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تقسیمات سیاسی استان
به نقشٔه زیر توجه کنید. این نقشه آخرین تقسیمات سیاسی استان زنجان را در سال 1389 نشان می دهد. همان طور که قبالً 
خواندید، مساحت استان زنجان در طی دهه های اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده است، به گونه ای که از سال 1355 تاکنون، 

تقسیمات سیاسی استان  درس6

 یاَایَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاکُم مِّن َذکٍَر َوُأنثَى َوَجَعلْنَاکُْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا إِنَّ َأکَْرَمکُْم ِعنَد اللَِّه َأتَْقاکُْم إِنَّ اللََّه َعلِیٌم َخِبیٌر

اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید؛ در 

حقیقت گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست؛ بى تردید خداوند دانا و آگاه است.

                                                                                                                                                                )سورٔه حجرات ــ آیٔه 13(

شکل 1ــ2 ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان
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جغرافیای انسانی استان

مساحت استان 5 مرتبه تغییر یافته است. براساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور، استان زنجان 7 شهرستان، 16 بخش، 19 شهر، 46 
دهستان و 958 آبادی دارای سکنه دارد.

همراه با تغییر مساحت استان، تقسیمات داخلی نیز دستخوش تغییراتی شده است و این موضوع سبب تغییراتی در نظام مدیریت 
و برنامه ریزی استان، نوع و میزان تخصیص منابع و اعتبارات، فعالیت های اقتصادی و پژوهشی در سطح استان شده است.

بیشتر بدانیم  
تقسیمات کشوری استان

ایران تا پیش از دورٔه مشروطه فاقد قانون تقسیمات کشوری بوده است. برای اولین بار در سال 1285هـ. ش 
نام های  به  بزرگ  ایالت  چهار  به  ایران  قانون،  این  براساس  است.  شده  وضع  ایران  در  کشوری  تقسیمات  قانون 
آذربایجان، فارس، خراسان، بلوچستان و کرمان تقسیم و هر ایالت به چند والیت حاکم نشین و هروالیت به چند بلوک 
با اجرای نخستین قانون، تقسیمات کشوری ایران در سال1287کشور به  نایب الحکومه نشین تفکیک شده است. 
چهار ایالت بزرگ، 38 والیت و 137 بلوک تقسیم و در این تقسیم بندی زنجان یکی از والیت های مستقل بود. در 
سال1316 قانون تقسیمات کشوری تغییرات اساسی پیدا کرد و قانون جدیدی جایگزین آن شد. طبق قانون جدید ایران 
به10 استان و 39 شهرستان تقسیم و شهرستان زنجان به همراه بخش های خدابنده و ابهر تابع استان یکم به مرکزیت 
شهر رشت شد. با تغییرات مختصری که بعد از سال 1316 در قانون تقسیمات کشوری صورت پذیرفت، ایران به 10 
استان و یک استان مرکزی تقسیم و در آن تقسیم بندی زنجان با نام خمسه تابع استان مرکزی شد. پس از گذشت 24 
سال بار دیگر در سال1340 قانون قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و ایران به 13 استان و 5 فرمانداری تقسیم شد و در 
آن تقسیمات شهرستان زنجان به همراه اراک، رشت، طالش، الهیجان و بندر انزلی ضمیمه گیالن شد. در سال 1348 
به اضافه دو  بخش های ابهر و خدابنده همزمان به شهرستان تغییر وضعیت دادند و در سال1349 شهرستان زنجان 

شهرستان ابهر و خدابنده از گیالن جدا و به فرمانداری کل تبدیل شد.
با تغییر قانون تقسیمات کشوری در سال1351، فرمانداری کل زنجان به استان درجه سه ارتقا پیدا کرد و در 
سال 1356 شهرستان قزوین از استان مرکزی جدا و به استان زنجان پیوست. در سال 1358 استان زنجان شامل 5 
شهرستان )زنجان، ابهر، خدابنده، قزوین، تاکستان( و 14 بخش و 10 شهر یکی از استان های 24 گانه کشور شد. در 
سال 1373 شهرستان قزوین از استان زنجان جدا  شد. تا سال1376 تغییرات دیگری نیز در تقسیمات سیاسی استان 
به  تاکستان از زنجان جدا و بخش های طارم و ایجرود  یافت و  به شهرستان ماه نشان ارتقا  صورت گرفت، ماه نشان 
شهرستان تبدیل شدند. همچنین بخش خرمدره از ابهر جدا و به شهرستان مستقلی تغییر وضعیت داد. در سال 1390 
این استان مشتمل بر 7 شهرستان، 18 کانون شهری، 16بخش و 45 دهستان و 969 آبادی دارای سکنه و 211 آبادی 

خالی از سکنه بود.
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فعالیت 
باتوجه به نقشٔه شمارٔه 1ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الف( شهرستان محل زندگی خود را بر روی نقشه نشان دهید.
ب( نام شهرها بخش ها و دهستان های شهرستان محل زندگی خود را بنویسید.

ج( شهرستان محل زندگی شما از نظر مساحت چه رتبه ای در استان دارد؟

در جدول زیر، تقسیمات سیاسی استان زنجان در سال1390 آمده است.

جدول1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان زنجان در سال1390
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در نمودار شمارٔه 1ــ2 جمعیت شهرستان های استان را مشاهده می کنید. با توجه به این نمودار جمعیت شهرستان محل زندگی 
خود را با سایر شهرستان های استان مقایسه کرده آنها را رتبه بندی نماید. شهرستان محل زندگی شما از نظر جمعیت چه رتبه ای در 

استان دارد؟ به نظر شما این رتبه تابع کدام دسته از عوامل جغرافیایی است؟

ویژگی های جمعیتی استان  درس 7

نمودار 1ــ2ــ جمعیت شهرستان های استان

ویژگی های جمعیت
جمعیت استان زنجان طبق آمار سال 1390 برابر 1015734 نفر است که با توجه به جمعیت 75149669 نفری کشور، 1/35 

درصد جمعیت کشور )رتبٔه بیست و پنجم کشوری( در این استان ساکن اند. 
62/5 درصد جمعیت استان در شهرها و 37/5 درصد آن در مناطق روستایی ساکن اند.

ترکیب جمعیت شهری و روستایی: بررسی ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان مشخص می نماید که درصد شهرنشینی 
استان از 12/21 درصد در سال 1335به 62/5 درصد در سال 1390 افزایش و میزان جمعیت روستانشین استان از 87/79 درصد 

در سال 1335 به 37/5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. 
از عوامل مهم این دگرگونی می توان به مهاجرت های روستایی ــ شهری و تبدیل نقاط روستایی به شهر اشاره کرد. 
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ـ  1335 جدول 2ــ2ــ روند تحوالت جمعیت شهری و روستایی استان در سال های 90  ـ

درصد روستا نشینیدرصد شهرنشینیجمعیت استانسال

13353862 112/2187/79

134547647221/878/92

135558482328/6471/36

136578736943/ 566/95

13759 17245 /1549/85

13859646 15842

1391 1573462/537/5

تراکم جمعیت
تراکم نسبی جمعیت استان طبق آمار سال 1390 برابر 47 نفردر کیلومتر مربع است که نسبت به میانگین تراکم کشور)46( نفر 

اندکی باالتر است.
 دانش آموزان عزیز، آیا می دانید این تراکم نسبی چگونه محاسبه شده است؟

پراکندگی جمعیت استان
مرز استان

مرز شهرستان ها
جمعیت سال 1385
جمعیت سال 1390

40      30         20          10    5    0کیلومتر

آذربایجان شرقی

بی
غر

ان 
یج

ربا
آذ

اردبیل
گیالن

قزوین

همدان

کردستان

شکل2ــ2ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان به تفکیک شهرستان
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 استان زنجان در بین استان های کشور از نظر تراکم جمعیت رتبه هجدهم را داراست، وضعیت مناسب استان به لحاظ شرایط 
جغرافیایی ــ محیطی و موقعیت ارتباطی از مهم ترین عوامل باال بودن تراکم جمعیت استان به نسبت تراکم کشور است.

باتوجه به نقشٔه 2 ــ2 کم تراکم ترین و پر تراکم ترین شهرستان ها را بر روی نقشه نمایش دهید. 

فعالیت 
باتوجه به جدول 3ــ2:

1ــ بیشترین و کمترین تراکم نسبی جمعیت مربوط به کدام شهرستان هاست؟ دالیل خود را بیان نمایید.
این  بررسی کرده علل  آماری  تراکم نسبی جمعیت شهرستان محل زندگی خود را طی سال های مختلف  2ــ 

تغییرات را با مشورت همکالسی های خود بنویسید.

ـ  1355( جدول 3ــ2ــ تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان زنجان در سال های )85  ـ

1385)نفر درکیلومتر مربع (1375)نفر درکیلومتر مربع (1365)نفر درکیلومتر مربع (1355)نفر درکیلومتر مربع (شهرستان

ابهر
/43کل 344/3449/6553/87

1نقاط شهری 92/531878/742389/393 11/1
21/9123/3522/882نقاط روستایی /4

ایجرود
23/6223/8622/662کل / 8

561/98695/32868/421نقاط شهری 3/8
/22/61222/6121نقاط روستایی 818/25

خدابنده
22/5928/7631/6632کل

713/9314نقاط شهری 5/242115/85272 / 3
2نقاط روستایی /5624/7225/5424/12

خرمدره
52/2899126/98148/65کل

1نقاط شهری 9/ 72341/973137/563884/27
/22نقاط روستایی 628/1731/93 /67

زنجان
32/5649/2659/8467/33کل

/1938نقاط شهری 24161/ 25529/ 66753/82
17/8617/5417/6415/63نقاط روستایی
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طارم
11/4613/9315/615/8کل

538/18755/911274/551555/68نقاط شهری
1نقاط روستایی /6212/7613/6113/35

ماه نشان
/22/3922/6321/8219کل 8

/564/68854نقاط شهری 812 8/31761/15
21/282نقاط روستایی /9419/4115/55

کل استان
26/3935/524کل /6843/52

1329/61269نقاط شهری /613589/334439/21
18/942نقاط روستایی /342 /418/39

ساختمان سنی جمعیت
بررسی هرم سنی جمعیت استان نشان می دهد که بیشترین میزان جمعیت استان در گروه سنی 19ــ15 ساله و 24ــ20ساله قرار 
دارند که این امر نشان دهندهٔ جوانی جمعیت استان است. به نظر شما عوامل مؤثر در جوانی جمعیت استان کدام اند؟ در این زمینه چه 

اقدامات و سرمایه گذاری هایی موردنیاز است؟ 
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رشد جمعیت
ـ  1345 نشان می دهد که استان زنجان نرخ رشدی، برابر با 1/8درصد  بررسی روند نرخ رشد جمعیت استان طی سال های 85  ـ

داشته است. آیا می دانید این نرخ رشد چگونه محاسبه شده است؟
مقایسٔه نرخ رشد جمعیت استان با نرخ رشد جمعیت کشور )2/54درصد( پایین بودن نرخ رشد جمعیت استان را نسبت به کل 

کشور بیان می دارد؛ چرا؟
مطالعٔه میزان رشد جمعیت در شهرستان های استان، بیانگر آن است که شهرستان های خرمدره و زنجان نرخ رشدی باالتر از 

میانگین استان و سایر شهرستان ها )ابهر، خدابنده، طارم، ماه نشان و ایجرود( نرخ رشد پایین تری دارند.

مهاجرت 
بر دگرگونی های شتابان و سریع،  تغییر و تحول جمعیت می تواند عالوه  بر  تأثیرگذار  به عنوان یکی از عوامل اصلی  مهاجرت 

پیامدهای ماندگار و عمیقی در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند. 
استان زنجان همواره در طول سالیان گذشته یکی از عمده ترین استان های مهاجر فرست در کشور بوده است. مهاجرت در 

استان زنجان را می توان از دو بعد مورد مطالعه قرار داد:
الف( جابه جایی درون استانی: مقصد مهاجران درون استانی بیشتر، شهرستان های زنجان )35/3( درصد، ابهر )22/7( 
درصد و خرمدره )19/1( درصد بوده است. قرارگیری این شهرستان ها درکریدورتوسعٔه استان، همجواری آنان با رودخانه های پرآب 

و دشت های حاصلخیز و استقرار صنایع و کارخانجات در پیرامون آنها از علل اصلی جذب مهاجران به این شهرستان هاست.
ب( جابه جایی برون استانی: براساس نتایج سرشماری سال 1385 استان زنجان مهاجر فرست بوده و در بین هفده استان 
مهاجر فرست کشور رتبٔه دوازدهم را داراست. در حقیقت به ازای هر 100 نفر که وارد استان می شوند 115 نفر از آن خارج می  شوند. 
بیشترین سهم مهاجران وارد شده به استان متعلق به استان های تهران 38 درصد، آذربایجان غربی 9/5 درصد و آذربایجان شرقی با 
9درصد است. همچنین بیشترین سهم مهاجران خارج شده استان مربوط به استان های تهران با 59/8 درصد استان قزوین 10/5 درصد 

و استان قم با 5/2 درصد می باشد.
علل مهاجرت: مهم ترین عواملی که در سطح استان )به ویژه مهاجرت روستا  ــ شهری( منجر به مهاجرت شده است را می توان 

در موارد زیر خالصه کرد:
ــ دسترسی به منابع درآمد و فرصت های اشتغال
ــ دسترسی به امکانات،خدمات و تسهیالت بهتر

ــ ادامه تحصیل و بهبود وضعیت آتی فرزندان
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تصاویر زیر را نگاه کنید. هر یک از این تصاویر یکی از شیوه های زندگی در استان زنجان را نمایش می دهد. شما در کدام یک 
از این نوع سکونتگاه ها زندگی می کنید؟

شیوه های زندگی در استان  درس 8

شکل 3ــ2ــ سکونتگاه های شهری و روستایی )تصویر سمت راست شهر زنجان سمت چپ روستای پلکانی شیالندر(

زندگی عشایری
استان زنجان به علت داشتن شرایط طبیعی مناسب برای زندگی عشایری )مناطق ییالقی و قشالقی(، از گذشته های دور مورد 
توجه عشایر بوده است. در دوران صفویه که سیاست نقل و انتقال ایالت و تخته قاپو کردن )یکجانشین کردن( عشایر مورد توجه حّکام 
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بود، ایل های، سون )شاهسون(، اوصانلو، مقدم، افشار، بیگدلی، بیات و خدابنده لو در محدوده استان زنجان مستقر شدند. هر چند 
در حال حاضر این ایالت یکجانشین شده و از طریق رمه گردانی روزگار خود را می گذرانند.

برای مطالعه
و  قزلباش  قبایل  از  متشکل  ایل  این  می آیند.  به شمار  منطقه  عمدٔه  ایالت  از  )شاهسون(:  سون  ایل  1ــ 
شاهسون های طالشی که از استان گیالن مهاجرت کرده بودند و ایل افشار به سرکردگی محمد حسن خان افشار از 
طایفٔه اشاقه باشی است که در اواخر قرن دهم هجری به فرمان نادرشاه از حوالی رود اترک مجبور به مهاجرت به این 

منطقه شدند.
2ــ ایل اوصانلو: از جنوب مراغه به این منطقه مهاجرت کرده و به دامپروری و کشاورزی مشغول اند.

3ــ ایل مقدم: از طوایف آق قویونلوها که در آذربایجان ساکن بوده اند محسوب می شوند. بخشی از این 
ایل به دستور عباس میرزا، به منظور جلوگیری از تجاوز ترکمن ها به داخل ایران در شمال خراسان و بخشی دیگر در 

اطراف سلطانیه مستقر شدند که به مرور زمان یکجانشین شده اند.
4ــ ایل بیات: از طوایف متحد ایل افشار در مسائل سیاسی و نظامی بوده است. با توجه به کوچک بودن، 

این ایل همیشه به متحد قدرتمند نیاز داشته است. 
5  ــ ایل خدابنده لو: این ایل در محدودٔه شهرستان خدابنده زندگی می کنند و احتماالً نام شهرستان خدابنده 

برگرفته از این ایل است.
درحال حاضر، تمامی عشایر استان جزء ایل سون ها )شاهسون ها( می باشند که در شمال و شمال غربی استان 

زندگی می کنند.

زندگی روستایی
تبعیت می نماید. وجود دشت های وسیع  منطقه  انسانی هر  و  از ویژگی های طبیعی  شکل گیری و گسترش فضاهای روستایی 
زنجان، ابهر، قیدار، سلطانیه و… از عوامل مؤثر بر استقرار سکونتگاه های روستایی استان زنجان است. دشت ها و نواحی هموار 
بیشتر  به طوری که  به خود جذب کرده اند،  تاریخ، همواره جمعیت زیادی را  با دارا بودن منابع آب و خاک مناسب در طول  استان 
آبادی های پرجمعیت استان در این نواحی استقرار یافته اند. وجود نواحی کوهستانی )به ویژه در مناطق طارم و ماه نشان( موجب شده 
که بیشتر روستاهای پر جمعیت در امتداد این دره ها و کوهپایه ها به شکل متمرکز و گاهاً کوهپایه ای مستقر شوند. بسیاری از روستاهای 

پر جمعیت و تاریخی استان در امتداد رود خانه هایی چون قزل اوزن، زنجان چای و ابهرچای غالباً به شکل خطی استقرار یافته اند.
دانش آموزان عزیز، آیا می توانید روستاهای شهرستان خود را از نظر شکل ظاهری طبقه بندی نمایید؟ 
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شکل 4ــ2ــ یک روستای متمرکز پایکوهی

شکل5  ــ2ــ روستای پراکنده ــ شهرستان طارم

 منابع درآمد روستاییان: اقتصاد سکونتگاه های روستایی بر پایٔه بهره برداری از زمین استوار است. زراعت، باغداری، دامداری، 
صنایع دستی و صنایع روستایی1 از منابع عمدٔه درآمد روستاییان استان است. اغلب روستاییان ساکن در دشت ها و اطراف رودخانه های 
مهم استان، از طریق زراعت امرار معاش می کنند. باغداری در روستاهای دّره ای و پایکوهی استان و دامداری در روستاهای پایکوهی 
و کوهستانی رواج دارد. صنایع دستی اغلب در زمان اوقات فراغت و بیشتر توسط زنان و دختران انجام می گیرد.صنایع روستایی در 

روستاهای پرجمعیت و اغلب توسط دولت ایجاد شده اند.

تقویت کننده و پشتیبان کشاورزی و  انطباق داشته،  با شرایط جغرافیایی روستا  تولید شده و  اولیٔه آن در خود روستا  به صنایعی اطالق می شود که مواد  1ــ صنایع روستایی 
محصوالت روستایی است.
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شهرستان طارم بیشترین صنایع روستایی استان را به خود اختصاص داده است. آیا می توانید نمونه ای از این صنایع را نام ببرید؟
کمبود درآمد در مناطق روستایی استان به علت پراکندگی و کوچک بودن زمین های کشاورزی، عدم استفاده از تکنولوژی 
و تولید به شیؤه سنتی و… منجر به مهاجرت های روستاییان به شهر ها شده است. هر چند خشکسالی در سال های اخیر این روند را 

تسریع کرده است.

زندگی شهری
شهرهای استان زنجان علی رغم دارا بودن قدمت تاریخی هم ردیف با شهرهای شناخته شده در ایران، پیشینٔه مدّون تاریخی 
محدودی دارند. اولین نشانه های استقرارهای انسانی در شهر های استان، متعلق به اواخر هزارٔه دوم قبل از میالد است. در زمان مادها 

شهر زنجان به عنوان مرکز و محل اسکان لشکر مورد استفاده قرار می گرفته است.
قرارگیری استان زنجان در مسیر جاده ابریشم و ری قدیم به آذربایجان، باعث رونق نسبی و توسعٔه شهرنشینی در این منطقه شده 

است. احیای جاده ابریشم در دورٔه سلجوقی و توسعٔه شبکٔه ارتباطی باعث رونق نسبی شهرهای واقع در مسیر این راه تجاری شد.
افزایش سریع شهرنشینی در کشور و به تبع آن استان زنجان، موجب گسترش شهرهای قدیمی و شکل گیری نقاط شهری جدید 

شد.
آیا می دانید این نقاط شهری جدید چگونه به وجود آمده اند؟

شهرهای استان در دو گروه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند:
با قدمت تاریخی، شامل شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، سلطانیه و قیدار حدود 89 درصد جمعیت شهری  الف( شهرهایی 

استان را به خود اختصاص می دهد. 

شکل6  ــ2ــ صنایع دستی روستایی
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تبدیل   شده اند،  شهر  به  اخیر  دهه های  در  که  نقاطی  ب( 
ماه نشان ،   آب بر   ،   قلعه  ،  هیدج   ،     صائین  شهرهـای  گـروه  این  در 

حلب،  چورزق،  زرین رود،  دندی ،  گرماب  ،    زرین آباد ،    سجاس ، 
جمعیت  قرار   دارند.11درصد  نیک پی  و  ارمغان خانه  سهرورد، 
حداقل  و  حداکثر  می کنند.  زندگی  گروه  این  در  استان  شهری 
جمعیت شهری که در این گروه قرار دارند شامل شهرهای هیدج 

)2/11درصد( و نیک پی )0/18درصد( می باشند.

شکل 7ــ2ــ نمایی از شهر آب بر

زنجان: دسترسی به منابع آب، شرایط مناسب توپوگرافی، جذب مازاد محصول و ارائٔه خدمات متقابل به حوزٔه نفوذ، موقعیت 
ارتباطی مناسب، مرکزیت اداری و سیاسی، گسترش صنایع و احداث دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موجبات توسعٔه شهرنشینی در 

شهر زنجان شده است، به طوری که بیش از 61درصد جمعیت شهری استان در این شهر زندگی می کنند.

برای مطالعه
بررسی سیر تکوین و گسترش شهر زنجان از آغاز 
فراز و نشیب های  تا مراحل جدید شهرنشینی،  پیدایش 
فراوانی را نشان می دهد.به طوری که این شهر، گاه بر اثر 
هجوم دشمنان تخریب و زمانی با تشکیل حکومت های 
مقتدر در کشور رو به رشد نهاد. این شهر در دورٔه قاجار 
اسالمی  شکل  سّید(  )مسجد  جامع  مسجد  ساخت  با 
به خود گرفت. در این دوره  ، شهر دارای شش دروازه 
در  دو دروازه  و  قـزوین  تبریز  ،  ) ارگ، رشت  ،  ورودی 
فقرات شهر  بـه عنوان ستون  بـازار  بود  و  جنوب شهر( 
کـاالهــا  عـرضٔه  و  داد و  ستدهـا، تـولید  می کرد،  شکل 8  ــ2ــ امام زاده ابراهیمعمل 
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بازار  می گرفت.مجموعٔه  صورت  آن  در 
زنجان کـه بــه دستور فتحعلی شاه قـاجـار 
کـــه شامل هشت راسته  احـداث  گـردید 
)زرگـرها،  بزازها  ،  کفاش هـا،کـاله دوزها، 
صندوق سازها، رنگرزها، میوه فروش ها و 

جگرپز ها( است.
نخستین مـداخـالت در بـافت های 
شهری زنجان در دهٔه اول 1300 همزمان 
و  آغاز  در خیابان کشی ها  نو گرایی  موج  با 
شهر برای ورود اتومبیل آماده شد. اولین 
شمشیری  خـیابـان  شده،  ساخته  خـیابـان 
خیابان  تـرتیب،  بــه  آن  از  پس  و  )شهدا( 
سعدی  و  فـردوسی  سابق(  )پهـلـوی  امام 

می باشند.

شکل 9ــ2ــ بازار زنجان درسدۀ 17میالدی

شکل10ــ2ــ نقشۀ دروازه های قدیمی شهر زنجان

شکل 11ــ2ــ نقشۀ گسترش شهر زنجان در دوران تاریخی
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اصالحات ارضی و مهاجرت روستاییان از دهٔه 40 به بعد باعث رشد سریع شهرنشینی و ایجاد محالت جدید شهری و محالت 
حاشیه نشین در شهر گردید. برای پاسخگویی به مشکالت شهری طرح های جامع و تفضیلی شهر تهیه شد و اراضی بیشتری از اطراف 
شهر به ساخت و سازها اختصاص داده  شد. در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکالت شهری زنجان شلوغی و ترافیک در خیابان های 
اصلی شهر است. یک طرفه کردن اغلب خیابان های اصلی شهر، احداث زیرگذرها و ساخت خیابان های جدید از اقدامات مسئوالن 

شهری برای مقابله با این معضل است.

شکل 12ــ2ــ یکی از میادین شهر ابهر

حدود  در  استان  جمعیت  پر  شهر  دومین  به عنوان  ابهر  ابهر: 
ارتباطی  موقعیت  داراست.  را  استان  شهری  جمعیت  12/5درصد 
مناسب، دسترسی به منابع آبی دائمی مطمئن، ایجاد و گسترش صنایع، 

و… موقعیت مناسبی را برای توسعٔه این شهر به وجود آورده است.

شهر  سرسبزی  و  باغات  تداعی کنندٔه  خرمدره  نام  خرمدره: 
به آن اشاره شده است.  نیز  بیشتر سفرنامه ها  و حومٔه آن است که در 
واقع شدن شهر در کنار بزرگراه اصلی و ارتباطی استان موجب شده 
به عنوان  نظر شهرنشینی گرفته و  از  بیشتری  در سال های اخیر شتاب 
سومین شهر استان 8/5 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص 

می دهد.
شکل13ــ2ــ میدان قائم خرمدره

سلطانیه: فاصلٔه اندک این شهر از خطوط ارتباطی اصلی و کمبود آب در این شهر باعث شده که این شهر علی رغم عظمت 
تاریخی خود تنها یک درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص دهد. 

قیدار: قدمت باالی شهر در مرکزیت سیاسی و اداری شهرستان و حوزٔه نفوذ وسیع روستایی موجب شده با وجود دور بودن 
شهر از کریدور توسعٔه استان 4/5درصد جمعیت شهری استان در این شهر ساکن باشند.



52

مشکالت زندگی شهری: توسعه و گسترش زندگی شهری 
عالوه بر افزایش رفاه ساکنان، مشکالت زیادی را برای ساکنان آن 
فراهم می کند. مدیران و مسئوالن شهری با توجه به امکانات و منابع 

مالی استان سعی در کاهش اثرات این عوامل دارند.

شکل14ــ2ــ نمایی از شهر قیدار

شکل 15ــ2ــ حاشیه نشینی از مشکالت زندگی شهری دراستان

شکل 16ــ2ــ برجی در زنجان

عمده ترین مشکالت زنـدگـی شهری را مـی تـوان در مـوارد زیر 
خالصه کرد:

ـ حاشیه نشینی در زنجان که عمدتاً بر اثر مهاجرت های روستاــ  ـ 
شهری به وجود آمده است.

ــ تورم، گرانی مسکن و اجاره بها.
 ــ ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی.

سرانٔه  کاهش  مانند  شهری،  ظرفیت های  و  امکانات  کمبود  ــ   
فضای سبزشهری، مراکز تفریحی، آموزشی و فرهنگی.

چه موارد دیگری را می توان به موارد باال افزود؟


