه علمی 

 حرفه ای / جهاد کشاورزی موجود در شهر زنجاننور / آموزش فنی و 

 های انجام کار با تاکید بر محصوالت اصلیها و فرایندها و روشتحقیق و توسعه، بهبود سیستم توسعه تکنولوژی

 تامین

 : بروجرد، شیراز و...تولیدخرید از شهر زنجان /  کود شیمیایی:

بستر( / اداره برق )تامین برق و اخذ هزینه اداره آب )اعطای مجوز و اخذ هزینه حق  آب و برق:

 تامین برق(

تهران، مشهد،  تولید سم و داروهای گیاهی:خرید از شهر زنجان /  سمپاشی و آفت زدایی:

 اصفهان و...
 1327منبع: مشاور، 
 

 وضعیت رقابت پذیری منظومه-1-6-9

ضا، ان      سریع در الگوهای مصرف و تقا قالب در فناوری اطالعات و همچنین افزایش با گسترش تجارت جهانی، تغییرات 

ست.   پذیری از اهمیت ویژهالمللی در دو دهه اخیر مفهوم رقابتدر تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین ای برخوردار گشته ا

 11(84پذیری است. )مرادی، های ارائه شده در زمینه رقابتمدل الماس پورتر یکی از مهمترین نظریه

هایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و یا کشور      ها و توانمندیپذیری را قابلیتن رقابتتوابه طور کلی می

تواند آنها را حفظ کند تا در عرصئئه رقابت نرخ بازگشئئت باالیی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی داراسئئت و می

پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد    گر، رقابتانسانی خود را در وضعیت نسبتا باالیی قرار دهند. به عبارت دی   

 ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه برای یک دوره طوالنی است. 

ها موهبتی اسئئئت )مثل منابع طبیعی( و یا آید. داراییفرایندها به وجود می ها ورقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی

سان       سیله ان شده به و ساخت    ساخته  ست )مثل زیر صل از فروش به    ها( و فرایندها که داراییا صادی حا ها را به منافع اقت

پذیری را حاصئئئل   گردند. مدل الماس پورتر رقابت     پذیری می کند وو در نهایت موجوب ایجاد رقابت      مشئئئتریان تبدیل می   

                                              
 12ص  1384،دی ماه 144رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر، مرتضی مرادی و رسول شفایی، تدبیر شماره 1
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صئئنایع مرتبط و  -3اضئئای داخلی؛ شئئرایط تق -2فاکتورهای درونی؛  -1داند: تعامل و برهمکنش چهار عامل اصئئلی می

 استراتژی، ساختار و رقابت. -4حمایت کننده؛ 

 

 فرهنگی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و-ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعیجمع بندی: قابلیت 

نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در بخش 

 زنجانرود

 فضایی و اقتصادی-انسانی، زیرساختی-گناهای بخش زنجانرود در چهار بخش طبیعی، اجتماعیهای تندر مجموع قابلیت

 شود.بندی میبه شرح جدول زیر جمع

 شهرستان زنجان زنجانرودها و تنگناهای بخش قابلیت

 تنگناها هاقابلیت 

جاری بودن  واسطهبهمنابع غنی آب سطحی و زیرزمینی  - طبیعی

های فرعی به مانند جانرود و رودخانهرودخانه قزل اوزن و زن

 چای، لوان چای، قلعه چایمیرجان چای، تلخه رودچای، بیوک

شهرستان زنجان  زنجانروددرصد از محدوده بخش  44 -

 متر واقع شده است. 1522 تا 1222در طبقه ارتفاعی 

 درصد 4تا  2درصد محدوده در شیب  51قرارگیری  -

 مترمیلی 22431میانگین مجموع بارش سالیانه  -

و منطقه شکار ممنوع  آبادواقع شدن منطقه حفاظت شده سرخ  -

 و مناسبت آن برای توسعه اکوتوریسم 

روند رو به کاهش میزان بارندگی در چند سال  -

 اخیر

از ناحیه در پهنه با خطر  درصد 38واقع شدن  -

ناحیه در پهنه با  درصد 42و زیاد  خیلی نسبی

  خیزیزیاد زلزله خطر نسبی

 های زیرزمینیسطح آبافت  -

 وقوع سیل و آسیب دیدن مزارعاحتمال  -

 احتمال رانش و زمین لغزش -

-اجتماعی

 فرهنگی

 اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی  -

سال )سن  45-15درصد جمعیت در سن  84قرار گیری  -

 فعالیت و اشتغال(

کاهش شدید جمعیت روستایی شهرستان از  -

ر در نف 87427به  1385نفر در سال  124417

 درصد(  -1374) 1325سال 

در  32171کاهش جمعیت بخش زنجانرود از  -

 1325نفر در سال  23327به  1345سال 

تر از درصد نرخ مشارکت اقتصادی )پایین 42 -

 میانگین کشوری و روستایی کل کشور(

درصد افراد باسواد و  25342در گروه بیکاران  -

 27351اند. همچنین بوده سوادبیدرصد  4337

 صد از بیکاران دارای تحصیالت عالی هستند. در
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-زیرساختی

 فضایی

آهن(، های قدرتمند ریلی)راهدسترسی به زیرساخت -

 ای)بزرگراه( در دهستان زنجانرود پایینجاده

 دسترسی همه روستاهای بخش زنجانرود به راه آسفالته  -

از دهستان  خطوط اصلی انتقال برق، گاز و.... عبور -

 زنجانرود پایین

 مبود آب شرب در برخی از روستاهاک -

کشی در برخی از عدم دسترسی به گاز لوله -

 روستاها

 دهی همراه اولضعف آنتن -

 بخش زنجانرودتولید برنج با مرغوبیت باال در  - اقتصادی

مقام اول تولید برنج، سیب درختی، پیاز و کلزا شهرستان  -

 در سطح استان

 رتبه اول تولید باغی شهرستان در استان -

به اول محصوالت دامی از قبیل شیر، گوشت قرمز، رت -

 گوشت مرغ و... در استان

دارای بیشترین  شلتوکمحصوالتی چون گندم، جو، و  -

 سطح زیر کشت هستند.

و گندم دارای  ، یونجه، خربزههندوانهمحصوالتی چون  -

 باالترین میزان تولید به لحاظ وزنی هستند.

دارای  وسیب، انگور، و زردآلی چون باغ محصوالت -

 باالترین میزان تولید به لحاظ وزنی هستند.

-  

و  دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان -

 میانه

موقعیت گردشگری با توجه به قرارگیری منابع  -

 طبیعی گردشگری 

 زنجانروددر بخش  شدهثبتاثر تاریخی  8وجود  -

 شهرستان زنجان

معادن  صورتبه بخش زنجانرودمعدن فعال در  31وجود  -

 و سنگ الشه  آهکگرانیت، فلدسپات، گچ، 

درصد از اراضی زراعی  85دیمی بودن بیش از  -

 شهرستان

عدم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی  -

قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزش  صورتبه

 نهایی محصوالت توسط کشاورزان

های آبیاری نوین و فشار بر منابع عدم توسعه روش -

 آب

 1327اور، منبع: مش
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 به شرح زیراست: بخش زنجانرودهای ها و قابلیتتوانمندی ترینمهمکلی  صورتبه

 ان مرز با استبخش زنجانرود این است که این بخش در انتهای شمالی استان زنجان قرار گرفته و هم ویژگی ترینمهم

جان از استان زنجان و شهرهای میانه و آذربایجان شرقی است. لذا بازار فروش محصوالت کشاورزی این بخش، شهر زن

 تبریز از استان آذربایجان شرقی است.

  شرق  محور در خط انتقال گاز، خط انتقال برق قوی ،)راه آهن آزادراه،( ارتباطی شبکه زیربنایی، امکانات خطی رشد

 و مابقی بخش زنجانرود فاقد این تجهیزات هستند. است بخش زنجانرود قرار گرفته

 کند.استان، را فراهم می اقتصادی هایفعالیت قطبانرود نیازهای بازار مصرف شهر زنجان؛ به عنوان بخش زنج 

  در بخش زنجانرود بیشترین اراضی سطح کشت به بخش زراعت وجود دو رودخانه قزل اوزن و زنجانرود باعث شده که

ور کلی به ط. گرفته استه دو و سوم قرار و پس از آن پرورش دام سنگین و دام سبک به ترتیب در مرتب اختصاص یابد

ی کشاورز هایفعالیت انجام برای مطلوبی شرایط زیرزمینی و سطحی آب منابع به دسترسی و، مسطح اراضی وجود

 است.  کرده ایجاد

 های مربوط به پرورش طیور به روش سنتی و باغداری وجود های کشاورزی فوق، در این بخش فعالیتعالوه بر فعالیت

شود ولی فعالیت باغداری اغلب در روستاهایی که در رد که از طیور در همه روستاهای بخش زنجانرود نگهداری میدا

اند و به آب کافی دسترسی دارند، وجود دارد. همچنین ماهی و های قزال اوزن و زنجانرود واقع شدهحاشیه رودخانه

شود.نیز در این بخش پرورش داده می عسلزنبور 

  زنجانرود فعالیت صنعتی وجود ندارد و همه صنایع در بخش مرکزی به ویژه در شهر زنجان تمرکز یافته و در بخش

 31این بخش به لحاظ مواد معدنی، از پتانسیل باالیی برخودار است و حدود قطب استان زنجان را تشکیل داده است. 

معدن فعال دارد.

 که بیش از نیمی از محصوالت زراعی، باغی و دامی  دهدمی نشان االک و بار سرمایه، ارتباطی، جریانات و سمت بررسی

به شهر زنجان در جریان است و برخی از این محصوالت که به استان آذربایجان شرقی نزدیک هستند به شهر میانه و 

شهر تبریز در جریان است.

 ن شهر زنجا این در سیلوها و هاسردخانه انبارها، شامل پشتیبان خدمات مراکز و بازرگانی و تولیدی هایهمه زیرساخت

 لتیغیردو و دولتی عالی آموزش مراکز تمامیهمچنین باشد. است و این بخش فاقد اینگونه خدمات می یافته استقرار

در بخش مرکزی تمرکز یافته و متقاضیان ساکن در این بخش، برای دریافت خدمات آموزش عالی به شهر زنجان 

 کنند.مراجعه می

 اقامتی واحدهایهای قزل اوزن و زنجانرود و طبیعت گردی، ین بخش با وجود داشتن پتانسیل حاشیه رودخانهدر ا ،

باشد. کمی مستقر می رفاهی و پذیرایی

  پی کباشد و شهر نیبخش زنجانرود، روستای قره بوطه در دهستان چایپاره باال می ترین نقطه سکونتگاهیپرجمعیت

زنجانرود واقع شده است. نفر در دهستان 455با 
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-نیازهای کشاورزی )زراعی برندسازی و تأمینشهرستان زنجان  زنجانرودبراین اساس وظیفه روستاهای واقع در بخش 

میانه و تبریز است. همچنین تقویت صنعت گردشگری از دیگر ، خام و فرآوری شده( بازارهای زنجان صورتبهدامی -باغی

 در نظر گرفت.بخش زنجانرود روستاهای  توان برایوظایفی است که می

 منظومه و سکونتگاهها سطح در مدیریتی -سیاسی عملکردهای و ساختارها ویژگی1-7-

 (... و تعاونیها دهیاری، اسالمی، شورای( محلی مدیریت رسمی نهادهای1-7-1-

د سازمان دهی، هدایت جامعه و با توجه به تعاریف مدیریت به صورت عام، مدیریت روستایی را می توان در واقع فراین

محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادها دانست. این سازمانها و نهادها وسایل تأمین هدفهای جامعه 

به بیان دیگر مدیریت روستایی عبارتست از مدیریت منطقی منابع انسانی و ( 211، 1383روستایی می باشند. )رضوانی، 

روستایی برای نیل به هدف پایداری اجتماعات محلی و زیست محیطی بر اساس فرایندهای علمی و  هایطبیعی در محیط

 (. 1322مدیریتی)بدری، 

بررسی تحوالت روستایی پیش از مشروطیت نشان می دهد تا هنگام پیدایش نخستین نشانه های دولت مدرن در ایران و 

متأثر از وضعیت اداره کشور و متکی بر قوانین عرفی ناشی از شرایط تأسیس نهاد قانون گذاری، تحوالت روستاهای ایران، 

فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی بود. روابط و تحوالت در محیط روستاها و روابط بین روستاها با یکدیگر و یا با نواحی 

اصی برای بهبود وضعیت شهری، بر پایه خواست و نیاز مالک نظم می یافت و به جز موارد خاص عمال برنامه یا اراده خ

(. تا این زمان روستا به شکل سنتی اداره می 4: 1383روستاییان از طریق حکومت مرکزی وجود نداشت)عمادی و دربان، 

شد و کدخدا به عنوان واسطه بین رعیت و مالکان، اداره امور جماعت روستا را بر عهده داشت و نقش کدخدا در روستا 

، مدیریت روستایی وارد مرحله جدیدی گردید که با 1335شکل گیری انجمن ده در سال تعیین کننده بوده است. با 

 (.185: 1348استفاده از کدخدا به عنوان بازوی اجرایی به اعمال سیاست های توسعه روستایی می پرداختند)ودیعی، 

. که جایگزین انجمن ده شده بود بعد از انقالب اسالمی وظیفه مدیریت روستایی به عهده شورای اسالمی روستا قرار گرفت

 1377سال بدون بازوی اجرایی به فعالیت خود ادامه می داد. با تصویب قانون تأسیس دهیاریها در سال  22اما به مدت 

 دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شورای اسالمی روستا در مدیریت روستا قرار گرفت. 

نفر  1522در روستاهای تا  1/3/1375رات شوراهای اسالمی کشور مصوب قانون تشکالت، وظایف و اختیا 4براساس ماده 

نفر به عنوان اعضای شورای اسالمی در روستاها در نظر گرفته شده است. )مرکز  5نفر  1522نفر و بیش از  3جمعیت 

 (422، 1384پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، 

 گذار شده استدر این قانون وظایف زیر به عهده شورای اسالمی روستا وا

 نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسالمی روستا -

 بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و ارائه راه حلها به مقامات مسئول -

 جلب مشارکت و خویاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی -

 نظارت و پیگری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستاها -
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 مسئولین ذیربط برای احداث اداره، نگهداری و بهره بردای از تأسیسات عمومیهمکاری با  -

 کمک و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند کمک در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه و کمک به مستمندان -

 تالش برای رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت میان آنها -

 بهداشتیایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات  -

سال براساس آیین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت  4انتخاب فرد ذی صالح به سمت دهیار برای مدت  -

 (423صدور حکم )همان، 

اساسنامه تشکیالت و سازمان "قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور،  2در راستای اجرای تبصره 

یب هیأت دولت رسید. طبق این اساسنامه، هر روستا دارای محدوده خدماتی به تصو 1382در اسفند ماه  "دهیاری ها

معینی است و هر روستا با توجه به حجم کار، درکامد، جمعیت و تعداد روستا پس از کسب نظر وزرات جهاد کشاورزی از 

اختار مدیریت شهری؛ طریق وزارت کشور، درجه آن تعیین می گردد. الگوی تأسیس دهیاری ها در روستاها برگرفته از س

 (.427شورای اسالمی شهر و شهرداری، است بدون اینکه به تفاوت میان اجتماع شهر و روستا توجه شود)همان، 

د ها، دو نهاتأسیس دهیاری در روستاها نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روستایی به شمار می رود زیرا با تأسیس دهیاری

ر چهار ضلعی ساختار مدیریت روستایی پس از انقالب اسالمی در ایران را نشان می مدیریتی در روستا وجود دارد. شکل زی

 دهد.
 چهار ضلعی ساختار مدیریت روستایی پس از انقالب اسالمی در ایران.2شکل 
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 های نظام مدیریت روستایی کشور به شرح جدول زیر است: بر این اساس ویژگی
 تایی کشور ویژگی های نظام مدیریت روس 

 شرح موضوع

مدیر اجرایی و شرایط 

 تحصیلی
 حداقل دیپلم-دهیار

 دهیاری سازمان اجرایی

 روستا)محدوده قانونی و بافت کالبدی روستا( محدوده جغرافیایی فعالیت

مقم عزل و نصب مدیر 

 اجرایی
 شورای اسالمی روستا و بخشدار

 شورای اسالمی روستایی نهاد تصمیم گیرنده

 اعضا ترکیب
نفر و  1522نفر و پنج کرسی برای روستاهای باالی  1522سه کرسی برای روستاهای زیر 

 یک کرسی متعلق به دهیار

 وظایف نهاد تصمیم گیر

نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورا، بررسی و شناخت مسائل، همکاری برای احداث، 

مواقع بحرانی و وقوع حوادث  ات عمومی، کمک درتأسیساداره، نگهداری و بهره برداری از 

غیر مترقبه، تالش برای رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت میان آنها، ایجاد زمینه 

 مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی، انتخاب فرد ذیصالح به سمت دهیار

 منابع مالی

هر، عوارض مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی ش

بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور،عوارض 

صدور پروانه ساختمان، دریافت وام از بانک ها و موسسات اعتباری با تصویب شورا و تایید 

شورای اسالمی بخش، درآمد حاصل از کمک های دولتی و خودباوری بخش خصوصی، 

 دماتی که دهیاری ارائه می کند.اعانات و هدایا، وصول بهای خ

وظایف نهاد مدیریت 

 روستایی

برنامه ریزی و مدیریت عمران، خدمات عمومی و ایمنی)وظیفه اصلی( و همکاری در امور 

 بهداشت، خدمات اجتماعی، آموزشی و امور فرهنگی روستایی

 یتدوره چهار ساله با امکان انتخاب مجدد بدون محدود مدت فعالیت مدیر اجرایی

 محسوس و تا حدودی مستقیم)بخشدار و مراجع باالتر( نظارت حکومت مرکزی

و به  "تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور"در ساختار مدیریت روستایی کنونی که حاصل تصویب قانون 

را بر عهده شورای گیری می باشد که وظیفه تصمیم "قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور"تبع آن 

اسالمی روستا و وظیفه اجرای مصوبات را بر عهده دهیاری قرار داده است. ساختار مدیریت جدید روستایی در ایران در 

 شکل زیر نشان داده شده است:
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 ساختار مدیریت جدید روستایی در ایران.3شکل 

 
 1322: بدری، مأخذ

در ساختار مدیریتی، در دهستان چایپاره باال روستاهای     میلیهای تکو پرسشنامه   در بخش زنجانرود طبق استعالمات  

سفلی، ایلجاق،      ستاید انجمن علیا، انجمن  ستان چایپاره پایین رو قره بوطه،قیطول، قره اوغالنلو، چروک علیا، گوگ تپه ده

س           شکورچی در دهستان زنجانرود پایین رو سفلی، ساری کند  سفلی، قره اغاج علیا،مشمپا، سفناج حصار، قره آغاج  ، تاهای ا

یان،قولی                    غاج، قره چر خاصئئئه، قره آ له  ناب،رجعین، فی یک،دوال چپ،چورک سئئئفلی، دره ل چپ  غا،  جه آ باغلو خاب، تل

یات جعفری، سئئئردهات             باغلوجه سئئئردار، سئئئرچم سئئئفلی،سئئئردهات ب باد، گواالن،کزبر، کهاب،  قصئئئه،کزبر،گمش آ

باد        باد، علی آ قاهران،چروک سئئئفلی دردهسئئئتان غنی بیگلو  رضئئئاآ یا،       شئئئیخ، بادعل ندآ باد سئئئفلی ، ا ند آ ، قره کول، ا

، لولک آباد، چهره آباد، مهرآباد، ملک باغی،قزلچه         ،چرالنگوش،حبش،نصئئئیرآباد،تقی کندی،مینان، اربط، زنگبین   بزوشئئئا

سیو میرجان دارای دهیاری می  ستای قره    علیا،گرماندر ستان چایپاره باال رو شد. در ده بوطه، قره اوغالنلو، قیطول، چروک  با

شمپا، ایلجاق، انجمن           ع شکورچی، م سفلی، ساریکند  صار،  ستای های ایلجاق،ح ستان چایپاره پایین رو لیا،گوگ تپه در ده

ستاهایآلوارلو،      ستان زنجانرود پایین،رو سفلی در ده سفلی،دره     تلخاب،علیا، انجمن  سفناج،باغلوجه آغا، چپ چپ،چورک  ا

،قولی قصئئه،کزبر،گمش آباد، گواالن،کزبر، کهاب، باغلوجه سئئردار، لیک،دوالناب،رجعین، فیله خاصئئه، قره آغاج، قره چریان

ستان غنی بیگلو             سفلیو در ده شیخ،قاهران،چروک  سردهات  سردهات بیات جعفری،  سفلی، سین      سرچم  ستاهای ح رو
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ربط، ا ،چرالنگوش،حبش،نصئئیرآباد،تقی کندی،مینان،رضئئاآباد،علی آباد، قره کول، اند آباد سئئفلی ، اندآبادعلیا، بزوشئئاآباد،

 باشئئد. و، لولک آباد، چهره آباد، مهرآباد، ملک باغی،قزلچه علیا،گرماندرسئئی و میرجان دارای شئئورای اسئئالمی میزنگبین

روسئئئتاهای چپر،عربچه،بلوغ،ایده لو، سئئئیف آباد و تازه کند سئئئرچم دربخش زنجانرود بدون دهیار و شئئئورای اسئئئالمی 

س   می شد.که این رو سکنه می با شند.  تاها اغلب زیر ده خانوار یا خالی از  سله مراتب     با سل شداری و دهیاری  فرمانداری، بخ

ست که کلیه ادارات و ارگانهای مستقر در بخش زنجانرود،          ساختار مدیریت محلی روستا هستند. بدیهی ا شده در  تعریف 

شدا        ستان زنجان و بخ شهر ستانداری زنجان، فرمانداری  سالمی    در هماهنگی با ا شورای ا ری بخش زنجانرود با دهیار و 

سالمی و            شورای ا شهرداری و  شامل  شهر  نیک پی دولت محلی  ستاها در ارتباط کاری قرار می گیرند. همچنین در  رو

 ادارات و ارگانهای مختلف مسئولیت خدمات دهی به شهروندان را برعهده دارند. 

ی مدیریت محلی بخش زنجانرود است دو پاسگاه در بخش زنجانرود   پاسگاه نیروی انتظامی یکی دیگر از نهادهای رسم  

ها در روستای دره لیک  در دهستان زنجانرود پایین و پاسگاه قره بوطه در چایپاره باال    باشد. این پاسگاه  دارای فعالیت می

ساب می آی           سمی مدیریت محلی به ح ستایی از دیگر نهادهای ر شرکت های تعاونی رو ست.   شده ا در بخش ند کهواقع 

نمایند. بر اساس استعالم اداره   زنجانرود شهرستان زنجان چهار شرکت تعاونی وجود دارد که به کشاورزان خدمات ارائه می    

های موجود در روستاهای حصار، اندآباد علیا، مهرگان در بخش زنجانرود واقع تعاون روستایی استان زنجان، شرکت تعاونی 

تای یامچی در بخش مرکزی زنجان قرار دارد ولی برخی از روسئئتاهای تابعه آن در بخش اند و شئئرکت تعاونی روسئئشئئده

 اند. زنجانرود واقع شده

 تعداد نهادهای رسمی مدیریت محلی در بخش زنجانرود شهرستان زنجان
شورای اسالمی  نام

 روستا
پاسگاه نیروی  دهیار

 انتظامی
دهستان چایپاره 

 پایین
2 8 2 

دهستان چایپاره 
 االب

5 5 1 

دهستان 
 زنجانرود پایین 

24 23 1 

دهستان غنی 
 بیگلو

21 22  

 1327مأخذ استتعالمات استان زنجان 

 (همیاری محلی نهادهای الحسنه،قرض صندوقهای( محلی مدیریت رسمی غیر نهادهای-1-7-2

اشکال و انحای مختلف در  به  (Non Governmental Organization)اوجی.یا ان.)سمن(  نهاد سازمان های مردم

شود و با توجه به بافت کالمی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره سراسر جهان استفاده می

کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب ترین معنایش، به سازمانی اشاره مینهاد در کلیکند. سازمان مردممی
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سازمان  .کنداما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میشود، نمی

 ای از دولت به شود. نه بودجهغیردولتی و غیرانتفاعی نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می

 کیالتش از قبل ثبت شده. یکی از مهمترین خصوصیاتگیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشصورت رسمی می

NGO شوند و به این نتیجه شود. چند نفر دور هم جمع میداوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می

 NGO رسند که به طور مثال با مصرف یا پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. البته یک می

دهد و اگر کارش به نتیجه برسد درآمد هم کسب کند و این فقط در راه توسعه و جاز است فعالیتهای خودش را سامان م

تعاونی ها و اتحادیه های موجود در بخش های مختلف اقتصادی  معنا ندارد. NGO اهداف تشکیالت خودش است و سود در

صنفی به فعالیت می پردازند، امکان تامین منافع مشترک مربوط همچون زراعت، زنبورداری، قالی بافی و... که به صورت 

به صنف خود را دارا هستند. تعاونی ها با ایجاد فضایی مشترک بین صنفهای تولیدی باعث شناسایی مواد و نهاده های 

و  ن و مکان مناسبو... می شوند. تامین نهاده های مورد نیاز با در زمامورد نیاز تولید کنندگان، مسائل و مشکالت صنفی 

دوق صنهای محلی در بخش زنجانرود طبق پرشنامه با قیمت مناسب مهمترین کارکرد تعاونی ها در اداره امور روستاهاست. 

های قرض الحسنه فامیلی از مهمترین نهادهای غیررسمی اقتصادی است که نقش اقتصادی پررنگی را در حل مشکالت 

ر چه میزان کل سرمایه در گردش این صندوق ها ناچیز به نظر می رسد، با این وجود اقتصادی خانوارها بازی می کند. اگ

این سرمایه های اندک حالل بسیاری از مشکالتی روستاییانی هست که در شرایط بد اقتصادی قادر به پس انداز برای خود 

نند، ساختن مدرسه، خانه، برنج کاری، همیاری و تعاون گروهی افراد در اموری ما از دیگر پدیده های مردم نهاد نیستند.

تعاونی ها و اتحادیه های موجود در بخش های . شوددرو محصول و ساخت و الیروبی قنوات، سد آبی و دفاع دیده می

مختلف اقتصادی همچون زراعت، زنبورداری، قالی بافی و... که به صورت صنفی به فعالیت می پردازند، امکان تامین منافع 

ط به صنف خود را دارا هستند. تعاونی ها با ایجاد فضایی مشترک بین صنفهای تولیدی باعث شناسایی مواد مشترک مربو

و نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان، مسائل و مشکالت صنفی و... می شوند. تامین نهاده های مورد نیاز با در زمان و 

در بخش زنجانرود شهرستان زنجان  در اداره امور روستاهاست. مکان مناسب و با قیمت مناسب مهمترین کارکرد تعاونی ها

نمایند. بر اساس استعالم اداره تعاون روستایی استان چهار شرکت تعاونی وجود دارد که به کشاورزان خدمات ارائه می

اند و شرکت تعاونی های موجود در روستاهای حصار، اندآباد علیا، مهرگان در بخش زنجانرود واقع شدهزنجان، شرکت تعاونی

 اند. روستای یامچی در بخش مرکزی زنجان قرار دارد ولی برخی از روستاهای تابعه آن در بخش زنجانرود واقع شده
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 زنجان بخش زنجانرود از شهرستانلیست شرکت تعاونی روستایی  
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 حصار

 -انجمن سفلی-نوروزآباد-چپر -یرچکوش -چرالنقوش-مشمپا -حصار

قره آغاج  -ساری کند علیا-ساری کند سفلی-ایلجاق -انجمن علیا

قلعه  -اکلیس -خیرآباد -ارزه خوران-اورجک -قره آغاج علیا-سفلی

-گوگ تپه-اوغالنلو -دادلو-ینگجه سینار-باغچه -کردی -ارزه خوران

 قره بوطه-قیطول

-توزیع موادسوختی

انواع کود و سموم 

  –شیمیایی 

محصوالت کشاورزی 

 آموزش-

2،745 5 2 7 332 22 

 اندآباد
-اداحمدآب-مهرآباد -اربط -رضاآباد-قره کول-اندآبادسفلی -اندآبادعلیا

 میرجان-بزوشا-چهره آباد-ابراهیم آباد -زه لوحم-قزلجه سفلی
" 1،728 3 2 3 1742 13 

 مهرگان

-قالیچه بالغ-تقی کندی -ملک باغی-مینان -میاندره -حبش

-دگرمان درسی -قزلجه علیا-سنگبین -قاضی کندی-اوزج -کنگرلو

 علی آباد -حسین آباد-نصیرآباد-لولک آباد

" 217 2 1 1 214 14 

 یامچی

 -حسن آباد)تازه کند( -دره لیک-تلخاب-قره آغاج -جاسفنا -یامچی

-قره بالغ-حاجی آرش-حاجی کندی -قزل تپه -ضیاء آباد-داشکسن

 آقبالغ-گلجیک -ابدال

" 1،421 2 2 2 325 15 

  1327منبع: اداره تعاون روستایی، 

 

 محلی مدیریت در موثر فرادا-3- 1-7

هیاری ها، ریش سفیدان روستایی، در تعامل خوانین، مسئولیت اداره تا قبل از شکل گیری شوراهای اسالمی روستاها و د

امور روستاها را برعهده داشتند. انجام کلیه فعالیتها و خدمات عمومی و رفع اختالفات توسط ریش سفیدان و بزرگان حل 

وراها به ایفای نقش و فصل می شد. بعد از شکل گیری شوراهای اسالمی این افراد یا خود به عنوان منتخبین مردم در ش

پرداختند و یا در کنار شوراهای اسالمی نقش برجسته خود را حفظ کرده اند. همانطور که در مباحث قبلی اشاره افراد ذی 

نحوه مدیریت در روستاهای  نفوذ و خیرین نیز نقش مهم و عمده ای را در مدیریت و اقتصاد روستاها بازی می کنند.  

توسط نهادهای رسمی  رسشنامه تکمیل شده توسط جامعه محلی روستاهای بخش زنجانرودبا بررسی پ بخش زنجانرود
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و هیات امناو نهادهای غیر رسمی همانند ریش سفیدان  محلیرئیس شورای اسالمی، شورا، دهیاری و بخشداری  معتمدین 

 .گیردو سران ایل صورت می

 

 منظومه سطح در رسمی غیر و میرس نهادهای دولتی، ها سازمان مدیریتی روابط شبکه-1-7-4

به طور کلی دو نوع شبکه ارتباطی میان و درون سازمان ها وجود دارد شبکه روابط رسمی و غیر رسمی. شبکه روابط رسمی 

به معنی ساختار آگاهانه ای از نقش ها در یک سازمان و یا در میان چندین سازمان است که به صورت رسمی سازماندهی 

ری، فرماندا شبکه غیر رسمی نیز در دل سازمان رسمی پدیدار شده و در عین حال بر آن اثر می گذارد. و تعیین شده است.

ر، با توجه به ساختار سیاسی کشو بخشداری و دهیاری سلسله مراتب تعریف شده در ساختار مدیریت محلی روستا هستند.

ت روستاهاست. در سطحی پایین تر بخشداری در سطح شهرستان فرمانداری مهمترین و تاثیرگذارین نهاد در مدیری

بیشترین ارتباط را در مدیریت روستاهای منظومه داراست. بخشداری بر فعالیت شوراهای اسالمی روستاها و دهیارها نظارت 

ت یشورای اسالمی روستاها و دهیارها آخرین حلقه در مدیر می کند و بیشترین ارتباط را با نهادهای مدیریتی روستاها دارد.

فضاهای روستاها هستند. قانون سرنوشت روستاها در سطح خرد را در دست این نهادها قرار داده است. هر گونه ساخت و 

ساز در داخل روستاها با مجوز و نظارت این نهادها صورت می گیرد. بودجه های اختصاص یافته به روستا از کانال شورای 

تالفات درون گروهی داخل روستاها توسط همین نهادها حل و فصل می و دهیار در روستاها خرج می شود. همچنین اخ

 شود.

نماید که این مبالغ براساس پیشنهاد دهیاریها معموالً هر دهیاری برای مجوز احداث ساختمان در روستاها مبلغی اخذ می

غ دریافتی قدرت مانور اقتصادی گردد. مبالو شورا جهت بهسازی معابر و احداث پارک و سایر امکانات موردنیاز استفاده می

دهیاریها در اداره روستاها را افزایش می دهد. در صورت وجود مشارکت مردمی، اگر اعتباری برای یک پروژه در روستا 

از مبلغ کل اعتبار از طرف اهالی تامین گردد اولویت احداث پروژه در محدوده اهالی  %32وجود داشته باشد در صورتیکه 

 . کمک کننده است

بدیهی است که کلیه ادارات و ارگانهای مستقر در بخش زنجانرود، در هماهنگی با استانداری زنجان، فرمانداری شهرستان  

زنجان و بخشداری بخش زنجانرود با دهیار و شورای اسالمی روستاها در ارتباط کاری قرار می گیرند. همچنین در شهر  

اسالمی و ادارات و ارگانهای مختلف مسئولیت خدمات دهی به شهروندان نیک پی دولت محلی شامل شهرداری و شورای 

 را برعهده دارند. 

 

 منظومه در توسعه بخشی و فرابخشی های سیاست واگرایی و مگراییه- 1-7-5

توسعه بخشی و میزان سرمایه گذاری با توجه اکثریت سرمایه گذاری ها در زمینه توسعه خدمات شهری، روستایی، حمل 

، منابع آب، آب و فاضالب، آموزش و پرورش عمومی کشاورزی و منابع طبیعی و کمترین سرمایه گذاری های صورت و نقل

گرفته در سطح منظومه در زمینه توانبخشی، امداد و نجات، صنعت و معدن، گونه های زیستی، صنایع دستی می باشد. با 

است، ولی عدم تعادل در توزیع مناسب در منطقه  بیشتر  نیاز به سرمایه گذاری بررسی و مطالعات صورت گرفته،توجه 
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سرمایه گذاری باعث شده تا منظومه در زمینه توسعه خروجی مناسبی نداشته باشد، و زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها 

 را فراهم آورد.

 مدیریتی محدودیتهای و قابلیتها :یجمعبند

ن دهیار در چارت مدیریت محلی روستاها باعث شده است تا مدیریت تأسیس شوراهای اسالمی شهر و روستا و افزوده شد

پاسگاه نیروی  محلی در سطح شهرها و روستاها دارای ابزارهای الزم برای اعمال قدرت برای میل به توسعه را دارا باشند.

تان ه لیک  در دهسانتظامی یکی دیگر از نهادهای رسمی مدیریت محلی بخش زنجانرود است که یک پاسگاه در روستای در

زنجانرود پایین، دوجود دارد.  شرکت های تعاونی روستایی از دیگر نهادهای رسمی مدیریت محلی به حساب می آیند که 

صندوق های  . نمایند.در بخش زنجانرود شهرستان زنجان چهار شرکت تعاونی وجود دارد که به کشاورزان خدمات ارائه می

ن نهادهای غیررسمی اقتصادی است که نقش اقتصادی پررنگی را در حل مشکالت اقتصادی قرض الحسنه فامیلی از مهمتری

از دیگر پدیده های مردم نهاد همیاری و تعاون گروهی افراد در اموری مانند، ساختن مدرسه، خانه،  خانوارها بازی می کند.

 .ودشبرنج کاری، درو محصول و ساخت و الیروبی قنوات، سد آبی و دفاع دیده می

 

 منظومه سکونتگاهی شبکة فضایی نظام عملکرد و ساختار-1-8
ساختار فضائی عبارتست از تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضائی و جایگاه اجزاء آن بر بستر محیط 

ابه قالب د به مثاقتصادی است و می توان-در واقع ساختار فضایی شامل ابعاد بسترساز روابط و مناسبات اجتماعی فیزیکی.

فضایی دو دسته از بسترها را در بر می گیرند: بستر  ساختارهایفعالیت ها و روابط حاکم بر آنها در نظر گرفته شود. 

اقتصادی. البته بین این دو دسته ساختار در قالب نظام)سیستم(، روابطی تنگاتنگ -اکولوژیک و بستر اجتماعی-محیطی

 (.1322برقرار است)سعیدی، 

 ها، نوعی پیوند تنگاتنگ و غیر قابل انکارواقعیت استوار است که میان ساختار و کارکرد تمام پدیده اساسی بر اینفرض 

(. بدین سان، 1322کند)سعیدی، های آن نظام را نمایندگی و تحقق پذیر میبرقرار است که مجموعه حاصل از آن قابلیت

مرتبط با اجزای تشکیل دهنده ساختار آن مرتبط است. در نظام فضایی، هر نظام دارای قابلیت هایی است که به نیروهای 

پیوستگی درونی اجزای مختلف آنهاست، بین ساختارهای مختلف و کارکردهای گوناگون هر نظام نوعی هم پیوندی و 

آن را  ترینچکسازد که تا کوهمنوایی برقرار است. همین همنوایی است که نوعی پویش درونی در سرتاسر نظام برقرار می

سازد. بدین ترتیب هر جزء ساختاری، جزء کارکردی خود و روابط حاکم ای از اتصاالت، به یکدیگر مرتبط میهمچون شبکه

سازد. دگرگونی یک جزء ساختاری بر سایر اجزای ساختاری هم اثر خواهد گذارد پذیر یا پدیدار میبر آن اجزای  را امکان

گیرد. بدین ترتیب، هر گونه تغییری در هر یک از اجزای ساختاری، با توجه به أثیر قرار میو دیگر کارکردها نیز تحت ت

شود و از همین طریق، کارکردی که باید برقرار سازد، به جزء یا اجزای هم پیوند خود در مجموعه کارکردها منتقل می

  (.1321نماید. )سعیدی، روابط مرتبط خود را بر آن جزء تحمیل می
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 هاهای اصلی و شاخصفهمول

-های تاثیرگذار در دو بستر محیطیالیه زنجانرود شهرستان زنجانبرای به دست آوردن ساختار فضایی منظومه بخش 

 اقتصادی به شرح جدول زیر استخراج شد:-اکولوژیک و بستر اجتماعی
 های مورد استفاده در تعیین ساختار فضایی منظومههای اصلی و شاخصهمولف 

 هاشاخص های اصلیهمولف

 اکولوژی-بستر محیطی
 دشتی و...(-وضع طبیعی روستاها )کوهستانی

 شناختیبوم-بندی محیطیپهنه

 اقتصادی-بستر اجتماعی

 بندی کالبدیپهنه

 فرهنگی-بندی اجتماعیپهنه

 بندی اقتصادیپهنه
 

 اجزای تشکیل دهنده شبکه سکونتگاهی-1-8-1 

، از یک نقطه 1325ه بخش زنجانرود شهرستان زنجان مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال شبکه سکونتگاهی منظوم 

های روستایی منظومه بخش زنجانرود به لحاظ نقطه روستایی متشکل شده است که با رده بندی سکونتگاه111شهری و  

روستا متوسط،  38روستا کوچک،  51سکونتگاه  111توان گفت که از میان جمعیت طبق طبقه بندی مرکز آمار ایران  می

باشد و شهر نیک پی به عنوان مرکز مجموعه روستا خالی از سکنه می 25روستا مراکز مجموعه و 4روستا مراکز حوزه،  2

 دهد.باشد..جدول زیر تعداد و جمعیت هر یک از رده های سکونتی منظومه بخش زنجانرود را نشان میمی

 زنجانرودگاهی منظومه اجزای تشکیل دهنده شبکه سکونت 
 جمعیت تعداد طبقه بندی

 1732 51 22-1 کوچک 

 2242 38 422-122 متوسط

 5448 2 222-522 مراکز حوزه

 4727 4 2422-1222 مراکز مجموعه
 2 2 نفر به باال2522  روستا شهر

1327منبع: مشاور،  
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 هاسطح سکونتگاه جزای تشکیل دهنده شبکه سکونتگاهی منظومه  بخش زنجانرود به تفکیک

 سطح بندی اجزای سکونتگاهی  جمعیت  روستا   سطح بندی اجزای سکونتگاهی  جمعیت  روستا   سطح بندی اجزای سکونتگاهی  جمعیت  روستا 

 روستای کوچک 51 سیف اباد روستای متوسط 215 قره کول مراکز مجموعه 2،524 قره بوطه

 روستای کوچک 51 تلمبه خانه ایده لو ستای متوسطرو 224 قاهران مراکز مجموعه 1،442 رجعین

 روستای کوچک 51 باغلوجه سردار روستای متوسط 128 قزلجه علیا مراکز مجموعه 1،272 میرجان

 مراکز مجموعه 1،223 مشمپا

ساری کند 

 روستای کوچک 47 الوارلو روستای متوسط 128 سفلی

 روستای کوچک 44 میاندره متوسطروستای  125 انجمن سفلی مراکز حوزه 724 گمش اباد

 روستای کوچک 44 قزلجه سفلی روستای متوسط 123 دگرمان درسی مراکز حوزه 455 بزوشا

 روستای کوچک 32 قزالربالغی روستای متوسط 175 انجمن علیا مراکز حوزه 441 کزبر

قو لی قصه /سلطان 

 ستای کوچکرو 33 عربچه روستای متوسط 142 ملک باغی مراکز حوزه 428 اباد

 روستای کوچک 31 بلوغ روستای متوسط 157 کهاب /قهاب / مراکز حوزه 421 چپ چپ

 روستای کوچک 21 سر چم علیا روستای متوسط 152 تقی کندی مراکز حوزه 572 اندابادسفلی

 روستای کوچک 21 حسن اباد روستای متوسط 147 لولک اباد مراکز حوزه 551 حصار

 روستای کوچک 12 نوروزاباد روستای متوسط 144 سرچم سفلی مراکز حوزه 547 ایلجاق

 روستای کوچک 12 حمزه لو روستای متوسط 128 چر النقوش مراکز حوزه 522 دوالناب

 روستای کوچک 18 عزیزلو روستای متوسط 117 ابراهیم اباد روستای متوسط 477 اندابادعلیا

 روستای کوچک 17 تازه کند طروستای متوس 114 اربط روستای متوسط 472 نصیراباد

 روستای کوچک 14 حماملو باال روستای متوسط 113 شکورچی روستای متوسط 433 رضااباد

 روستای کوچک 14 جنت اولنگ روستای متوسط 113 زنگین روستای متوسط 427 قره اوغالنلو

 روستای کوچک 2 دولک روستای متوسط 112 سر دهات شیخ روستای متوسط 414 مهراباد

 خالی از سکنه 2 نجی روستای متوسط 127 علی اباد روستای متوسط 342 گوگ تپه

 خالی از سکنه 2 مزرعه گچی لیک روستای متوسط 127 ساری کندعلیا روستای متوسط 352 قره چریان

 خالی از سکنه 2 مزرعه شیرین بالغ روستای کوچک 22 دلکی روستای متوسط 332 دره لیک
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 خالی از سکنه 2 مزرعه بادام روستای کوچک 22 باغلوجه اقا وسطروستای مت 225 تلخاب

 خالی از سکنه 2 مزرعه امینی روستای کوچک 22 قیطور روستای متوسط 242 چهره اباد

 خالی از سکنه 2 مزرعه احمد  خان روستای کوچک 82 ایلن روستای متوسط 242 قره اغاج علیا

 خالی از سکنه 2 مزر عه سام بورا کوچک روستای 85 مینان روستای متوسط 242 قیطول

 روستای کوچک 82 حبش روستای متوسط 232 اسفناج

مجتمع خدماتی رفاهی 

 خالی از سکنه 2 عدل

 خالی از سکنه 2 کنگرلو روستای کوچک 74 فیله خاصه روستای متوسط 237 قره اغاج سفلی

 خالی از سکنه 2 قاضی کندی روستای کوچک 74 المالو روستای متوسط 234 قره اغاج

 خالی از سکنه 2 شکربالغی روستای کوچک 42 گوگلر روستای متوسط 234 چوروک علیا

 خالی از سکنه 2 زنگی حاج اصغر روستای کوچک 47 قالیچی روستای متوسط 228 چوروک سفلی

 خالی از سکنه 2 خرابه آغبالغ روستای کوچک 45 حسین اباد روستای متوسط 222 گواالن

 خالی از سکنه 2 چاور روستای کوچک 43 چپر خالی از سکنه 2 ایده لو

 خالی از سکنه 2 اوینادان

سردهات بیات 

 روستای کوچک 42 جعفر

ایستگاه راه آهن نیک 

 خالی از سکنه 2 پی

 خالی از سکنه 2 ایستگاه راه آهن سرچم روستای کوچک 41 سنگبین خالی از سکنه 2 اوزج

 خالی از سکنه 2 ایستگاه راه آهن آذر پی روستای کوچک 55 ه آقاجلوقر خالی از سکنه 2 احمداباد

 خالی از سکنه 2 ایستگاه راه آهن  رجعین روستای کوچک 54 حماملو پایین خالی از سکنه          * قالیچه بالغ

 از سکنهخالی           * باش سیز خالی از سکنه          * سد مشمپا خالی از سکنه          * صو فی لر
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 ساختار فضایی منظومه -1-8-2

م بر ها و روابط حاکو کارکرد فضایی نیز شامل  مجموعه فعالیت "اقتصادی  –ابعاد بسترساز روابط و مناسبات اجتماعی  "ساختار فضایی شامل

فضایی  –های مکانی (. در نظام1322)سعیدی،ها و کارکردهای عینی و ذهنی استآنهاست. ساختارها و کارکدهای هر نظام نیز شامل  سااخت

گیری از آنها نیز به دامنه شعوری و اگاهی آنها  بستگی ها و نحوه بهرهها به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی افراد و گروهنحوه ادراک ساخت

هرها و ها بین شز روابط، مناسبات و پیوندهای شهری و روستایی متاثر ادارد. پویایی یک سازمان فضایی عالوه بر نقش و کارکردهای سکونتگاه

(. در قالب پاردایم شبکه 1382پذیرد) سعیدی،وسیله جریان افراد، کاالها، پول، اطالعات و الگوهای متنوع شغلی انجام میباشد، که بهروستاها می

ا را شکل های زندگی انسانبه صورتی شبکه های مختلف هستند کهای تقسیم نقاط شهری و روستایی معنای روشنی ندارد بلکه جریانمنطقه

های جغرافیایی است گیری و تحول فضاهای جغرافیایی تحت تاثیر روابط و مناسبات میان ساخت(. شکل1382دهند )عزیزپور،می

میان شهر و روستا در (. فضاهای شهری و روستایی هر دو در حال تبدیل شدن به فضاهای چندبعدی هستند که در آن تعامل 1321زاده،)ابراهیم

باشد. بدین علت،مفاهیم دوگانه شهری و روستایی به تنهایی قادر به تببین و تفسیر چنین پیوستاری بین این مناطق نیستند حال تشدید می

(KULE,2228روستاها و شهرها در حالت مکمل هم قرار دارند و اثرات این تعامالت را می .)سرمایه، خدمات  های افراد، کاال،توان در جریان

 هایمشاهده نمود.  که ممکن است که این تعامالت اثرات مثبت و منفی را نیز به همراه داشته باشد.شناخت صحیح روابط جاری میان محیط

ب سعملکردی روابط و مناسبات موجود و در نتیجه، برقراری  پیوندهای منا-تواند به کوشش در راستای تغییر ساختاریروستایی و شهری می

های روستایی خواهد انجامید های شهری و محیطها میان کانونیاری رساند؛ بی توجهی به این مهم، مسلماً به تعمیق بیشتر نابرابری

ها را با توجه ها/پیوندهای موجود را به درستی تصویر کشید و روند آتی و سمت و سوی آن(. در این راستا، چناچه بتوان جریان1387)سعیدی،

های مناسب برای توسعه مناطق به درستی تدوین یافته و تحقق توان امیدوار بود که سیاستهای ملی و جهانیی ترسیم کردف میانداز به چشم

ها و پیوندهای موجود مرتبط با سکونتگاههای منظومه بخش زنجانرود شهرستان زنجان (. با این مقدمه به بررسی جریان1322یابند )سعیدی،

ها و پیوندها در ها و بین روستاها و شهرها بررسی خواهد شد. نحلیل جریانها و پیوندها در این منظومه در دو سطح بین روستاانپردازیم.جریمی

می شود. از وظیفه عموها به کمک گراف نمایش داده میای، ساختار شبکهگیرد. در تحلیل شبکهای صورت میاین طرح به کمک تحلیل شبکه

کنند یا جایگاه به خصوص را در یک شبکه اشغال هایی است که نقش مشابه را بازی میهای گرهها و زیر مجموعهکشف تودهها، تحلیل شبکه

ای از رئوس و مجموعهای از خطوط بین هر جفت از آنهاست؛ به طوری که هر خط نشانگر، نوعی رابطه میان دو رأس اند. یک گراف مجمومهکرده

آن است در طرح توسعه پایدار منظومه بخش زنجانرود شهرستان زنجان رئوس عبارتند از سکونتگاههای منظومه و بین به دو رأس متصل به 

ها دهند. گرافهای میان این سکونتگاهها خطوط گراف را تشکیل میهای خارج از منظومه که با آن مرتبطند و جریانعالوه بر آن سکونتگاه

شود که خطور آن دارای ابتدا و انتها باشد که به این  خطوط باشد. هنگامی یک گراف جهت دار خوانده می دار و یا غیر جهت دارتواند جهتمی

شود تحلیل ( گفته میEdgeشود. در مقابل به خطوطی که غیر جهت دار بوده و ابتدا و انتهای آن مشخص نباشد یال )جهت دار کمان گفته می

شود. به منظور های ورودی و خروجی از هر سکونتگاه تفکیک میگیرد و جریانجهت دار صورت میای منظومه بخش زنجانرود به صورت شبکه

های منظومهو مسئولین جمع آوری شده بودند به های صورت گرفته با خانوارها اطالعات مورد نیاز که از طریق مصاحبهبررسی هریک از شبکه

 انتقال داده شد.  NODEXLکمک نرم افزار اکسل آماده سازی و به نرم افزار 
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 منظومه فضایی جریانهای3-8-1-

 افراد جریان1-3-8-1 

شود. این سواالت  ابعاد مختلف جریان های افراد اعم های محلی میجریان افراد در سطح منظومه با استفاده از پرسشنامه 

سواالت  مستقیما جریان افراد و مراجعه اهالی دهند.  برخی از این از هدف، دوره و بازه  زمانی  آن را مورد مطالعه قرار می

روستا را بررسی می کند وبرخی نیز به بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی و .. بین روستاها؛ به عنوان مثال وجود روابط 

 اداری وابسته به استان زنجان است-بخش  زنجانرود به لحاظ سیاسی.پردازندخویشاوندی میان اهالی روستاهای مختلف می

و بیشترین ارتباط را با شهر  زنجان دارد. همچنین با توجه به تمرکز و انباشت سرمایه و سلسله مراتب سیاسی باعث شده 

است که این شهر به بزرگترین بازار خرید روزانه و هفتگی منظومه تبدیل شود و جریان روزانه افراد ساکن در منطقه به 

سوی دیگر شهر نیک پی با توجه به سلسله مراتب سیاسی و قرار گیری برخی  شهر زنجان به صورت تثبیت شده در آید. از

از نهادهایی سیاسی و اداریو همچنین به عنوان مرکز منظومه بخش زنجانرود موجب شده است که افراد منظومه برای انجام 

ت روزانه مراجعه کنندگان روستایی نمایند. اکثر ماشینهای سواری به صورامور اداری به صورت روزانه به این شهر مراجعه می

لی های محرا به شهر زنجان و شهر نیک پی رسانده و بعد از اتمام امور به روستاهای خود برمی گردانند. بررسی پرسشنامه

دهد که بخشی از جریان افراد مربوط به جمعیت شناور) جمعیت جابه جایی برای کار یا تحصیل( است که ساکنان نشان می

جان یا روستاهای داخل منظومه در رفت و آمد هستند. و برخی از این جریانات مربوط به ارتباط خویشاوندانی و به شهرزن

باشد.  شهرهای ماهنشان،ارمغانخانه، میانه از دیگر شهرهایی است که جریان روزانه افراد را با منظومه پیوندهای زناشویی می

های افراد از گراف جهت دار استفاده شد جدول ای جریاننظور تحلیل شبکهبخش  زنجان رود شهرستان  زنجان دارد . به م

 دهد.های افراد را نشان میمحاسبه شده است مشخصات کالن شبکه جریان NodeXLزیر که به کمک نرم افزار 

 شهری( -ای )بیناروستایی و روستاییمنظومهدرون

قل است که به طور دقیق میزان مراجعه افراد به روستاهای مختلف و در بررسی جریان افراد، نیاز به اطالعات ریز حمل و ن

در جلسه علنی  138432318تعداد مراجعات را نشان دهد. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت در تاریخ 

ه ودبر اساس این مصوبه، حمل نقل عمومی مسافربری روستایی در داخل محدمجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. 

هیأت پس از آن  .جغرافیایی که حسب مورد توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تعیین میگردد، انجام می شود

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی « 232»وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده 

نامه ساماندهی حمل و نقل نون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آئینو اصل یکصد و سی هشتم قا - 1382مصوب  -ایران 

بر اساس . نمودابالغ برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تصویب و  132332312در تاریخ عمومی روستایی را 
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وزارت کشور این مصوبه، حمل و نقل عمومی مسافربری روستایی در داخل محدوده جغرافیایی که حسب مورد توسط 

 شد.ای( تعیین های کشور( و وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جادهها و دهیاری)سازمان شهرداری

مطابق با مصوبات فوق، در خصوص ساماندهی و فعال سازی شبکه حمل و نقل روستایی، مسیرهای روستایی هر استان به 

ستان زنجان نیز مسیرهایی تعیین گردید. جدول زیر مسیرهای روستایی تصویب رسید که برای مسیرهای روستایی ا

 دهد.مشخص شده بخش زنجانرود شهرستان زنجان را نشان می

 فهرست مسیرهای روستایی مصوب استان زنجان در بخش زنجان
 مقصد مبدا نام دهستان بخش شهرستان

 زنجان قره بوته چایپاره باال زنجانرود زنجان

 زنجان مشمپا چایپاره پایین ودزنجانر زنجان

 زنجان رجعین زنجانرود پایین زنجانرود زنجان

 زنجان اندآباد علیا غنی بیگلو زنجانرود زنجان

 1323مأخذ: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم، 

ردیده است، ترسیم گNodeXLشود در این گراف که به کمک نرم افزار جریان افراد درون منظومه افراد در شکل زیر می

 ها نشان دهنده وزن جریان تعداد تکرار می باشد.ها و قطر فلشها نشان دهنده مبدا و مقصد جریانجهت فلش
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 جریانات درون منظومه افراد در بخش زنجانرود شهرستان زنجان.4شکل 

 

 

ی قصه/سلطان آباد به عنوان های نیکپی، رجعین، قره بوطه، مشمپا، میرجان، اندآباد علیا، قولدر گراف فوق سکونتگاه

شود که نیک پی به عنوان های جذب جریان افراد در درون منظومه قابل شناسایی هستند. در این گراف مشاهده میقطب

باشد. در شمال های شکل گرفته میها در سطح منظومه عمل نموده و مقصد قالب جریانترین قطب جاذب جریاناصلی

مال های شها سکونتگاهره بوطه، مشمپا، در مقیاس کوچکتر  به عنوان یک مرکز محلی جریانهای رجعین، قمنظومه روستا

با  های مرتبطشود که اگرچه تعداد سکونتگاهها مشاهده میمنظومه را به خود جذب نموده اند. در ارتیاط با این سکونتگاه

باشند. حدفاصل رجعین و نیک بیشتری برخوردار میها به طور متوسط از وزن  آنها کمتر از نیک پی است اما این جریان

کند. های پیرامون خود را به سمت خود جذب میپی، قولی قصه/ سلطان آبادبه عنوان یک وزنه برخی از جریان ها سکونتگاه

 شود در میانکند. عالوه بر این مشاهده میهای افراد کامال به عنوان یک مرکز محلی عملی میاز نظر جذب جریان

کند. جدول ها عمل میسکونتگاهای جنوب غربی منظومه روستاهای میرجان و اندآباد علیا به عنوان قطب جاذب جریان
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دهد. محاسبات جدول زیر با کمک نرم افزار های افراد در داخل منظومه را نشان میزیر شاخصهای تحلیل شبکه جریان

 انجام گردیده است.  NodeXLتحلیل شبکه 

 ها( درون منظومه در بررسی شبکه جریان افرادای به منظور بررسی جایگاه رئوس)سکونتگاهشبکهشاخص تحلیل 
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 2322 2327 2318 2322 2322 2322 تقی کندی

 2322 2328 2383 2323 2322 11322 میرجان

 2322 2321 3382 2322 1322 2322 ملک باغی

 2322 2327 2318 2322 2322 2322 لولک اباد

 2333 2328 2313 2321 3322 2322 حسین اباد

 2322 2327 2318 2322 2322 2322 مینان

 2322 2327 2313 2323 3322 2322 حبش

 2.33 2328 2313 2321 3322 2322 قره کول

 2322 2327 2318 2322 2322 2322 سنگبین

 2322 2327 2318 2322 2322 2322 قاضی کندی

 2322 2327 2318 2322 2322 2322 علی اباد

 2333 2328 2313 2321 3322 2322 اوزج

 2352 2328 2324 2322 2322 2322 قره اغاج علیا

 2328 2313 2314 2323 1322 12322 مشمپا

 2352 2328 2324 2322 2322 2322 قره اغاج سفلی
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 2352 2328 2324 2322 2322 2322 نوروزاباد

 2352 2328 2324 2322 2322 2322 ساری کند سفلی

 2322 2321 3315 2322 1322 2322 ساری کندعلیا

 2352 2328 2324 2322 2322 2322 ایلجاق

 2352 2328 2324 2322 2322 2322 قره آقاجلو

 2313 2312 2312 2323 2322 4322 حصار

 2352 2328 2324 2322 2322 2322 چپر

 2352 2322 3323 2322 2322 2322 شکورچی

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 ایلن

 2312 2313 2312 2322 2322 12322 قره بوطه

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 عزیزلو

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 شکورچی

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 شکربالغی

 2352 2328 2322 2322 3322 2322 قره اوغالنلو

 2324 2327 2388 2324 2322 13322 رجعین

 2333 2323 2325 2322 4322 2322 دلکی

 2342 2312 2317 2321 4322 2322 گواالن

 2322 2321 3311 2322 1322 2322 ایلجاق

 2322 2327 2312 2321 2322 2322 دلکی

 2322 2321 3388 2322 1322 2322 قیطول
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 2322 2327 2312 2321 2322 2322 چوروک سفلی

 2322 2321 3388 2322 1322 2322 چورک علیا

 2322 2327 2312 2321 3322 2322 الوارلو

 2322 2327 2312 2321 2322 2322 سر چم علیا

 2333 2328 2318 2321 4322 2322 سرچم سفلی

 2312 2312 2312 2324 4322 8322 ه /سلطان ابادقو لی قص

 2322 2321 3388 2322 1322 2322 المالو

 2352 2328 2321 2322 2322 1322 گمش اباد

 2352 2328 2321 2322 2322 1322 چپ چپ

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قزالربالغی

 2322 2347 1328 1322 1322 122322 نیکپی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 زنگبین

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 جنت اولنگ

 2322 2327 2315 2321 2322 2322 ملک باغی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 میرجان

 2352 2327 2324 2322 2322 2322 تلخاب

 2322 2327 2315 2321 2322 2322 نصیراباد

 2352 2327 2324 2322 2322 2322 قره اغاج

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 بزوشا

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 اندابادعلیا
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 یدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پا

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 دگرمان درسی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قالیچه بالغ

 2322 2322 2323 2322 1322 4322 اسفناج

 2352 2327 2324 2322 2322 2322 باغلوجه اقا

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 همیاندر

 2322 2327 2315 2321 2322 2322 اربط

 2352 2327 2324 2322 2322 2322 کزبر

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 خرابه آغبالغ

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قزلجه علیا

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 دره لیک

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 اندابادسفلی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 کنگرلو

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 احمداباد

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قاهران

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 حسن اباد

 2327 2311 2327 2327 3322 8322 رضااباد

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 چهره اباد

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 چریان قره

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 چر النقوش

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 دوالناب
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 یدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پا

 2317 2328 2312 2322 3322 2322 مهراباد

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قزلجه سفلی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 باغلوجه سردار

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 نجی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 تلمبه خانه ایده لو

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 حمزه لو

 2352 2328 2322 2322 2322 2322 ابراهیم اباد

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 اوینادان

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 چاور

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 سیف اباد

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 ایده لو

 2322 2324 2327 2322 2322 2322 گوگلر

 2352 2328 2321 2322 2322 2322 سردهات بیات جعفر

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 بلوغ

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 ساری کندعلیا

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 کهاب /قهاب /

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 عربچه

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 سر دهات شیخ

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 گوگ تپه

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 انجمن علیا
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 یدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پا

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 انجمن سفلی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 صو فی لر

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 حاج اصغرزنگی 

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 دولک

 2352 2328 2321 2322 2322 2322 تازه کند

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 فیله خاصه

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قیطور

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قالیچی

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 چوروک علیا

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 قیطول

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 حماملو باال

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 حماملو پایین

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 رجعین

 2322 2324 2327 2322 1322 2322 باش سیز

 2322 2321 3324 2322 2322 1322 انداباد سفلی

 2322 2321 3324 2322 1322 2322 قزلجه سفلی

 2322 2322 2328 2324 2322 3322 علی اباد

 2322 2324 2382 2322 2322 14322 انداباد علیا

 2322 2321 3381 2322 1322 2322 احمدآباد

 2322 2321 3381 2322 1322 2322 چهرآباد
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 یدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پا

 2322 2321 3381 2322 1322 2322 سنگبین

 2322 2321 3381 2322 1322 2322 ندیقاضی ک

 2352 2321 3322 2322 1322 1322 فیله خاصه

 2322 2322 3327 2322 1322 2322 مینان

 2322 2322 3327 2322 1322 2322 تقی کندی

 1327ماخذ: محاسبات مشاور،

iدر این جدول  )  ndegree) ( به عنوان درجه ورودی، وout degreeد که درجه ورودی تعداد شو( خروجی در نظر می

دهد. شاخص شود را نشان میهای که از راس خارج میشود و درجه خروجی تعداد کمانهایی که به رأس وارد میکمان

(Betweeness  cent eral i t yها در شبکه است. این شاخص برابر است با تعداد عبوری ( شاخصی برای مرکزیت گره

شود. رأسی های گراف انجام میترین مسیر بین تمام رأسباط با کوتاهکه از راس مود نظر در برقراری ارت

Betweeness centکه) eral i t yها را داردو به عنوان ( باالیی داشته باشد اثرگذاری زیادی در مبادالت بین رأس

Eiکند. شاخص )میانجی عمل می genvect or  Cent ral i t yشاخصی است که عالوه بر ورودی رأس مورد مطالعه ) 

توان این شاخص را شاخص محبوبیت و گروه دهد. به عبارتی میدرجه ورودی همسایگان آن رأس مورد مطالعه قرار می

clای شدن )دوستی همسایگان راس مورد نظر دانست. شاخص ضریب خوشه ust eri ng coef f i ci entای ( درجه

پی بیشترین جریان شاهده مشود که شهر نیکبراساس جدول مدهد.ای شدن متمایل است را نشان میکه هر أس به خوشه

Iباشد. به طوریکه دامنه ورودی آن های منظومه را دارا میافراد را در بین سکونتگاه n- degree) باشد. این می122( برابر

. سکونتگاه روستای منظومه جریانی از افراد به سمت  شهر  نیک پی وجود دارد122باشد  که حدود امر به این معنی می

روستای رجعین در دهستان زنجانرود پایین و قره بوطه در دهستان چایپاره باال، مشمپا در دهستان  پس از شهر نیک پی

اند.  های  افراد قرار گرفتهچایپاره پایین و روستاهای اندآباد علیا و میرجان در دهستان غنی بیگلو در جایگاه جذب جریان

ان آباد و گواالن و حصار بیشترین محبوبیت را به لحاظ جریان افراد به خود اختصاص در این بین روستاهای قولی قصه/سلط

 داده اند.
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                               طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                                   

 جریان افراد در داخل منظومه.27نقشه 

 

1327منبع: مشاور،
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 ب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                   بنیاد مسکن انقال

 شهری( -ای )بیناروستایی و روستاییمنظومهبرون

شهر زنجان جاری است. که    های مورد مطالعه به سمت مرکز استان یعنی  ای سکونتگاه های برون منظومهغالب جریان

سکونتگاه        ستگی  شدت واب شان دهنده   ساله ن شد به طوریکه ارتباط میان آن های منظومه به خارج از آن میاین م ا  با هبا

و این امر ناشئئی از موقعیت سئئیاسئئی و  باشئئد.تر میهای منظومه گسئئتردهشئئهر زنجان از ارتباط درونی میان سئئکونتگاه

ای اسئئت که موجب تولید، تحرک و تمرکز مازاد باشئئد.و یک نوع حق امتیاز مالکانهزنجان می اقتصئئادی و اجتماعی شئئهر

های عمرانی در سطح شهر زنجان از   ای و  برنامههای بودجهگردد. بازار،معادن و صنایع وابسته به آن و سازو کار   بیشتر می 

شتر جریان می  شا       دلیل جاذب بی شهر میانه و ماهن سطح بعدی  شد.در  شهرهای جاذب جریان در  با ن به عنوان دومین 

باشئئند. که بیشئئتر مراجعات و رفت آمد به این شئئهر مربوط به خرید و فروش،بازار و تولیدات دامی منظومه تاثیر گذار می

 است.

 جریان برون منظومه افراد در بخش زنجانرود شهرستان زنجان:8شکل.5شکل 
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 جریانات برون منظومه ای بخش زنجانرودن  .28نقشه 

 

1327ماخذ: مشاور،
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 )تولید( جریان محصول2-3-8-1-

های دیگر شود. همچنین این محصوالت به کشورعمده محصوالت کشاورزی تولید شده در بازار شهر زنجان  عرضه می   

ستان  صادر می   و ا شور  سیب،انگور زرد       های مختلف ک سیر، پیاز، گوجه، شده، گندم، جو، هندوانه،خربزه،  شود. برنج تولید 

سال می         آلوو شهرهای دیگر ار ستان و  صوالتلبنی به ا ستاهایی مانند    شود. مح شده در بخش زنجانرود در رو برنج تولید 

د شده و در آنجا با نام برن حصار، مشمپا، قره بوطه و ... به شکل شلتوک به خریداران شهر میانه و استان کردستان فروخته       

ید شئئده در دشئئت رجعین به چهارکشئئور ارمنسئئتان، ترکیه، عراق و رسئئد. هندوانه تولبندی جدید به فروش میو بسئئته

 شود.آذربایجان صادر می

کشاورزان میزان مصرف خود را از محصوالت باشد.های مورد بررسی در این طرح میجریان محصول یکی از مهمترین جریان

جغرافیایی مشتریان در وهله اول ساکنین روستا تولید شده برداشته و مازاد بر نیاز خود را به بازار عرضه می کنند. به لحاظ 

هستند که آن محصول خاص را تولید نمی کنند. در مرحله دوم محصول برای ساکنین روستاهای اطراف عرضه می شود. 

با توجه به اینکه در بخش زنجانرود و شهر نیک پی بازار خرید و فروش و بازار محلی وجود ندارد،بقیه محصول در بازارهای 

رج منظومه به مشتریانی که از نقاط مختلف استان و کشور مراجعه می کنند، عرضه می شود. برهمین اساس اهالی خا

بخش زنجانرود به لحاظ جغرافیایی نخستین حلقه مصرف کننده محصوالت تولید شده کشاورزی هستند.شهر زنجان به 

ی جغرافیایی مهمترین مناطق واقع در حلقه دوم جغرافیایی عنوان مرکز استان زنجان و شهر میانه و تبریز به واسطه همسایگ

هستند. استانهای اردبیل، همدان، کردستان،البرز و تهران در حلقه سوم ارتباطات اقتصادی با منظومه هستند. استانهای 

 دیگر در حلقه چهارم جریان محصوالت تولید شده قرار می گیرند.

س    صلی خرید و فروش دام رو شهر زنجان       همچنین بازار ا ستان زنجان واقع در  شهر شتارگاه  تاهای بخش زنجانرود، ک

 است. 

 اطالعات کشاورزی دهستان چایپاره باال 

 محصوالت کشاورزی نام روستا ردیف
 محل فروش

 محصول

 زنجان ای، شلتوک،سیب، زردآلو،خربزه،کلزا،یونجهگندم، ذرت دانه حصار 1

 زنجان خربزه، هندوانه،سیر،سورگوم،سیب،زردآلو، انگورای،شلتوک، گندم،ذرت دانه مشمپا 2

 زنجان ای، شلتوک،سیب، زردآلوشلتوک،سیر،یونجه،گندم، ذرت دانه انجمن سفلی  3

 انجمن علیا 4
 ای، شلتوک،سیر،سورگوم،سیب،به،زردآلوگندم،ذرت دانه

 زنجان

 زنجان زردآلو،انگورای،شلتوک، نخود،سیر،یونجه،سیب،به،گندم،ذرت دانه قره آغاج سفلی 5

 زنجان ای،شلتوک،سیر،یونجه،سیب،به،زردآلوگندم،ذرت دانه قره آغاج علیا 4

 زنجان ای،شلتوک،سیر،یونجه،سیب،هلو،زردآلو،انگورگندم،ذرت دانه ساری کند علیا 7
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 زنجان گندم،ذرت دانه ای،شلتوک،گوجه فرنگی، سیر،سورگوم،یونجه،سیب،هلو،زردآلو، انگور ساری کند سفلی 8

 زنجان برنج،یونجه، شکورچی 2

 زنجان گندم،جو، ایلجاق 12

 زنجان گندم،جو،نخود،سیب،زردآلو، انگور چرالنگوش 11

 چپر 12
 ای، شلتوک، سیر،یونجهگندم، ذرت دانه

 زنجان

 نوروز آباد 13
 گندم،ذرت دانهای، یونجه؛

 زنجان

 1327مشاور، :منبع

 جریان محصوالت به بیرون از منظومه

 مقصد نام محصول ردیف

محصوالت زراعی  1

همچون برنج، 

 گندم، جو،و..

زنجان ، تهران، تبریز، اردبیل، کردستان، تهران،البرز، همدان، 

 قزوین، گیالن

 زنجان،تبریز، اردبیل،   دام 2

زنجان، تبریز، تهران، اردبیل، البرز، قزوین، همدان،  محصوالت باغی 3

 مشهد،گیالن

 1327محلی، مأخذ: مسؤلین 

در طرح توسئئعه پایدار منظومه روسئئتایی بخش زنجانرود برای مطالعه جریان تولید با جامعه روسئئتائیان به تفکیک    

ها مصئاحبه گردید و سئواالتی از قبیل نوع محصئول، میزان تولید، بازار خرید و فروش، مشئتریان، نحوه فروش     سئکونتگاه 

شد. این مطالعه علیرغم آنکه اطالعا    سیده  سکونتگاه پر   دهد، روابط میانها را ارائه میت موثری در ارتباط با جریان میان 

اسئئتفاده NodeXLهای محصئئوالت تولیدی از نرم افزار ای جریانکند. به منظور تحلیل شئئبکهها را نیز شئئناسئئایی میآن

کمان را ان سئئکونتگاهی که  گردید. در این گراف ایجاد شئئده مبدا هر کمان را سئئکونتگاه تولید کننده محصئئول و انتهای

محصوالت تولید شده اکثرا در     دهد. به دلیل نبود بازار محلی در بخش زنجانرودشود تشکیل می  محصول به آن عرضه می  

شده و با قیمت باالدر بازار            سط دالالن با قیمت کم خریدداری  شده تو صوالت تولید  سد.  مح شهر زنجان به فروش میر

همچون جریان افراد غالب  گذارد.این یکی از عوامل اسئئت که بر اقتصئئاد روسئئتایی تاثیر می  رسئئد وزنجان به فروش می

باشد. پس از  شهر زنجان، شهر تبریز    جریان محصول تولید شده در بخش زنجانرود به سمت مرکز استان شهر زنجان می      

سطح منظومه به آن      صوالت لبنی و دامی و زراعی از  ست، که عمده مح شود و با نام و برند  بازار  منتقل می قرار گرفته ا
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 ب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                   بنیاد مسکن انقال

های اههای کاال از سکونتگ رسد. اردبیل به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی  سومین مقصد جریان     تبریز به فروش می

اند. های تهران، البرز،همدان، کردسئتان، قزوین، گیالن قرار گرفته های بعدی اسئتان رود. و در سئطح منظومه به شئمار می 

 دهد.های ورودی محصول رئوس خارج از منظومه را نشان میل زیر میزان درجه و دامنه جریانجدو

 هایها( خارج از منظومه در بررسی شبکه جریانای در بررسی جایگاه رئوس )سکونتگاههای تحلیل شبکهشاخص
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 23141 13122 13222 121 زنجان

 23212 23834 23224 7 اذربایجان شرقی

 23212 23784 23224 7 اردبیل

 23227 23822 23224 4 تهران

 23224 23225 23222 4 البرز

 23225 23221 23222 4 کردستان

 23223 23221 23222 2 خوزستان

 23223 23257 23222 2 گیالن

 23222 33222 23222 1 همدان

 23222 33222 23222 1 قزوین

 23222 33224 23222 1 قم

 23223 23221 23222 2 مشهد

 23225 23242 23221 3 عراق

 23222 23221 23222 1 جمهوری اذربایجان

 23222 23221 23222 1 ترکیه

 23222 23221 23222 1 ارمنستان

 1327ماخذ: محاسبات مشاور،
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 ب اسالمی استان زنجانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                   بنیاد مسکن انقال

 به بیرون از منظومه تولیدی جریانات محصوالت:2شکل 

 



 

  

238 

 

 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                                                    خش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه پایدار منظومه روستایی ب  

 جریان محصوالت برون منظومه در داخل منظومه.22نقشه 

 

1327ماخذ:مشاور،
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 کاالهاوخدمات جریان3-3-8-1-

های  کاال و خدمات در منظومه بخش زنجانرود به کمک مصاحبه باساکنان   و مسئولین محلی منظومه مورد بررسی جریان

از اهالی و ساکنین روستا پرسیده شده بود که  در صورت عدم وجود خدمات و قرار گرفت. به این منظور طی سواالتی 

کنید.و یا چه روستاهایی  برای دریافت خدمات به کاالهای مختلف در روستا، این خدمات و کاالها را از کجا دریافت می

دار استفاده شد. جدول ف جهتهای کاالها و خدمات از گراای جریانکند. به منظور تحلیل شبکهروستای شما مراجعه می

 دهد.هایکاال و خدمات را نشان میمحاسبه شده است مشخصات کالن شبکه جریان NodeXLزیر که به کمک  نرم افزار 

 شهری( -ای )بیناروستایی و روستاییمنظومهدرون

ن و در درجه دوم از سایر جریان کاال و خدمات مصرفی در داخل بخش زنجانرود، در درجه اول از مرکز شهرستان و دهستا

روستاها بزرگ به سمت روستاهای کوچکتر انتقال می یابد. شهر نیک پی به عنوان مرکز بخش بیشترین جریان خدمات 

اعم از آموزشی، اداری،بهداشتی . همچنین بانک، و درمانگاه ها، ادارات و... در این شهر متمرکز شده است. بر همین اساس 

از مراکز بزرگتر به سوی مراکز کوچکتر در جریان است. گراف زیر که به کمک نرم افزار   جریان کاالها و خدمات

NodeXlشود که شهر دهد. در این گراف مشاهده میها را در منظومه نشان میترسم شده است. جریان خدمات و کاال

. شوده به سمت این شهر سرازیر میها در درون منظومنیک پی همانند یک وزنه عمل کرده و بیشتر جریان خدمات و کاال

از سوی دیگر در شمال منظومه روستاهای رجعین، قره بوطه و مشمپا جاذب برخی از جریانات خدماتی در محدوده خود 

شوند. جدول زیر بودند. از سوی دیگر بخش از جریانات نیز در جنوب منظومه جذب روستاهای میرجان و اندآباد علیا می

 دهد.گراف فوق را به صورت کمی نشان می اطالعات مربوط به

 ها( خارج از منظومهای در بررسی جایگاه رئوس )سکونتگاههای تحلیل شبکهشاخص
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 23222 23227 33833 23222 1 2 قزالربالغی

 23222 23244 23843 23242 2 12 میرجان

 23222 23227 33833 23222 1 2 زنگین

 23222 23274 23254 23228 2 2 جنت اولنگ
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 23222 23274 23254 23228 2 2 تقی کندی

 23222 23227 33833 23222 1 2 ملک باغی

 23222 23274 23254 23228 2 2 لولک اباد

 23222 23274 23254 23228 2 2 حسین اباد

 23222 23274 23254 23228 2 2 مینان

 23222 23274 23254 23228 2 2 حبش

 23522 23282 23223 23222 2 2 قره کول

 23522 23282 23223 23222 2 2 سنگبین

 23222 23274 23254 23228 2 2 قاضی کندی

 23222 23272 23132 23222 1 2 علی اباد

 23222 23274 23254 23228 2 2 اوزج

 23222 23274 23254 23228 2 2 قزلجه علیا

 23522 23281 23122 23222 2 2 قره اغاج علیا

 23143 23115 23274 23221 1 4 مشمپا

 23522 23281 23122 23222 2 2 قره اغاج سفلی

 23522 23281 23122 23222 2 2 نوروزاباد

 23522 23281 23122 23222 2 2 ساری کند سفلی

 23522 23281 23122 23222 2 2 ایلجاق

 23522 23281 23122 23222 2 2 قره آقاجلو

 23222 23224 33244 23222 1 2 المالو

 23222 23235 23254 23232 2 7 رجعین

 23522 23281 23122 23222 2 2 ایلن

 23143 23115 23274 23221 1 4 قره بوطه

 23522 23281 23122 23222 2 2 عزیزلو

 23522 23281 23122 23222 2 2 شکورچی

 23522 23281 23122 23222 2 2 شکربالغی

 23222 23273 23274 23211 2 2 دلکی

 23222 23224 33244 23222 1 2 قیطول

 23222 23273 23274 23211 2 2 چوروک سفلی
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 23222 23273 23274 23211 2 2 الوارلو

 23222 23273 23274 23211 2 2 گواالن

 23222 23273 23274 23211 2 2 سر چم علیا

 23222 23272 23132 23222 1 2 قزالربالغی

 23222 23474 13132 13222 1 122 نیکپی

 23222 23272 23132 23222 1 2 زنگبین

 23222 23272 23132 23222 1 2 ملک باغی

 23222 23272 23132 23222 1 2 میرجان

 23222 23272 23132 23222 1 2 تلخاب

 23222 23272 23132 23222 1 2 نصیراباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 قره اغاج

 23222 23272 23132 23222 1 2 بزوشا

 23242 23112 23228 23257 1 8 اندابادعلیا

 23222 23272 23132 23222 1 2 دگرمان درسی

 23222 23272 23132 23222 1 2 قالیچه بالغ

 23222 23272 23132 23222 1 2 اسفناج

 23222 23272 23132 23222 1 2 باغلوجه اقا

 23222 23272 23132 23222 1 2 میاندره

 23522 23282 23223 23222 2 2 اربط

 23222 23272 23132 23222 1 2 کزبر

 23222 23272 23132 23222 1 2 خرابه آغبالغ

 23222 23272 23132 23222 1 2 دره لیک

 23522 23282 23223 23222 2 2 یاندابادسفل

 23222 23272 23132 23222 1 2 کنگرلو

 23222 23272 23132 23222 1 2 احمداباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 قاهران

 23222 23272 23132 23222 1 2 حسن اباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 رضااباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 چهره اباد
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 23222 23272 23132 23222 1 2 ره چریانق

 23222 23272 23132 23222 1 2 چر النقوش

 23222 23272 23132 23222 1 2 دوالناب

 23522 23282 23223 23222 2 2 مهراباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 قزلجه سفلی

 23222 23272 23132 23222 1 2 باغلوجه سردار

 23222 23272 23132 23222 1 2 نجی

 23222 23272 23132 23222 1 2 تلمبه خانه ایده لو

 23222 23272 23132 23222 1 2 حمزه لو

 23222 23272 23132 23222 1 2 ابراهیم اباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 اوینادان

 23222 23272 23132 23222 1 2 چاور

 23222 23272 23132 23222 1 2 سیف اباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 ایده لو

 23222 23272 23132 23222 2 2 گوگلر

 23222 23272 23132 23222 1 2 سردهات بیات جعفر

 23222 23272 23132 23222 1 2 بلوغ

 23222 23272 23132 23222 1 2 ساری کندعلیا

 23222 23272 23132 23222 1 2 کهاب /قهاب /

 23222 23272 23132 23222 1 2 عربچه

 23522 23281 23122 23222 2 2 حصار

 23222 23272 23132 23222 1 2 گمش اباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 چپر

 23222 23272 23132 23222 1 2 سر دهات شیخ

 23222 23272 23132 23222 1 2 گوگ تپه

 23222 23272 23132 23222 1 2 انجمن علیا

 23222 23272 23132 23222 1 2 چپ چپ

 23222 23272 23132 23222 1 2 انجمن سفلی

 23222 23272 23132 23222 1 2 صو فی لر
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 23222 23272 23132 23222 1 2 زنگی حاج اصغر

 23222 23272 23132 23222 1 2 دولک

 23522 23281 23122 23222 2 2 قره اوغالنلو

 23222 23272 23132 23222 1 2 تازه کند

 23222 23272 23132 23222 1 2 فیله خاصه

 23222 23272 23132 23222 1 2 قیطور

 23222 23272 23132 23222 1 2 قو لی قصه /سلطان اباد

 23222 23272 23132 23222 1 2 قالیچی

 23222 23272 23132 23222 1 2 چوروک علیا

 23222 23272 23132 23222 1 2 قیطول

 23222 23272 23132 23222 1 2 حماملو باال

 23222 23272 23132 23222 1 2 حماملو پایین

 23222 23272 23132 23222 1 2 سرچم سفلی

 23222 23272 23132 23222 1 2 رجعین

 23222 23272 23132 23222 1 2 باش سیز

 23222 23211 33212 23222 1 2 نصیراباد

 23222 23211 33212 23222 1 2 علی اباد

 23222 23211 33212 23222 1 2 چهراباد

 1327،مشاور محاسباتماخذ: 

های محلی ضعیف جذب جریان، دهد که وجود سلسله مراتبی از قطبها و خدمات نشان میبررسی تحلیل شبکه جریان کاال
 ساز شکلگیری روابط محلی در آینده شود.تواند زمینهنظیر رجعین، قره یوطه، مشمپا، میرجان، اندآباد علیا می
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 بخش زنجانرودیان درون منظومه کاال و خدمات در جر.4شکل 

 

 1327ماخذ: مشاور،
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                           پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان    طرح توسعه  

 جریان محصوالت برون منظومه در داخل منظومه .32نقشه 

 

 1327منبع:مشاور، 
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 انزنج ب اسالمی استانطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                   بنیاد مسکن انقال

 شهری( -ای )بیناروستایی و روستاییمنظومهبرون

ن به سئئمت کوچکتری با در نظر گرفتن سئئلسئئله مراتب بازار، جریان انتقال کاال و خدمات مصئئرفی از بزرگترین مراکز

شئئئود، مصئئئرف کنندگان عموماً محصئئئوالت و ای تولید میکند. خارج از اینکه محصئئئول در چه نقطهمراکز حرکت می

صلی تأمین می نیازمندی سطح برون منظومه های خود را از بازارها ا سپس       کنند. در  صلی  شهر زنجان اولویت ا ای، بازار 

ستان     شان و ا شت در اولویت بعدی برای تأمین     هایشهرهای ارمغانخانه و ماهن شرقی، اردبیل،البرز،ر تهران و  آذربایجان 

ای کاال و خدمات منظومه بخش زنجانرود از های برون منظومهنیازهای کاالهای مصئئرفی خانوارهاسئئت.در مطالعه جریان 

ن ارتباطات با شهرها و استان های   باشند و از بیشترین میزا  ها که دارای تراکم باالی جمعیت و خدمات میمراکز دهستان 

ستند   ستان   به عنوان گرهمجاور برخوردار ه شهرها و ا سیم جریان کاالها و خدمات  های ارتباطی با  های همجوار  برای تر

باشد که شهر زنجان به عنوان مرکز شهرستان و     ای استفاده گردید. مطالعه و بررسی جریان حاکی از این می  برون منظومه

صلی خرید و فروش کاالها و     تجمع خدما شی و فرهنگی و بازار زنجان به عنوان قطب ا شتی و درمانی، اداری، آموز ت بهدا

های برون منظومه کاال و باشئئئد در مطالعه جریانمایحتاج  در جایگاه نخسئئئت ارائه خدمات به بخش زنجانرود را دارا می

سکونتگاه      سایر  سبت به  شهر زنجان ن در  ایترین راس و جایگاه ویژههای بیرون منظومه محبوبخدمات بخش زنجانرود ، 

 رود.  گراف  به شمار می

 جریان برون منظومه ای کاال و خدمات در بخش مرکزی شهرستان طارم.7شکل 
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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان                                                                                                                                                             طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                                                   

 جریان خدمات و کاالهای برون منظومه بخش زنجانرود .31نقشه 

 

1327ماخذ: مشاور،  
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 زنجان انطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی است

 جریان سرمایه4-3-8-1-

دهد. سرمایه از مناطق جغرافیایی تثمار مراکز کوچکتر توسط مراکز بزرگتر را نشان میفریدمن در تئوری های خود، اس

ان ها و بنادر به مادرشهرهای اصلی جهیابد و در نهایت توسط پایتختهای بزرگتر جریان میکوچکتر به سمت سکونتگاه

شود. فقیر شدن مناطق پیرامونی میکند. این نوع جریان باعث ثروتمندتر شدن مادرشهرهای جهانی و جریان پیدا می

به ضرر مناطق پیرامون نبوده است بلکه یک شود که این ارتباطات همیشه علیرغم این نظریه در مرحله عمل دیده می

 توسعه و پیشرفت مناطق پیرامون اقدام کرد. توان بهشود و با استفاده بهینه از این جریان میجریان دوسویه ایجاد می

ها پویاترین بخش روابط اقتصادی روابط شهر و روستا بعد اقتصادی آن است. در این بین جریان سرمایهمهمترین بعد 

های سرمایه ازگذشته تاکنون مابین سه رکن  باشد. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کشور، جریانشهر و روستا می

 در جریان بود.اقتصاد شهری، اقتصاد روستایی ) و عشایری(  و اقتصاد دولتی 

گذاری افراد غیر بومی در روستا از جریان سرمایه دارای گردشی پیچیده است.  جریان سرمایه در این بخش از سرمایه

های دوم   و خروج گذری در بخش دامداری، کشاورزی،خرید زمین زراعی، خرید باغی، خرید ویال و خانهطریق سرمایه

گیرد. مسکونی  در شهر، خرید زمین یا باغات در روستاهای دیگر صورت میسرمایه از طریق خرید واحد تجاری یا 

باشد. در روستاهایی  که فاصله کمی بین شهر ها دارند اقتصاد روستایی متاثر از دوریی و نزدیکی شهر به روستا می

تاها که با ساکنین روس ایباشد. در بخش زنجانرود برای بررسی روند سرمایه طی مصاحبهروند جریان سرمایه پویاتر می

روند ورود سرمایه یا سرمایه گذاری افراد غیربومی  -1و دهیار ها صورت گرفت سواالتی به این صورت مطرح گردید که 

خروج سرمایه و سرمایه گذاری افراد بومی در خارج روستا به چه  -2باشدای میدر روستاها به بیشتر در چه زمینه

 باشد.صورت می

درصد خرید 32درصد در بخش دامداری، 52سی روند ورود سرمایه افراد غیر بومی در روستاها حدود در جریان برر

درصد خرید ویال و خانه دوم تمایل دارند که در روستاها 12های تفریحی ودرصد خریدباغ و انگیزه 12زمین زراعی، 

 سرمایه گذاری نمایند.
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 زنجان انطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی است

 تاورود سرمایه یا سرماگذاری افراد غیر بومی در روس.22نمودار 

 

گذاری افراد بومی در خارج روستاها  در منظومه بخش زنجانرود شهرستان زنجان جریان خروج سرمایه و یا سرمایه

درصد تمایل به خرید واحد تجاری یا مسکونی  78باشد که ساکنین روستاها در صورت توانایی مالی بدین صورت می

 ر روستاهای دیگر را دارند.درصد تمایل به خرید زمین یا باغات د22در شهر، و 

 گذاری افراد بومی در خارج روستاخروج سرمایه یا سرمایه.21نمودار 

 

باشد. تسهیالت دولتی یکی از عوامل مهم در روستا می نبود تسهیالت و امکانات در روستاها از علل مهم خروج سرمایه

و تسهیالت دولتی باعث ورود جریان سرمایه  هاباشد. بدین صورت که ارائه وامها میهای شهری در روستاجذب سرمایه

 در روستا گردیده و توسعه روستایی و اشتغالزایی را بهمراه خواهد داشت.

خرید زمین زراعی

حیخرید باغ با انگیزه های تفری

خرید ویال و خانه دوم

سرمایه گذاری در بخش  

دامداری

خریدواحد تجاری یا مسکونی در 

شهر

خرید زمین یا باغات در روستاهای 

دیگر

51

% 

31

% 

11

% 11

% 

78

% 

22

% 
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های صورت گرفته با روستائیان بخش زنجانرود مشخص گردید که ساکنین روستا ها در صورت دارا به کمک مصاحبه

د. باشو جریان سرمایه درون منظومه دارای روند ضعیفی میکنند بودن سرمایه اغلب در شهر زنجان سرمایه گذاری می

ا گذاری نمایند و تمایل به خرید ملک یبدین صورت که ساکنین بیشتر مایل هستند که در شهر زنجان ملک یا سرمایه

باشد و گردش جزئی سرمایه درون منظومه  بخش سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی در روستا کمتر می

 د با خرید زمین زراعی یا باغی در روستاهای دیگر و خود روستاها صورت می گیرد.زنجانرو

شود که در این گراف مشاهده می  استفاده شد. Nodexlای جریان سرمایه از نرم افزار به منظور تحلیل شبکه

های اند. در شبکه جریباشنروستاهایی که از  لحاظ موقعیت جغرافیایی نزدیک به هم هستند دارای ارتباط مشترکی می

بدین  کنند. اینها را به عنوان یک خوشه شناسایی کرد که با یکدیگرکار میای از سکونتگاهتوان مجموعهسرمایه نمی

باشد که در هر مکان و فضای جغرافیایی که دارای شرایط مطلوب  و توان سرمایه گذاری وجود داسته باشد معنی می

 گردد. میامکان سرمایه گذاری فراهم 
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 جربان سرمایه درون منظومه بخش زنجانرود.8شکل 

 

 1-8-3-5-جریان اطالعات و نوآوری

 باشند، به منظورتوجه به انسان در محور مباحث توسعه پایدار قرار دارد و بخشی از جمعیت جهان در روستاها ساکن می

های توسعه روستایی در دهه اخیر در جمله هدفتامین آسایش و فقرزدایی از جوامع، حفظ و پایداری روستاها از 

تائیان های نوین در زندگی روسشود. بنابراین، به منظور نیل به پویایی و رفاه ساکنان باید حضور فناورینظرگرفته می

(. به اعتقاد متفکران حوزه نوسازی روانی بخصوص )راجرز و همکارانش( 52،ص1382را بررسی کرد)فتحی و مطلق،

های ارتباطی و اطالعاتی به برخورد با امری نو دارای سازوکاری است که متاثر از عوامل گوناگن است. فناوری مقابله و

 رسانی و ...دارند. های دیگری از قبیل آموزشی، اطالععنوان ابزاری نو، هم کارکرد ارتباطی و هم کارکرد

هران اتفاق می افتد. اطالعات تولید شده در مراکز در کل کشور، بیشترین میزان انباشت و تولید اطالعات در شهر ت

اصلی مدیریت جهانی از طریق تهران به سایر مراکز بزرگ کشور منتقل می شود. و از این طریق تا روستاها و افراد 

کند. در مساله نفوذ و گسترش مدهای لباس و مو، منظومه تحت تاثیر شهر زنجان می باشد. با توجه به تداوم پیدا می

فت و آمد روزانه ساکنین منظومه به شهر زنجان،تهران، امکان انتقال اطالعات و مدها و الگوها از این مراکز به سطح ر

منظومه قابل پیش بینی است. نظریه پرداز تئوری پخش هاگراستراند سوئدی بود که در دانشگاه الند به این تئوری 

 دست یافت. ویژگی های تئوری پخش به شرح زیر است:
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 وآوری ها از طریق ارتباط بین فردی در جامعه منتشر می شود. ن

 از نقاط فعال به نقاط کمترفعال حرکت می کنند.  -نوآوریها از نواحی توسعه یافته به نواحی کمتر توسعه یافته

نحوه گسترش پدیده ها به دو گونه اتفاق می افتد الف:الگوی گسترش و پخش یک فرایند مستقیم دارد. ب:پخش 

 رایندی است که از فرایند های سلسله مراتبی تبعیت می کند. تاکید برایان بری بر فرایند پخش سلسله مراتبی بود. ف

توان با شبکه سکونتگاهی منطبق نمود به این دلیل که بخش مهمی از جریانات از جریان اطالعات و نوآوری را نمی

های منظومه تلوزیون، اینترنت، مطیوعات به طور یکسان برسکونتگاهطریق تکنولوژی نوین ارتیاطات از قبیل امواج رادیو، 

  ها، خارج از منطومه و مراکز مجاور آن قرار دارد.اثرگذار است. به ویژه آنکه مبدا تمام جریان

شهری( -ای )بیناروستایی و روستاییمنظومهدرون  

ه این دلیل که در سطح نخست بیشتر شبکه اطالعات و نوآوری درون منظومه به طور کلی جریان ضعیفی دارد.  ب

باشد. در  سطح بعدیشهر نیک پی به عنوان مکانی که جریان اطالعات و نوآوری منظومه  وابسته به شهر زنجان می

ها را در خود دارد، و همچنین به عنوان مکانی که بیشترین حجم انباشت خدمات و اطالعات نسبت به سایر سکونتگاه

مد روستاییان با این شهر است، مرکز تراوش و انتقال جریان اطالعات و نوآوری محسوب می شود. بیشترین رفت و آ

برای مطالعه جریان اطالعات و نوآوری، مواردی نظیر دسترسی به اینترنت و دریافت امواج آن، آنتن دهی و پخش 

 مد نظر قرار گرفته است. براساس استعالمات های ملی و استانی رادیو و تلویزیون، وجود عابر بانک و توزیع روزنامهشبکه

روستا دستگاه خودپرداز 5روستا دفتر ارتباطات،18ارتباطات و فناورای استان زنجان در بخش زنجانرود شهرستان زنجان 

 روستا اینترنت پرسرعت دارد.32روستا اینترنت ثابت، 8بانکی،

ثابت و پرسرعت،دفتر روستایی، دستگاه خودپرداز  روستای قره بوطه در دهستان چایپاره باال، دارای اینترنت

 .باشدباشد. روستای شکربالغی در این دهستان فاقد هرگونه ارتباط میبانکیمی
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 : وضعیت جریان اطالعات و نوآوری در دهستان چایپاره باال121جدول 

1327ماخذ: استعالمات فناورری و ارتباطات  استان زنجان،  

روستا  2روستا دارای ارتباط روستایی،3در دهستان چایپاره پایین، روستای مشمپا دارای دستگاه خود پرداز بانکی، 

 باشد. روستا دارای اینترت پر سرعت  می 8اینترنت ثابت و 

ستان
 شهر / ده

ی
 آباد

ط دارد /ندارد
 ارتبا

ی از سال 
همراه اول )زمان بهره بردار

87
 -

27
)

 

ی از سال 
ل )زمان بهره بردار

ایرانس

87
 -

27
)

 

ی 
ب )زمان بهره بردار

ی و
الحاقیه ها

شهریور
28

)
ی 

ت ها
ن ثاب

ط تلف
ارتبا

- 
ب )زمان 

و

ی شهریور
بهره بردار

28
)

 

ت  در برنامه توسعه 
ن ثاب

ط تلف
ارتبا

ی
ها

- 
ی 

ب )زمان بهره بردار
و

شهریور
27

)
 

ت فاز اول )زمان بهره 
ت پرسرع

اینترن

ی سا
بردار

ل
24

)
 

ت فازدوم )زمان بهره 
ت پرسرع

اینترن

ی شهریور
بردار

28
)

 

ت
ت ثاب

 اینترن

ی
ط روستای

 دفتر ارتبا

ی در 
توسعه دستگاه خودپرداز روستای

سال 
24

 

 * * * 2 * 2 * * * * * قره بوطه چایپاره باال

 2 2 * 2 * 2 * * * * * قیطول چایپاره باال

 چایپاره باال
چوروک 

 علیا
* * * * * 2 * 2 2 2 2 

 چایپاره باال
قره 

 اوغالنلو
* * * * * 2 * 2 2 2 2 

 2 2 2 2 * 2 * * 2 * * گوگ تپه چایپاره باال

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 شکربالغی چایپاره باال

 2 2 2 2 2 2 2 * * 2 2 عزیزلو چایپاره باال

 2 2 2 * 2 2 2 2 2 * * ایلن چایپاره باال

 2 2 2 2 2 2 2 * 2 * * گوگلر چایپاره باال
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 در دهستان چایپاره پایینوضعیت جریان اطالعات و نوآوری 

ستان
 شهر / ده

ی
 آباد

ط دارد /ندارد
 ارتبا

ی از سال 
همراه اول )زمان بهره بردار

87
 -

27
)

 

ی از سال 
ل )زمان بهره بردار

ایرانس
87

 

-
27

)
 

ی 
ب )زمان بهره بردار

ی و
الحاقیه ها

شهریور
28

)
 

ی
ت ها

ن ثاب
ط تلف

ارتبا
- 

ب )زمان بهره 
و

ی شهریور
بردار

28
)

ن ثا 
ط تلف

ارتبا
ت  در برنامه توسعه 

ب

ی
ها

- 
ی 

ب )زمان بهره بردار
و

شهریور
27

)
 

ت فاز اول )زمان بهره 
ت پرسرع

اینترن

ی سال
بردار

24
)

 

ت فازدوم )زمان بهره 
ت پرسرع

اینترن

ی شهریور
بردار

28
)

 

ت
ت ثاب

 اینترن

ی
ط روستای

 دفتر ارتبا

ی در 
توسعه دستگاه خودپرداز روستای

سال 
24

 

چایپاره 

 پایین
ساری 

 کندعلیا
* * - * * - * - - - - 

چایپاره 

 پایین
 * * * - - - - * * * * مشمپا

چایپاره 

 پایین
 - * * - - - - * * * * حصار

چایپاره 

 پایین
قره اغاج 

 سفلی
* * - - - - - * - * - 

چایپاره 

 پایین
 - - - - - - - - - - - سد مشمپا

چایپاره 

 پایین
 - - - - - - - - - - - نوروزاباد

ره چایپا

 پایین
انجمن 

 سفلی
* * - - - - - * - - - 

چایپاره 

 پایین
 - - - * - - - - - * * انجمن علیا

چایپاره 

 پایین
 - - - * - - - - - * * ایلجاق

چایپاره 

 پایین
 - - - * - - - - * * * چپر
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چایپاره 

 پایین
ساری کند 

 سفلی
* * - - - - - * - - - 

چایپاره 

 پایین
 - - - * - - - - * * * شکورچی

چایپاره 

 پایین
قره اغاج 

 علیا
* * - - - - - * - - - 

1327ماخذ: استعالمات فناورری و ارتباطات  استان زنجان،  

روستا دارای اینترنت پر  25روستا اینترنت ثابت،  3روستا دارای دفتر ارتباط روستایی، 4در دهستان زنجانرود پایین 

 باشد.سرعت می

 عات و نوآوری در دهستان زنجانرود پایینوضعیت جریان اطال 

 شهر / دهستان

ی
 آباد

ط دارد /ندارد
 ارتبا

ی از سال 
همراه اول )زمان بهره بردار

87
 -

27
)

 

ی از سال 
ل )زمان بهره بردار

ایرانس
87
 -

27
)

 

ی شهریور
ب )زمان بهره بردار

ی و
الحاقیه ها

28
)

 

ی
ت ها

ن ثاب
ط تلف

ارتبا
- 

ی 
ب )زمان بهره بردار

شهریورو
28

)
 

ی
ت  در برنامه توسعه ها

ن ثاب
ط تلف

ارتبا
- 

ب 
و

ی شهریور
)زمان بهره بردار

27
)

 

ی 
ت فاز اول )زمان بهره بردار

ت پرسرع
اینترن

سال
24

)
 

ی 
ت فازدوم )زمان بهره بردار

ت پرسرع
اینترن

شهریور
28

)
 

ت
ت ثاب

 اینترن

ی
ط روستای

 دفتر ارتبا

ی در سال 
توسعه دستگاه خودپرداز روستای

24
 

 - * - - * - * * * * * المالو زنجانرودپایین

 - * - - * - * * - * * چپ چپ زنجانرودپایین

 - * - - * - * * * * * دوالناب زنجانرودپایین

 - * - - * - * * * * * کزبر زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
گمش 

 اباد
* * * * * - * - - * - 

 - - - - * - * * * * - الوارلو زنجانرودپایین

نرودپایینزنجا  - - - - * - * * * - - بلوغ 

 - - - - * - * * - - - چاور زنجانرودپایین

 - - - - * - * * * - - دولک زنجانرودپایین

 - - - - * - * * - - - صو فی لر زنجانرودپایین
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 زنجانرودپایین
مزرعه 

 امینی
- - - * - - * - - - - 

 - - - - * - * * * * * اسفناج زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
باغلوجه 

 اقا
* * * * * - * - - - - 

 زنجانرودپایین
باغلوجه 

 سردار
* * * * * - * - - - - 

 - - - - * - * * * * * تازه کند زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین

تلمبه 

خانه ایده 

 لو

* * * * * - * - - - - 

 زنجانرودپایین
چوروک 

 سفلی
* * * * * - * - - - - 

نجانرودپایینز  - - - - * - * * * * * دلکی 

 زنجانرودپایین
سر دهات 

 شیخ
* * * * * - * - - - - 

 زنجانرودپایین
سرچم 

 سفلی
* * * * * - * - - - - 

 زنجانرودپایین

سردهات 

بیات 

 جعفر

* * * * * - * - - - - 

 - - - - * - - * * * * سیف اباد زنجانرودپایین

 - - - - * - * * - * * عربچه زنجانرودپایین

 - - - - * - * * - * * قاهران زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
کهاب 

 /قهاب /
* * * * * - * - - - - 

 * * * - - - - * * * * رجعین زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین

قو لی 

قصه 

/سلطان 

 اباد

* * * * - - - - * * * 
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 - - * * - - - - * * * دره لیک زنجانرودپایین

 - * - * - - - - - * * قره اغاج زنجانرودپایین

 - - - - - - - - - - - اوینادان زنجانرودپایین

 - - - - - - - - * - - ایده لو زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین

ایستگاه 

راه آهن  

 رجعین

- * * - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین

ایستگاه 

راه آهن 

 آذر پی

- * * - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین

ایستگاه 

راه آهن 

 سرچم

- * * - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - باش سیز زنجانرودپایین

 - - - - - - - - * - - حسن اباد زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
حماملو 

 باال
- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین

زنگی 

حاج 

 اصغر

- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین
سر چم 

 علیا
- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین

مجتمع 

خدماتی 

رفاهی 

 عدل

- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین
مزر عه 

 سام بورا
- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین

مزرعه 

احمد  

 خان

- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین
مزرعه 

 بادام
- - - - - - - - - - - 



 

258 

 

 زنجان انطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان                                       بنیاد مسکن انقالب اسالمی است

 زنجانرودپایین

مزرعه 

شیرین 

 بالغ

- - - - - - - - - - - 

 زنجانرودپایین

مزرعه 

گچی 

 لیک

- - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - نجی زنجانرودپایین

 - - - * - - - - * * * نیک پی زنجانرودپایین

 - - - * - - - - - * * تلخاب زنجانرودپایین

 زنجانرودپایین
حماملو 

 پایین
* - - - - - - * - - - 

 زنجانرودپایین
فیله 

 خاصه
* * - - - - - * - - - 

 زنجانرودپایین
قره 

 آقاجلو
* * - - - - - * - - - 

 زنجانرودپایین
قره 

 چریان
* * - - - - - * - - - 

 - - - * - - - - - * * قالیچی زنجانرودپایین

 - - - * - - - - * * * قیطور زنجانرودپایین

 - - - * - - - - * * * گواالن زنجانرودپایین

1327ماخذ: استعالمات فناورری و ارتباطات  استان زنجان،  

روستا دارای ارتباط روستایی، و  روستای اندآباد علیا دارای عابر  4روستا دارای اینترنت پرسرعت،  23در دهستان غنی بیگلو 

باشد.بانک می  

 و نوآوری در دهستان غنی بیگلو وضعیت جریان اطالعات 
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 - - - - * - - * * * * اربط غنی بیگلو

 - * * - - - - - - * * مهراباد غنی بیگلو

 * * - * - - - - * * * اندابادعلیا غنی بیگلو

 - * - * - - - - * * * بزوشا غنی بیگلو

 - * - * - - - - - * * رضااباد غنی بیگلو

 - * - * - - - - - * * میرجان غنی بیگلو

 - * - * - - - - - * * نصیراباد غنی بیگلو

 - - - - - - - - - - - احمداباد غنی بیگلو

 - - - - - - - - - - - اوزج غنی بیگلو

 غنی بیگلو
جنت 

 اولنگ
- - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - حمزه لو غنی بیگلو

 غنی بیگلو
خرابه 

 آغبالغ
- - - - - - - - - - - 

 غنی بیگلو
قاضی 

 کندی
- - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - قالیچه بالغ غنی بیگلو

 - - - - - - - - - - - قزالربالغی غنی بیگلو

 - - - - - - - - - - - کنگرلو غنی بیگلو

 - - - * - - - - - - * ابراهیم اباد غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * اندابادسفلی غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * تقی کندی غنی بیگلو

 - - - * - - - - - - * چر النقوش غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * چهره اباد غنی بیگلو
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 - - - * - - - - - * * حبش غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * حسین اباد غنی بیگلو

 غنی بیگلو
دگرمان 

 درسی
* * - - - - - * - - - 

 - - - * - - - - - * * زنگین غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * سنگبین غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * علی اباد غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * قره کول غنی بیگلو

 غنی بیگلو
قزلجه 

 سفلی
* * - - - - - * - - - 

 - - - * - - - - - - * قزلجه علیا غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * لولک اباد غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * ملک باغی غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * میاندره غنی بیگلو

 - - - * - - - - - * * مینان غنی بیگلو

1327ماخذ: استعالمات فناورری و ارتباطات  استان زنجان،  

 پیوندهای فضایی-1-8-4

آن  است. این پویایی در فضا طی روندهای زمانی های سکونتگاههای انسانی تغییرپذیری و  پویایی یکی از ویژگی

پذیرد که بصورت  جابجایی جمعیت،جریان کاال، انرژی، هایی صورت میها و نقل و انتقالبه مدد تبادالت تغییر شکل

ها مانند شبکه به  هم (. از نظر پیترهاگت سکونتگاه323اطالعات و سرمایه قابل مشاهده است)تقی لو و عبداللهی،*

کند که حاصل ای ایجاد میی در ناحیههای فضایی بین روستاها و شهرها یک نظام شبکهل هستند؛ زیرا جریانمتص

باشد. های فضایی براساس حرکت پول،کاال، افراد میهای متقابل سکونتگاهی است.  شکل شبکه و الگوی جریانکنش

 گیریاکنش قرار دارد. این عناصر،عوامل شکلها سلسله مراتب، سطح و پرکه برپایه شش اصل حرکت،مجاری، گره

به  های فضایی با توجههای فضایی در ناحیه نقش بارزی دارند و سبب تفاوتدهی به جریانشبکه هستند که در شکل

های شهری و (. بنابراین باید  توجه داشت که، کانون1225شوند)جانستون،های سکونتگاهی میها و نوع شبکهویژگی

وه بر اینکه محل تجمع جمعیت،سرمایه، اقتصاد و فرهنگ با تکیه بر تحریک و پویایی درونی هستند، به روستایی عال

های جمعیتی دور و نزدیک خود دارای ارتباط متقابل صورت ارگانیک در قالب بک سیستم هماهنگ با دیگرکانون
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ا، ازاری و شبکه روابط متقابل شهر و روستشهری، ترسیم سازمان فضایی مراکز ب-های روستاییباشند. بررسی پیوندمی

بخشد. براین مبنا پیوندهای های مختلفی است که به ساختار فضایی مورد نظر، موجودیت معین میبرحسب جریان

ها در عرصه فضا)همچون جریان توان از دو منظر یا دو سطح مورد بررسی قرار داد: الف( پیوندشهری را می-روستایی

های)تعامل بخشی( که شامل سرمیاه، اطالعات،فناوری و حتی مواد زائد و .. ب( تعامل در سطح بخشافراد، کاالها، 

 های شهریهایی که  اغلب به عنوان فعالیترسند یا فعالیتهای روستایی که در نواحی شهری به انجام میفعالیت

(. تعامل مثبت 1382دارند) سعیدی، شود )همچون صنعت و خدمات(، اما در نواحی روستایی جریان بندی میطبقه

ای به نظر مایک داگالس، در سه عرصه اصلی موضوعی های روستایی و شهری در چارچوب رویکرد شبکه منطقهعرصه

 به شرح ذیل مطرح گردیده است:

 شهر تنوع ) در سطح منطقه( آنچنان زیاد است که دامنه آن تا حوزه نفوذ یک شهر اصلی -در پیوندهای روستایی

ای توسعه، یابد؛ در همین چارچوب و بنابراین، گرد آمدن شهرها و روستاها در یک واحد منطقهمعین ادامه می

های مکمل موجود بین مراکز مختلف  و نیز بین هر تواند از تنوع و همچنین قابلیتسازد که میای را برپا میشبکه

رد. در این شبکه، روابط بین مراکز بیشتر افقی، مکمل و مرکز و حوزه نفوذ بالفصل آن در یکمنطقه معین بهره گی

ها در عمل )همه جا( وجود دارند، حتی اگر به شکل ساده و ابتدایی آن باشند. دو سویه خواهد بود. این گونه شبکه

 های سکونتگاهی روستا و شهر کوچکها و شهرها بیش از آنکه به عنوان روابط  دوگانه بین زوجتعامل بین روستا

روند که در سرتاسر ای با درجات مختلف از تراکم به شمار میهای کوچک  ناحیهتعریف شوند، در عمل شبکه

توان به عنوان نمونه پایه و مبنایی )شبکه(،براساس های را میشوند. چنین شبکهناحیه و فراتر از آن برپا می

 ها تبیین و تفکیک نمود.گیری از برقراری جریان کاالها و مردم در بین سکونتگاهبهره

 مراتب کارکردی شبکه سکونتگاهی سلسله 1-8-5-1

در سلسله مراتب کارکردی، برخالف سلسله مراتب ساختاری، توجه به جریانات افراد، محصوالت، سرمایه و نوآوری مورد 

 . توجه بیشتر قرار می گیرد. رسیدن به این هدف با استفاده از تحلیل شبکه ای امکان پذیر است

تحلیل شبکه ای از تازه ترین روشهای مطرح شده در خصوص شناسایی ارتباطات و جریانات و پیوندهاست که امکان 

 شناخت روابط، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و مدیریت موثر را فراهم می سازد. 

آن حوزه های علوم اجتماعی، تحلیل شبکه ای رهیافتی برای مطالعه ساختارهای اجتماعی است که خاستگاه اصلی 

سال پیش می رسد؛ اما عمده فعالیت های  52علوم سیاسی، مردم شناسی و نظریه گراف ها می باشد و قدمت آن به 

 میالدی آغاز شده است. 72آن از دهه 

بکه ای ش تحلیل شبکه ای بر مبنای دو نظریه شبکه ای و گراف ها بنا نهاده شده است؛ از دیدگاه علوم رایانه، تحلیل

تحت نظریه کاربردبی گراف ها طبقه بندی می شود و از دید علوم اجتماعی، نظریه شبکه ای چارچوب نظری تحلیل 

شبکه ای را تشکیل می دهد. نظریه گراف ها چکیده ای از جنبه های ساختاری مدل بوده و شبکه را در قالب ریاضیات 

 شبیه سازی می نماید. 

این است که تفسیر و تحلیل جزئی برحسب ویژگی های موضوعات مستقل را به تفسیر و مهمترین ویژگی این نظریه 

تحلیل پدیده ها برحسب روابط میان کنشگران مستقل یک سیستم تبدیل نموده و کانون توجه از روستاها و ویژگی 

 هایشان به جفت روستاها و ارتباطات میانشان تغییر داده است. 
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 شبکه روستایی
ه ای است از حداقل سه نقطه و تعدادی یال که نشان دهنده وجود یا عدم وجود ارتباط میان نقطه ها شبکه مجموع

می باشد. اطالعات مربوط به روابط و نقاط از پرسشنامه روستاها و همچنین مصاحبه های حضوری و تلفنی با افراد 

 مطلع استخراج شده است. 

ه سیستم نرم افزاری تحلیل شبکه ای که در قالب ماتریسها صورت می پس از جمع آوری داده ها و وارد کردن آنها ب

گیرد، امکان ترسیم گراف مربوطه فراهم می شود. در صورت زیاد بودن تعداد داده ها، گراف اولیه ترسیم شده مشابه 

مورد نیاز کالفی پیچیده خواهد بود که امکان تحلیل دیداری آن وجود ندارد برای این منظور پردازش و محاسبات 

 صورت می گیرد. 

در سلسله مراتب کارکردی، برخالف سلسله مراتب ساختاری، توجه به جریانات افراد، محصوالت، سرمایه و نوآوری مورد 

 توجه بیشتر قرار می گیرد. رسیدن به این هدف با استفاده از تحلیل شبکه ای امکان پذیر است. 

شده در خصوص شناسایی ارتباطات و جریانات و پیوندهاست که امکان تحلیل شبکه ای از تازه ترین روشهای مطرح 

 شناخت روابط، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و مدیریت موثر را فراهم می سازد. 

 برای تحلیل شبکه ارتباطات بین سکونتگاههای منظومه استفاده شده است. Nodexlدر این طرح از نرم افزار 

باطات کلی بین مراکز سکونتگاهی در کل بخش زنجانرود شهرستان زنجان به صورت زیر به دست در اولین مرحله ارت

پی در وهله اول و اهمیت روستاهای قره بوطه، رجعین، میرجان و مشمپا به صورت واضح قابل آمد. اهمیت شهر نیک

 مشاهده است.

ان پی و روستاهای رجعین، قره بوطه، میرج، شهرنیکبرای آشنایی بهتر با روابط و جریانات و پیوندهای بین سکونتگاهها

و مشمپا از مدل حذف شدند و نتیجه به دست آمده در گراف زیر قابل مشاهده هست. در حین وجود ارتباط بین 

تعدادی از روستاها، برخی روستاها فاقد ارتباطات و جریانات با روستاهای اطراف می باشد و عموم ارتباطات خود را در 

 کز دهستان و شهرستان برقرار می کنند. با مر

 فعالیت ها و روابط فضایی منظومه-1-8-5-3

فرهنگی  –روابط برون منظومه ای بخش زنجانرود شهرستان زنجان را می توان در دوبخش صادرات و واردات اقتصادی 

رزی منظومه است. تولیدات مورد بررسی قرار داد. افراد و سرمایه ورودی به منطقه عموما تحت تاثیر تولیدات کشاو

کشاورزی با صادر شدن به استانهای مختلف کشور و سایر کشورها، به عنوان مهمترین توان اقتصادی منظومه، میزان 

 سرمایه قابل توجهی را جذب می کند. این میزان سرمایه از طرق مختلف از منظومه خارج می شود. 

اجتماعی بخش  –رستان زنجان است و جز اصلی سیستم اقتصادی بازار محصوالت کشاورزی در خارج از منظومه، شه

 زنجانرود محسوب می شود. 

به علت نبود بازار در بخش زنجانرود برای تامین نیازهای ماهیانه و سالیانه ساکنین منظومه، مقدار قابل توجهی از 

رد شهر میانه خرج می شود. این امر سرمایه های وارد شده به منطقه در بازارهای شهر زنجان،ماهنشان و در برخی موا

سرمایه بین بخش زنجانرود و شهرهای زنجان و تبریز منجر شده است. شهرهای اردبیل،  –به شکل گیری جریان افراد 

 های بعدی قرار می گیرد. تهران، رشت، کردستان و کرج بعد از شهرهای زنجان و رشت در رتبه

وهای سبک زندگی عموما از طریق  شهر زنجان صورت می گیرد. گروههای در روابط فرهنگی، انتشار مد لباس و الگ

موسیقی مورد عالقه ساکنین عموما از استان آذربایجان شرقی می باشد. در این تعامالت فرهنگی، منظومه بیشتر نقش 

 گیرنده و تاثیرپذیر را دارد. 


