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چكيده

یشود .براین اساس آگاهی از چند و چون
جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محسوب م 

مگیری و برنامهریزی به شمار میرود .در واقع
جمعیت و شناخت ساختار ،ابعاد و گستردگی فضا یی آن از ابزارهای مهم تصمی 
یتوان بررسی
یآید .جمعیت را از دو بعد م 
ساختار توزیع فضا یی جمعیت راهنما یی برای پروژههای اقتصادی بلندمدت به حساب م 
کرد :پراکندگی و توزیع جمعیت در واحد سطح و بررسی استقرار جمعیت در سکونتگاههای شهری و روستا یی  .درک توزیع و
پویا یی جمعیت در فضا ،در برنامهریزی برای منطقه جغرافیا یی کاربرد بسیاری میتواند داشته باشد .لذا با توجه به اهمیتی که
یپردازد و
تحوالت جمعیتی در برنامهریزیهای دارد این پژوهش به تب یی ن ساختار فضا یی توزیع جمعیت در سطح استان زنجان م 
یآورد .هدف اصلی پی بردن به وضعیت تعادل و توازن در توزیع فضا یی
الگوی این توزیع فضا یی جمعیت استان را به دست م 

جمعیت استان زنجان است .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و نحوه گردآوری اطالعات بصورت کتابخانه ای–
اسنادی است .مدلهای تجزیه و تحلیل جمعیت از جمله محاسبه نرخ رشد ،تراکم ،میزان شهرنشینی و پیش بینی جمعیت استفاده
یدهد که عدم اجراي درست برنامههاي بلند
شده است .نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل وضع موجود توزیع فضا یی جمعیت نشان م 
مدت استان اسناد فرادست موجب ايجاد چند قطب رشد و به حاشيه رفتن برخي مناطق است و به عبارتي دیگر موجب ايجاد
تمرکز جمعيت و فعاليت نامتوازن در سطح استان گرديده است.

واژگان کلیدی :جمعیت ،پیش بینی جمعیت ،افق  ، 1404استان زنجان

 -1یک ومرث یزدان پناه درو (نویسنده مسئول) kyazdanpanah@ut. ac. ir
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مقدمه
جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود .براین اساس آگاهی از
چند و چون جمعیت و شناخت ساختار ،ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیمگیری و برنامهریزی به
یرود( .مهدوی .) 61 ، 73 31 ،در واقع ساختار توزیع فضایی جمعیت راهنمایی برای پروژههای اقتصادی
شمار م 
بلندمدت محسوب میشود .درک توزیع و پویایی جمعیت در فضا ،در برنامهریزیهای برای منطقه جغرافیایی کاربرد
بسیاری میتواند داشته باشد .بسیاری از صاحب نظران معتقد هستند که یکی از موانع مهم در برابر توسعه اقتصادی-
اجتماعی همه جانبه ،توزیع فضایی نامتعادل جمعیت است نه رشد جمعیتی بیش از حد .توزیع متوازنتر جمعیت نیل
به اهداف و آبادانی ملی و منطقهای را تسهیل خواهد کرد (فنی.) 46 : 82 31،
یهای درونی است.
استان زنجان به عنوان یک منطقه صنعتی ،امروزه درگیر مسائل مرتبط با عدم تعادلها و نابرابر 
این استان با مساحتي بالغ بر 22164

يك لومتر مربع بين  47درجه و  10دقيقه تا  90درجه و  26دقيقه طول شرقي و

فالنهار گرينويچ ،در ناحيه شمال غرب كشور
 35درجه و  33دقيقه تا  73درجه و  15دقيقه عرض شمالي از نص 
واقع شده است .استان زنجان براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  8شهرستان 17 ،بخش 48 ،دهستان و 12
یباشد .جمعیت استان در سال  90 31برابر با  4375101نفر بوده است که حدود  1/3جمعیت کشور را در
شهر م 
خود جای داده است .این پژوهش در پی آن است که به سواالت زیر پاسخ داده شود .الگوی توزیع فضایی جمعیت
سطح استان زنجان چگونه است؟ آیا در سازمان فضایی توزیع جمعیت استان زنجان عدم تعادل و توازن وجود دارد؟
مبانی نظری
فضا
شپذیری و اثر گذاری افراد و گروههای انسانی در مکان و یا به سخن دیگر ،پیامد عملکرد-
فضا عینیتی حاصل از نق 
های متعامل دو محیط اجتماعی -اقتصادی و طبیعی -اکولوژیک است .از این رو فضا را میتوان نوعی تولید
اجتماعی در مکان به شمار آورد(دانشنامه مدیریت شهری و روستایی .) 615 : 88 31 ،این فضا فضای نسبی است که
به طور مداوم در اثر نیازهای اجتماعی -اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در وسعت و فرم تغییر مییابد .به طور مثال
فضای فعالیت ،فضای اقتصادی ،فضای اجتماعی ،فضای عملکردی؛ لذا این نوع فضا مقید به زمان و فرآیند میباشد
(شکویی.) 286 : 80 31 ،
توزیع فضایی جمعیت
یگمان با اندکی تعمق و ژرف نگری در اطالعات جمعیتی و مقایسه ممالک مختلف به این نکته پی میبریم که
ب
جمعیت ساکن سیاره ما هرگز بطور یکسان و یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشدهاند بلکه در برخی نقاط برای
یافتن تنها یک انسان ،نیاز به پیمودن کیلومترها مسافت داریم در حالیکه تراکمهای عظیمی در برخی نواحی به چشم
یخورد که تصور آن نیز دشوار است .برای شناخت بهتر چگونگی پراکندگی جمعیت و کشف مشکالت پیچیده
م
لهای آماری بعمل آمده است ولی در عمل مشکالت و
شهای بسیاری با استفاده از تجزیه و تحلی 
آن ،تاکنون تال 

تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان29 ...

موانع بیشماری از جمله نابرابری تقسیمات اداری ،تنوع محیط طبیعی ،پویایی جمعیت و ناهمگنی اقتصادی نواحی
یهای سطحی جمعیت قرار گرفته و موجب عدم توفیق کامل در این زمینه
گوناگون ،برسر راه مطالعه پراکندگ 
یگردد .به هرحال دانشمندان برای مطالعه دقیقتر پراکندگی ،از زوایای مختلف و تحت عناوین متفاوت به بررسی
م
یپردازند (مهدوی.) 95 : 75 31 ،
م
تراکم جمعیت
یباشد ،یکی از مفاهیم جغرافیائی
مفهوم تراکم جمعیت که حاکی از رابطه بین تعداد افراد و فضای تحت اشغال آنها م 

است که جغراف 
یدانان بکار بردهاند ،نخستین بار شخصی بنام «هنری دریوری هارنس »2در سال  73 18در یک سری
ینمود ،از اصطالح تراکم جمعیت استفاده کرد .از آن پس ،این
نقشه برای کمیسیونی که خطوط راه آهن را بررسی م 

اصطالح تا اندازهای به عنوان وسیله ای برای ارزیابی افزایش و کاهش بیش از حد جمعیت در مقایسه با تراکمهای
موجود و بالقوه جمعیت ،و عمدتا به عنوان شاخص برای مقایسه تراکمهای مساحتی به کار گرفته شد (مهدوی،
.) 95 : 75 31
تراکم جمعیت ،مهمترین و سادهترین اطالع درباره جمعیت و شیوهای برای آگاهی از کل جمعیت سرشماری است.
دانستن رقم کل جمعیت یک سرزمین ،هر چند الزمست ،ولی کافی نیست و باید رابطهای میان این رقم و عواملی
یکنند ،باشد؛ زیرا جمعیت در همان سرزمین نیز ممکن
دیگر ،مثل :مساحت منطقهای که این جمعیت در آن زندگی م 
است ،توزیع مکانی متعددی داشته باشد و انبوهی یا پراکندگی آن متفاوت باشد(جمشید.) 31 : 1345 ،
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی تحلیلی است .منابع مورد استفاده عمدتا شامل منابع اسنادی و دادههای ثانویه
نظیر دادههای سرشماری ،نقشهها و ...میباشد که از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی حاصل شده است.

محدوده مورد پژوهش ،استان زنجان و نحوه گردآوری اطالعات بصورت کتابخانه ای– اسنادی بوده است و این
عآوری کلیه متون ،اسناد و گزارشهای مرتبط و نیز پایاننامههایی که در خصوص مطالعات سازمان
روش شامل جم 
فضایی منطقه و جمعیت و بخصوص در استان زنجان به رشته تحریر در آمدهاند .که در مرحله نخست به عنوان
یشوند .در مرحله بعد با اتکا به دادههای مذکور ،به تجزیه و تحلیل آنها در دو بعد
دادههای توصیفی بکار گرفته م 
یو کیفی پرداخته شده است.
کم 
محدوده مورد مطالعه
تعیین حدود و موقعیت استان زنجان
ا ﺎﺘﺳ ن ز ﺎﺠﻧ ن ﺎﺑ و ﻲﺘﻌﺳ

ﺶﻴﺑ

از  22ﺰﻫ ار ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ در ﻪﻘﻄﻨﻣ شمال غرب کشور بین  35درجه و  33دقیقه الی 73

درجه و  15دقیقه و  73در ﻪﺟ

ﺮﻋ ض ﺮﻐﺟ ا ﻲﻳﺎﻴﻓ

ﻲﻟﺎﻤﺷ و  47درجه و  10دقیقه الی  49درجه و  26د ﻪﻘﻴﻗ

ﻲﻗﺮﺷ از نصف ا ﺎﻬﻨﻟ ر ﻨﻳﺮﮔ ـ ﭻﻳﻮ ﻗـﺮار دارد .ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ار ﺎﻔﺗ ع ا ﺎﺘﺳ ن ﺶﻴﺑ

از 1500

ﺮﺘﻣ از ﺢﻄﺳ در ﺎﻳ است .ﺖﺴﭘ

ﻮﻃ ل
ﻦﻳﺮﺗ

Henry Drury Harness
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ﻪﻄﻘﻧ دا ﻞﺧ ا ﺎﺘﺳ ن ﺎﺑ ار ﺎﻔﺗ ع  003ﺘﻣ ـﺮ در ﻘﻄﻨﻣ ـﻪ ﻃـﺎرم و ﻦﻳﺮﺗﺪﻨﻠﺑ

ﻪﻠﻗ آن ﺎﺑ ار ﺎﻔﺗ ع  2900ﺮﺘﻣ در کوههای ﺖﺨﺗ

ﺎﻤﻴﻠﺳ ن

از ار ﺎﻋﺎﻔﺗ ت شهرستان ماهنشان قرار دارد (سالنامه آماری .) 90 31

شکل  :1موقعیت استان زنجان در کشور
منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و نگارندگان4 931 ،

استان زنجان پل ارتباطی مناطق مرکزی کشور با غرب ،شمال و شمال غرب ،کشور است .این استان شمال به
استانهای گیالن(شهرستان رودبار) ،اردبیل(شهرستان خلخال) ،آذربایجان شرقی(شهرستان میانه) ،از شرق به قزوین
(شهرستانهای تاکستان ،بویین زهرا ،قزوین) ،از جنوب به استان همدان(شهرستان کبودآهنگ) ،از جنوب غرب به
استان کردستان(شهرستان بیجار) و از غرب به آذربایجان غربی(شهرستان تکاب) ،محدود است( .سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان زنجان.) 90 31 ،
نالمللی کشور از این استان و همجواری این
موقعیت ارتباطی استان زنجان با شمال و شمال غرب و عبور کریدور بی 
استان با  7استان گیالن ،قزوین ،همدان ،کردستان ،اذربایجان غربی و شرقی و اردبیل مزیتهای نسبی فراوانی برای
ته ا و
یها موجب تنگناها ،محدودی 
این استان پدید آورده است .از سوی دیگر این موقعیت ارتباطی و همجوار 
تپذیری مناطق متفاوت استان پدید
تها و جمعی 
تعارضاتی در نظام فضایی از منظر ساختار کالبدی ،زندگی ،فعالی 
آورده است(سالنامه آماری .) 90 31
استان زنجان براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  8شهرستان 17 ،بخش 48 ،دهستان و  12شهر میباشد
(استانداری زنجان.) 93 31 ،

تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان31 ...

شکل  :2جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان زنجان منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و نگارندگان4 931 ،

یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
تعداد جمعیت کل استان
براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سه دهه اخیر مرکز آمار ایران ،جمعیت استان زنجان در سال  1365بالغ بر
 785497نفر ،در سال  75 31بالغ بر  901724نفر ،در سال  ، 85 31بالغ بر  964601نفر و در سال  90 31برابر با
4375101بوده است .به این ترتیب متوسط رشد ساالنه در سال  1365حدود  3درصد ،در سال  75 31حدود  1درصد که
در سال  85 31به حدود  68 .0درصد کاهش یافته است و در سال  90 31روند افزایشی داشته و به  04 .1درصد رسیده
است .نسبت متوسط رشد ساالنه استان در سال  1365نسبت به متوسط رشد ساالنه کشوری که  9 .3درصد است پایین
بوده است این نسبت در سال  75 31که متوسط رشد ساالنه کشور  96 .1بوده است روند کاهشی داشته و روند کاهشی
میزان متوسط رشد ساالنه استان نسبت به کشوری ادامه داشته است به طوری که در سال  85 31که میزان رشد متوسط
ساالنه کشور  62 .1درصد بوده نیز روند کاهش و نسبت اختالف متوسط رشد جمعیت استان نسبت به کشوری بیشتر و
شدیدتر شده است و به  68 .0درصد رسیده است .در سال  90 31متوسط رشد ساالنه کشوری  29 .1بوده و متوسط رشد
ساالنه استان  04 .1که همچنان نرخ رشد ساالنه جمعیت استان با وجود افزایش نسبت به دهه  ، 85 31نسبت به کل کشور
کمتر است اما همانطور که در نمودار متوسط نرخ رشد ساالنه قابل مشاهده است میزان تفاوت بین کشور و استان در
مقایسه با سالهای گذشته کمتر شده است.
لهای 65 31- 90 31
جدول ( )1جمعیت و متوسط رشد ساالنه استان طی سا 
سال

متوسط رشد ساالنه (درصد)

جمعیت
کل ک ش و ر

ا ست ا ن

کل ک ش و ر

ا ست ا ن

1365

49445010

785497

9 .3

00 .3

75 31

60550488

901724

96 .1

00 .1

85 31

70495782

964601

62 .1

68 .0

90 31

75149669

4375101

29 .1

04 .1

منبع :مرکز آمار ایران90 31 ،
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لهای  65 31- 90 31منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،
نمودار :1روند رشد جمعیت استان زنجان طی سا 

لهای 65 31- 90 31
نمودار :2نرخ رشداستان طی سا 

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

جمعیت نقاط شهری استان در سال  8674 33 ، 1365نفر و نقاط روستایی در همین سال  446823بوده است که میزان
یباشد یعنی میزان شهرنشینی(  )1 . 43کمتر از میزان
جمعیت در سال مذکور ،در روستاها نسبت به شهرها بیشتر م 
یباشد که سال 75 31
روستانشینی(  )9 . 56بوده است اما در طی ده سال  1365 - 75روند شهرنشینی در حال افزایش م 
اولین سالی است که میزان شهرنشینی(  )2 . 50و روستا نشینی(  )8 . 49یکسان بوده و بعد از آن میزان شهرنشینی
ییابد به طوری که اختالف بین شهرنشینی و روستا نشینی در سال  85 31افزایش
نسبت به روستانشینی افزایش م 
یکند و درصد شهرنشینی(  ) 58نسبت به درصد روستا نشینی(  ) 42که در دهههای گذشته کمتر بوده
چشمگیری پیدا م 
یاز کل جمعیت استان در نقاط شهری استان مستقر هستند که روند
ییابد و بدین ترتیب بخش اعظم 
است ،افزایش م 
موجود هم چنان در حال افزایش است .در سال  90 31میزان شهرنشینی (  )5 . 62درصد و میزان روستانشینی 5 .73
یاز روستا در نتیجه ادامه روند موجود خالی از سکنه شدهاند.
درصد بوده و بخش عظیم 
لهای 65 31- 90
جدول ()2جمعیت استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی استان در سا 
سال

نقاط شهری

نقاط روستایی

درصد شهرنشینی

درصد روستانشینی

1365

8674 33

446823

%1 . 43

%9 . 56

75 31

455014

01 67 44

%2 . 50

%8 . 49

85 31

40 3 559

1 0526 4

% 58

90 31

90 48 36

380925

%5 . 62

% 42
%5 .73

منبع :مرکز آمار ایران ،سالنامه 90 31

لهای 65 31- 90
نمودار 3جمعیت استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی استان در سا 

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان33 ...

تراکم جمعیت در استان
ﺮﺗ ا ﻢﻛ ﻲﺒﺴﻧ

ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﺎﺳ ل  90 31 ، 85 31 ، 75 31 ، 1365ﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ

در ا ﺎﺘﺳ ن ز ﺎﺠﻧ ن ﻲﻃ

ﺎﻌﻣ دل  47 ، 44 ،14 ، 36در

ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ اﺳـﺖ ﻪﻛ از میانگین (  43نفر) باالتر است و در ﻦﻴﺑ استانهای ﻮﺸﻛ ر از ا ﻦﻳ نظر رتبهی هیجدهم را
داراست (مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ، 85 31سالنامه آماری .) 90 31
و ﻮﺟ د ﺮﺷ ا ﻂﻳ
اﺳـ ﺎﺘ ن ﺑـﻪ ﺴﻧ ـ ﺖﺒ
مقایسه ﺎﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺪﻋﺎﺴﻣ

ﻲﻄﻴﺤﻣ و و ﺖﻴﻌﺿ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

آن را ﻲﻣ

ﻮﺗ ان از ﻪﻠﻤﺟ

ﺖﻴﻌﻤﺟ

ا ﺎﺘﺳ ن ﻪﺑ ﺎﺤﻟ ظ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ
ﻮﻋ ا ﻞﻣ

یها و ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
و دسترس 

ﺮﺛﺆﻣ در ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻮﺑ دن ﺮﺗ ا ﻢﻛ ﻲﺒﺴﻧ

ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﺖﺣﺎﺴﻣ

ﺮﺘﻤﻛ

ا ﺎﺘﺳ ن ز ﺎﺠﻧ ن در

ﺸﻛ ـﻮري آن دا ﺴﻧ ـﺖ(طرح آمایش استان زنجان.) 86 31 ،
لهای 65 31- 90
جدول ( )3تراکم نسبی جمعیت استان طی سا 
1365

تراکم

73

استان

75 31

85 31

90 31

14

44

46

منبع :مرکزآمار ایران90 31 ،

لهای 65 31- 90
نمودار 4تراکم استان زنجان طی سا 
منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

بعد خانوار در استان زنجان
در سال  1365کل خانوار موجود در استان  150010خانوار که در نقاط شهری  68287و در نقاط روستایی 3 172 18
یباشد در سال  75 31اختالف بین تعداد
خانوار بوده میزان خانوار موجود در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری م 
خانوار نقاط شهری و روستایی کمتر شده به گونه ای که در سال  85 31این رابطه معکوس شده است و تعداد خانوار
موجود در نقاط شهری نسبت به تعداد خانوار در نقاط روستایی بیشتر شده است و این روند افزایش تعداد خانوار
در نقاط شهری همچنان ادامه دارد در سال  90 31تعداد خانوار در نقاط شهری  51 48 41و در نقاط روستایی 91301
خانوار بوده است .میزان افزایش تعداد خانوار در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی نشان دهنده افزایش
تها همچنان ادامه دارد به طوری که
تهای شهری به روستایی در استان بوده است .روند افزایش این مهاجر 
مهاجر 
بخش عظیمی از روستاها طی سالهای گذشته خالی از سکنه شدهاند.
لهای 65 31- 90
جدول( )4تعداد خانوار استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سا 
شرح

نقاط شهری

جمع

نقاط روستایی

1365

150010

68287

75 31

176818

69 6 95

94118

85 31

236116

51 48 41

91301

90 31

287082

181078

منبع :مرکزآمار ایران90 31 ،

3 72 18

4 0600 1
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نرخ شهرنشینی استان
تهای روستا به شهری در حال
در استان زنجان همانند دیگر استانهای کشور میزان شهرنشینی در نتیجه مهاجر 
یباشد .این میزان در سال 1365
افزایش م 

 5 . 45درصد بوده که نسبت به میزان روستانشینی کمتر بوده است در سال

یباشد که سال  75 31اولین سالی است که میزان شهرنشینی(  )2 . 50و
 75 31روند شهرنشینی در حال افزایش م 
روستانشینی (  )8 . 49یکسان بوده و بعد از آن میزان شهرنشینی نسبت به روستانشینی افزایش مییابد به طوری که
یکند و درصد شهرنشینی( ) 58
اختالف بین شهرنشینی و روستا نشینی در سال  85 31افزایش چشمگیری پیدا م 
ییابد و بدین ترتیب بخش
نسبت به درصد روستا نشینی(  ) 42که در دهههای گذشته کمتر بوده است ،افزایش م 
اعظمی از کل جمعیت استان در نقاط شهری استان مستقر هستند که روند موجود هم چنان در حال افزایش است .در
سال  90 31میزان شهرنشینی (  )5 . 62درصد و میزان روستانشینی  5 .73درصد بوده و بخش عظیمی از روستا در
نتیجه ادامه روند موجود خالی از سکنه شدهاند.
لهای 65 31- 90
جدول ( )5نرخ شهرنشینی استان طی سا 
سال
میزان شهرنشینی

1365

75 31

45 /5

51 /2

85 31

90 31

58 /8

62 /5

منبع :مرکز آمار ایران90 31 ،

لهای 65 31- 90
نمودار  5نرخ شهرنشینی در استان زنجان طی سا 
منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

لهای 65 31- 90
تحوالت جمعیتی استان به تفکیک شهرستان در سا 
تعداد جمعیت کل استان
یدهد که در سال  90 31شهرستان زنجان با  48درصد باالترین سهم
بررسی توزیع جمعیت در استان زنجان نشان م 
جمعیت و شهرستان ایجرود با  4درصد پایینترین سهم جمعیت را داراست .همچنین باالترین نرخ رشد در سال
یباشد و در سال  85 31نرخ رشد
 75 31متعلق به خرمدره با  74 .2درصد و پایینترین متعلق به ماهنشان با  - 36 .0م 
همه شهرستانهای استان روند کاهشی داشته به طوری که بعضی شهرستانها این میزان نرخ رشد به حالت منفی بوده
است .در سال  90 31جمعیت شهرستانها افزایش پیدا کرده است .همچنین نرخ رشد کل استان نسبت به دهه 85 31
روند صعودی داشته است در نتیجه نرخ رشد شهرستانها نیز نسبت به دهه  85 31افزایش پیدا کرده به طوری که
یها شهرستانها که در دهه  85 31منفی بود به مثبت رسیده است .در سال  90 31باالترین نرخ رشد
نرخ رشد بعض 
نترین متعلق به ماهنشان  -21 .1بوده است.
متعلق به خرمدره با  50 .1و پایی 

تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان35 ...
لهای 65 31- 90
جدول ( )6جمعیت و متوسط رشد سالیانه استان به تفکیک شهرستان در سا 
شهرستان

متوسط رشد ساالنه (درصد)

جمعیت
1365

75 31

85 31

90 31

75 31- 85

1365 - 75

85 31- 90

ابهر

131957

4 4862 1

257 1 16

169176

1 .1

8 .0

1 .0

ایجرود

43 6 43

41456

36744

38416

-5 .0

-2 .1

9 .0

خدابنده

51 82 41

860361

46 48 61

169553

0 .1

1 .0

6 .0

خرمدره

33 394

81 6 51

60499

6 516 6

5 .2

6 .1

5 .1

زن ج ان

32868 3

404665

454616

486495

0 .2

2 .1

4 .1

38806

43460

43964

16 6 46

1 .1

1 .0

2 .1

57505

48770

57 6 42

40312

-4 .0

-3 .1

-1 .1

طارم
ماهنشان

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

شکل  :3توزیع فضایی جمعیت شهرستانهای استان زنجان 65 31- 90

منبع :نگارندگان4931 ،

تراکم استان به تفکیک شهرستان
در سال  85 31تراکم استان زنجان  44نفر و در سال  90 31تراکم  47نفر بوده است .مقایسه تراکم شهرستانهای
یدهد که بیشترین تراکم در شهرستان خرمدره با  146 / 85نفر در کیلومترمربع ،و پس از آن در شهرستان
استان نشان م 
زنجان با  67 / 23نفر در کیلومتر مربع ،ابهر با  53 / 87نفر در کیلومتر و خدابنده با  32نفر در کیلومترمربع ،متراکمترین
و شهرستانهای ایجرود با  20 / 08در کیلومترمربع و ماهنشان با  19 / 08نفر در کیلومترمربع و طارم با  15 /8نفر در
کیلومترمربع ،کم تراکمترین شهرستانهای استان بودهاند.
لهای 375 1- 90 31
جدول( )7تراكم نسبي جمعيت استان به تف يك ك شهرستان بر حسب نفردر کیلومتر طی سا 
75 31

85 31

90 31

ابهر

50

54

57

شهرستان
ایجرود

23

20

12

خدابنده

32

32

33

خرمدره

127

149

061

زن ج ان

60

67

72

طارم

19

20

12

ماه نشان

18

15

15

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،
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شکل  :4توزیع فضایی تراکم جمعیت استان زنجان بر حسب شهرستان 90 31

منبع :نگارندگان4931 ،

میزان شهرنشینی استان به تفکیک شهرستان
با مقایسه میزان شهرنشینی در سالهای گذشته قابل مشاهده است که روند آن در شهرستانهای استان رو به افزایش
یباشد .و این روند همچنان ادامه دارد که در نتیجه آن میزان روستانشینی در حال کاهش است و جمعیت روستاها
م
در حال کاهش است که روستاهای زیادی خالی شدهاند .همچنین بیشترین میزان شهرنشینی در سه شهرستان اول
استان یعنی زنجان ،ابهر و خرمدره تمرکز یافتهاند که بیشترین میزان جمعیت نیز در این سه شهرستان متمرکز شده
است.
جدول( )8میزان شهرنشینی استان به تفکیک شهرستان 375 1- 90
75 31

85 31

90 31

شهرستان
ابهر

54 /4

63 /2

70 /6

ایجرود

7/2

9/3

9/3

خدابنده

22 /9

28 /4

31

خرمدره

75 /6

80 /0

80 /6

زنجان

71 /8

77 /3

79 /9

طارم

21/9

15 /6

18 /2

ماه نشان

11 /5

18 /7

23 /3

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

نمودار  6میزان شهرنشینی استان به تفکیک شهرستان 375 1- 90

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان37 ...

شکل :5میزان شهرنشینی استان زنجان بر حسب شهرستان 90 31

منبع :نگارندگان4931 ،

تهای مختلف
پیش بینی تحوالت جمعیتی در حال 
تهای
شبینی و آیندهنگری تحوالت جمعیت استان زنجان از «روش ریاضی» پیشبینی جمعیت در قالب حال 
برای پی 
مختلف استفاده شده است .افق این پیش بینی برای سال  4 40 1در نظر گرفته شده است.
 5حالت برای پیش بینی جمعیت استان در افق  4 40 1در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
حالت اول :رشد جمعیت استان بر پایه نرخ رشد  4دهه اخیر استان ( ) 45 - 90
حالت دوم :رشد جمعیت استان بر پایه نرخ رشد  5سال اخیر استان ( ) 85 - 90
حالت سوم :رشد جمعیت استان بر پایه نرخ رشد  5سال اخیر کشور ( ) 85 - 90
حالت چهارم :کاهش نرخ رشد جمعیت شهری از  6 .2درصد در  85 31- 90به  3 .2در افق  4 40 1و افزایش نرخ
رشد جمعیت روستایی از  -2 .1درصد در دوره  85 31- 90به  0درصد در افق 4 40 1
حالت پنجم :رشد جمعیت استان بر پایه نرخ رشد دهه اخیر تک تک نقاط شهری استان
حالت اول :ادامه روند تغییرات جمعیت استان بر اساس متوسط نرخ رشد جمعیت در چهار دهه اخیر استان
یهای عمومی نفوس و مسکن ،جمعیت استان در سال  1345برابر با  467472نفر و در
بر اساس آمارهای سرشمار 
سال  90 31برابر با 4375101نفر بوده است (سالنامه آماری  .) 90 31 ، 1345بنابراین نرخ رشد جمعیت استان طی 4
دهه اخیر برابر با 7 .1درصد بوده است .چنانچه این فرض پذیرفته شود که روند رشد جمعیت استان در افق 4 40 1
از الگوی رشد چهار دهه اخیر پیروی نماید ،بر این اساس جمعیت استان زنجان در این سال برابر با
یدهد.
 1293100خواهد بود که این رقم تعداد  66 3 277نفر افزایش جمعیت را نسبت به سال  90 31نشان م 
حالت دوم :ادامه روند تغییرات جمعیت استان بر اساس متوسط نرخ رشد دهه اخیر استان
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براساس جمعیت  90 31استان زنجان و با استفاده از مدل رشد نمایی پیش بینی جمعیت ،جمعیت استان زنجان به
تفکیک شهرستان برای سال  4 40 1محاسبه شد .در صورتی که با روند فعلی رشد جمعیت ادامه داشته باشد جمعیت
کل استان تا سال  4 40 1به  1174050نفر خواهد رسید که در مقایسه با سال  90 31افزایش  16 3 158نفری را نشان
میدهد.
براساس ارقام بدست آمده درصد شهرنشینی استان در افق  4 40 1برابر با  74درصد خواهد بود که افزایش 21
یدهد .درصد روستانشینی در افق  4 40 1برابر با  26درصد خواهد بود که کاهش 11
درصدی را نسبت به  90نشان م 
یدهد .این ارقام زنگ خطر را برای برنامهریزان و سیاست گذاران استان به صدا در
درصدی را نسبت به  90نشان م 
یهای الزم صورت نگیرد و توسعه لجام گسیخته به سمت شهری کنترل نشود خسارات
یآورد .مطمئنًاًا اگر پیش بین 
م
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
جدول( )9پیش بینی جمعیت استان به تفکیک جمعیت شهری و روستایی در سال 1404
نقاط شهری

سال
85 31

نقاط روستایی

40 3 559

1 0526 4

90 31

90 48 36

380925

نرخ رشد دوره 85 - 90

6 .2
904797

4 40 1

-2 .1
320282

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

باالترین میزان جمعیت در شهرستان زنجان با  03 5910نفر و سپس شهرستان ابهر بعنوان دومین شهر استان با
جمعیت  191785نفر دومین شهر استان خواهد بود .جمعیت ابهر بعنوان دومین شهرستان استان با جمعیت شهرستان
زنجان اختالف فاحشی دارد و این نبود نظام سلسله مراتبی را در استان نشان میدهد .ماهنشان با نرخ رشد منفی کم
جمعیتترین شهرستان است .براساس ارقام موجود در جدول زیر جمعیت شهرستان زنجان در سال  4 40 1به
یدهد که این میزان بیشترین افزایش
 03 5910نفر خواهد رسید نسبت به سال  90افزایش  53 45 01نفری را نشان م 
یباشد.
در بین کلیه شهرستانهای استان م 
همچنین همه شهرستانهای استان زنجان در افق  4 40 1افزایش جمعیت را خواهند داشت تنها شهرستان ماه نشان با
نرخ رشد منفی جمعیتی برابر با  5783نفر را از دست خواهد داد .در بین  7شهرستان استان ،شهرستان زنجان با
افزایش  53 45 01نفر جمعیت ،بیشترین افزایش و شهرستان ایجرود با  541نفر جمعیت کمترین افزایش را در سال
 4 40 1خواهد داشت.
جدول ( )01پیش بینی جمعیت استان زنجان به تفکیک شهرستان برای سال 1404
جمعیت 90 31

متوسط رشد سالیانه 85 31- 90

4375101

04 .1

1174050

ابهر

169176

1 .0

191785

ایجرود

38416

9 .0

8958 3

خدابنده

169553

6 .0

4 8436 1

خرمدره

6 516 6

5 .1

80269

زن ج ان

486495

4 .1

03 5910

طارم

16 6 46

2 .1

55089

ماهنشان

40312

-1 .1

29 543

ک ل ا ست ا ن

پیش بینی جمعیت سال 4 40 1

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،
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نمودار  7پیش بینی جمعیت استان زنجان به تفکیک شهرستان برای سال 1404
منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،

در صورت ادامه روند رشد جمعیت براساس وضع موجود در سال  4 40 1جمعیت شهر زنجان در مقایسه با شهرهای
دیگر همچنان رشد باالیی خواهد داشت و به تنهایی  3 . 50درصد از سهم جمعیت استان را دارا خواهد بود .به
عبارتی نیمی از جمعیت استان در یک شهرستان متمرکز شده است .سپس سه شهر بعدی ابهر ،خدابنده و خرمدره
به ترتیب  7 . 15 ،3 . 16و  8 .6درصد از سهم جمعیتی استان را برخوردارند خواهند بود .سپس پایینترین میزان
جمعیتی شهرستانهای ماهنشان ،ایجرود و طارم به ترتیب  3 .3 ،9 .2و 4و 7خواهند بود .با مقایسه این درصدهای
در سال  4 40 1با سال  90 31قابل ذکر است که مشکالت تمرکز جمعیت و عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی
جمعیت همچنان با رشد باالتر ادامه خواهد شد به طوری که  90درصد جمعیت در چهار شهرستان زنجان ،ابهر،
خرمدره و خدابنده متمرکز شدهاند و تنها  10درصد از جمعیت در سه شهرستان ماهنشان ،طارم و ایجرود قرار
دارند.

شکل  :6توزیع فضایی جمعیت استان زنجان بر حسب شهرستان  1404منبع :نگارندگان4931 ،

حالت سوم :ادامه روند تغییرات جمعیت استان بر اساس متوسط نرخ رشد دهه اخیر کشور
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براساس حالت سوم که ادامه رشد جمعیت براساس نرخ رشد کشوری در دهه  85 - 90میباشد نرخ رشد جمعیت
استان با نرخ رشد  ،3 .1جمعیت شهری استان با نرخ 1 .2و رشد جمعیت روستایی با نرخ 6 .0-در دوره 85 31- 90
ییابد .براین اساس در سال  4 40 1جمعیت کل استان زنجان به  380 5 121نفر ،نقاط شهری استان به 758358
ادامه م 
نفر و جمعیت نقاط روستایی استان زنجان به  48669 3نفر خواهد رسید .در افق  71 ،4 40 1درصد از جمعیت استان
شهرنشین خواهد بود که درمقایسه با دهه  9 ، 85 - 90درصد افزایش داشته و  29درصد از جمعیت استان روستا نشین
خواهد بود که  9درصد کاهش در مقایسه با دهه  85 - 90داشته است.
حالت چهارم :کاهش نرخ رشد جمعیت شهری استان به  3 .2و افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی استان به 0
درصد در افق 1404
براساس حالت چهارم که کاهش نرخ رشد جمعیت شهری از  6 .2درصد در  85 31- 90به  3 .2در افق  4 40 1و
افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی از  -2 .1درصد در دوره  85 31- 90به  0درصد در افق 4 40 1
یباشد .براین اساس در سال  4 40 1جمعیت نقاط شهری استان به  872774نفر و جمعیت نقاط روستایی استان
م
یرسد.
زنجان به  386293نفر خواهد رسید .جمعیت کل استان زنجان در افق  4 40 1به  1259067نفر م 
حالت پنجم :پیش بینی جمعیت استان بر مبنای نرخ رشد تک تک نقاط شهری
در سناریو پنجم برای پیش بینی تحوالت جمعیت استان متوسط نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی استان مبنای
تهای قابل
پیش بینی قرار گرفت .حال با توجه با اینکه نرخ رشد جمعیت در هر یک از  16نقطه شهری استان تفاو 
مالحظهای دارد ،از سوی دیگر تعداد جمعیت شهرها نیز یکسان نیست و به منظور پیش بینی دقیقتر آینده جمعیت
استان ،پیش بینی تحوالت جمعیتی استان با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت هر نقطه شهری به صورت جداگانه و با
یدهد جمعیت استان در سال 4 40 1
متوسط نرخ رشد جمعیت روستایی انجام گرفت .نتیجه این پیش بینی نشان م 
یدهد.
یباشد که افزایش  208992نفری را نسبت به سال  90 31نشان م 
برابر با  1224726م 
یشود ،تعداد جمعیت شهری استان به  904444نفر و تعداد جمعیت روستایی استان به
همانطور که مشاهده م 
 320282نفر خواهد رسید .در مجموع تمامی شهرهای استان زنجان در سال افق با افزایش جمعیت مواجه خواهند
شد ،لیکن میزان افزایش جمعیت در این شهرها بسیار متفاوت خواهد بود ،به گونهای شهر زنجان با  126400نفر
بیشترین میزان افزایش و ارمغانخانه با  245نفر کمترین افزایش را خواهند داشت .در افق  4 40 1حلب با نرخ رشد
منفی کاهش جمعیت خواهد داشت و  1 27نفر از جمعیت آن کاهش پیدا خواهد کرد.
نکته دیگر در خصوص تغییر رتبه اندازه شهرهای استان اینکه جایگاه  6شهر اول استان یعنی زنجان ،ابهر ،خرمدره و
قیدار ،هیدج و صائین قلعه و جایگاه  3شهر آخر یعنی زرین آباد ،ارمغانخانه و چورزق در  41سال آینده هیچ
تغییری نخواهند کرد .دلیل این امر فاصله زیاد جمعیتی شهرهای بزرگ با سایر شهرها و عدم تغییرات قابل توجه
یباشد.
جمعیت در شهرهای کوچک استان در طول  41سال آینده م 
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جدول ( )11جمعیت شهرهای استان زنجان در افق 1404
شهر

نرخ رشد 85 - 90

جمعیت 90 31

جمعیت 4 40 1

زنجان

0 .2

386851

513251

ابهر

2 .5

87396

178421

خرمدره

7 .1

48 5 52

66169

قیدار

9 .2

30251

44894

هیدج

8 .1

30031

16761

صائین قلعه

2 .1

11939

14051

سجاس

0 .2

6666

9627

آببر

3 .2

6725

9233

سلطانیه

7 .2

7116

9338

ماهنشان

1 .1

5439

7040

گرماب

4 .1

1 02 4

4926

زرین رود

9 .1

5530

6700

دندی

5 .1

3962

8496

زرین آباد

6 .5

1 247

3305

حلب

1 .2

1089

818

چورزق

9 .0

1753

2139

سهرود

4 .1

6104

7085

ارمغانخانه

0 .2-

1945

2190

منبع :مرکزآمار ایران 90 31 ،و یافتههای تحقیق4 931،
جدول(  ) 12جا به جایی رتبه شهرهای استان زنجان در افق  1404در سناریو پنجم

منبع :نگارندگان4931 ،
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نتیجه گیری
با استفاده از مدلهای تجزیه و تحلیل جمعیت نرخ رشد جمعیت ،خانوار ،تراکم جمعیت در واحد سطح ،درصد
شهرنشینی و...در دو سطح کل استان و به تفکیک شهرستان توزیع فضایی جمعیت بررسی شد .همانطور که براساس
جداول ،نقشههای تراکم ،میزان شهرنشینی و . .در بخش تحوالت جمعیتی استان طی سالهای  1365 - 90و تحوالت
یدهد که ساکنان این استان به صورت نامتوازن در شهرستانهای آن پراکنده
جمعیت به تفکیک شهرستان نشان م 
وتوزیع شدهاند .درصد باالیی از جمعیت استان (  9 . 80درصد) ،در سه شهرستان زنجان ،خدابنده و ابهر به ترتیب با
درصد  1 . 17 ،1 . 47و  7 . 16درصد متمرکز شدهاند که چهار شهرستان خرمدره ،طارم ،ایجرود وماهنشان به ترتیب با
درصد 8 .3 ،6 .4 ،3 .6و  4 .4کمترین میزان جمعیت را در خود جای دادهاند .در استان میزان شهرنشینی ( )5 . 62
درصد و میزان روستانشینی  5 .73درصد بوده و بخش عظیمی از روستا در نتیجه ادامه روند موجود خالی از سکنه
شدهاند .بیشترین تراکم استان در شهرستان خرمدره با  146 / 85نفر در کیلومترمربع ،و پس از آن در شهرستان زنجان
یباشد .همچنین بیشترین میزان شهرنشینی در سه
با  67 / 23نفر در کیلومتر مربع ،ابهر با  53 / 87نفر در کیلومتر م 
شهرستان اول استان یعنی زنجان ،ابهر و خرمدره تمرکز یافتهاند که بیشترین میزان جمعیت نیز در این سه شهرستان
متمرکز شده است.
تهای مختلف برای روند رشد و توزیع جمعیت بررسی شد که با توجه به مشکالت
در پیش بینی جمعیت حال 
کنونی استان یک ضرورت مهم در مقطه کنونی است که با انتخاب پیش بینی مطلوب برای رشد جمعیت در استان از
ادامه روند مشکالت جلوگیری کرده چرا که ادامه روند کنونی به مراتب مشکالت حاصل از این مسئله را شدیدتر
خواهد کرد و موجب عدم استفاده صحیح از کل امکانات طبیعی و انسانی برای توسعه استان و ایجاد رفاه و آسایش
بیشتر برای ساکنین استان خواهد شد.
و تالش در جهت ایجاد توازن و تعادل در الگوی پراکنش جمعیت و اصالح ساختار سلسله مراتب سگونتگاهی
استان صورت پذیرد.
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شکویی ،حسین .) 75 31( .اندیشههای نو درفلسفه جغرافیا .سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی .تهران
تشناسی عمومی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی :تهران
جمشید ،بهنام ( ) 1345؛ جمعی 
یهای کل
یها و دهیار 
سعیدی ،عباس و دیگران .) 88 31( ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی (با همکاری سازمان شهردار 
کشور)
لطیفی ،غالمرضا .) 91 31( .مبانی و اصول برنامهریزی توسعه منطقهای .تهران :نشر علم
فنی ،زهره . 82 31 ،شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقهای ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ،تهران
مومنی ،مهدی .) 77 31( .درآمدی به اصول و روشهای برنامهریزی ناحیه ای ،اصفهان :انتشارات گویا
مهدوی ،مسعود .) 71 31( .اصول و مبانی جغرافیای جمعیت .انتشارات قومس .تهران

تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان43 ...

مهدوی ،مسعود " ، 75 31 ،مبانی جغرافیای جمعیت" .انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول ،تهران
طرح آمایش استان زنجان ، 86 31 ،استانداری زنجان ،معاونت برنامهریزی
سالنامه آمار ایران ، 90 31 ،مرکز آمار ایران
ﺰﻛﺮﻣ آ ﺎﻣ ر ا ﺮﻳ ان( ﺎﺳ ل  ) 1365 - 75؛ ﺞﻳﺎﺘﻧ

ﺎﻤﺷﺮﺳ ري ﻲﻣﻮﻤﻋ
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گزارش منطقه البرز مرکزی .) 93 31( ،امور آمایش و توسعه منطقهای ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
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Abstract
Population is one of the fundamental elements in the economic, social and cultural
rights are considered. The knowledge of the particulars of the population and the
structure, size and spatial extent of important tools for decision making and planning
is. In fact, the spatial distribution of population is a long-term guide for economic
projects. The population can be considered from two perspectives: Dispersion and
distribution of the population per unit area and Reporting of the population in urban
and rural habitats. Understanding the distribution and population dynamics in space, In
planning for the geographic location can have many applications. Considering the
importance of the demographic changes in the planning, this paper explores the spatial
distribution of population in the region of Zanjan deals And model the spatial
distribution of population in the region to achieve. The main goal is to find the balance
in spatial distribution of this area.
Keywords: population, land use planning, Zanjan, projected population 1404.
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