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 مقدمه
 

لکعر تسع    فللع  یز سیمای کنونی توسعه کشور ، نمایانگر سازمان فضایی نامطلوب توسععه رر هننعه راریفیعایی ی     

ا محعی  یی بوسعهتهای سیستمی و رویکرر آمایشی وفلبه بخشی نگری رر تدوین برنامه های توسعه ، ناهمسویی رریان

بعی  یز هعی   ییهعای منطقعههای هننان و آشکار مناطق ری مورب شده و بر شدت ععد  تععار و ظرفی ها محدوری 

 یفزوره یس    

یع  هعا و ابلیع  هعا ،مزگرییی و آینده نگاری ، به شناسایی قآمای  سرزمین مبتنی بر رویکررهای رامع نگری ، کل    

م ینعدیز تعرین ششعخ ترین ،کارآمدترین و یثعربخته و بنینهشایستگی های متمایزکننده قلمروهای مختلف سرزمین هرری

گی یرییعه ه توسعه یافتبمنظور نیل به« ینسان ، فضا و فعالی  » سازمان فضایی مناسب ری رر ترکیب عناصر یصلی توسعه 

منظعور هف توسععه بعهای مختلمی نماید ؛ یین ششم یندیز به مثابه مررعی بریی مدیری  تعامالت و مدیخالت بین بخ 

قوی  رویب  بین ترر ریستای  ها و نیازهای مناطق مختلف بوره وهای توسعه با هتانسیلسازگاری و تناظر بنتر میان برنامه

 رشد یقتصاری و توسعه سرزمین بریساس ضویب  و یصو  آمای  عمل می نماید   

 یحکعا  ریممعی  32نعد یلعف معاره   و هنجم توسعه ، بهای شناریی ) برنامهرر سا  های یخیر با یبتناء به قوینین برنامه    

ها ینجعا  و ه آمای  یستانقانون برنامه ششم توسعه ( مطالعات برنام 26های توسعه کشور و رزء یک بند یلف ماره برنامه

 به یتما  رسیده یس     

ه ر ) یمور برنامبورره کشوتح  مدیری  و ریهبری سازمان برنامه و «سند راهبردی آمایش استان » یکنون که      

هعای انازنده یسعتریزی ، نظارت و آمای  سرزمین ( و سازمان مدیری  و برنامه ریزی یسعتان بعا مشعارک  و تعامعل سع

ن ممه رماعات ، نماینعدگایها ، ها ، رینشگاههای یررییی ، شرک  آمای  ، مجموعه رستگاه 7های منطقه ، یستانهمجویر 

ن ظرین و نخبگعاهعای معرر  ننعار و همننعین صعاحبنها، سازمانها ، رهیاریمی ، شنرریریهای یسالمجلس ، شوریی

یژه ه ریعزین بعوبرنامعآمای  کشور رسیده یس  ، بعر رامععه های مختلف تدوین گرریده و به تصویب شوریی عالی حوزه

سعی ری بریسعاس قعدیمات یسار ریره و یهای توسعه قریهای یررییی الز  یس  که یین سند ری نقشه ریه تدوین برنامهرستگاه

ون یساسعی و قعان 48صعل مضامین یهدیف ،ریهبرر و برنامه های کالن عملیاتی نمایند تا بدینسان شاهد هویایی و تحقق ی

   یهدیف توسعه هایدیر رر مناطق مختلف یستان باشیم
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 رئوس سند راهبردی

 اهداف بنیادین توسعه فضایی 

  ایكار ملی و منطقهتقسیم 

 یانداز كالن توسعه فضایچشم 

 توسعه فضایی هایمأموریت 

 راهبردهای پابرجا 

 شکل بندی كالن نظام فضایی 

 های اجرایی آمایش استانعناوین پروگرام 

 

 انداز توسعه استانبیانیه چشم

 مناسب  ییبرخورریر یز شر ل؛ییص یتیبا هو یستانی 1404زنجان رر یفق 
 یها یرر عرصه فعال ازیمورر ن یهارساخ یمند یز زبنره ؛یزندگ یبری

ر ب یو گررشگر یخدمات بازرگان ،یو معدن یصنعت ،یکشاورز ییقتصار
 ایهو  ؛یعالفو   یرمع عیرر توز یبا تویزن نسب ن؛ینو یهایفناور یهیها

نطقه مرر  افتهیتوسعه ،یو فریمل یمل ،ییت منطقهو سازنده رر تعامال
رر  صارریت بانیو هشت یبازرگان نیکننده خدمات نوشما  فرب، یریمه

 یهابیو مقاو  رر بریبر آس منی(؛ ییمرکز و شما  فرب کشور )آمار
 انیبنن مدرن، ری ییقتصار یریری ،یعیو مخاطریت و سوینح طب ییرتماع
 یو فوق تخصص ییریمه خدمات تخصص ییبر یمرکز ر،یهذناررو م

 همجویر یس   یهابه یستان ررمانی

 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 زمینشورایعالی آمایش سر
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 سند راهبردی آمایش استان زنجان
 )مصوب شورایعالی آمایش سرزمین مورخ ..............(

 

 استان فضایی توسعه بنیادین اهداف -1

 :یستان به تلکیک محورهای مختلف به شرح ردو  زیر یس  بلندمدت توسعه بنیارین یهدیف

 استان بلندمدت هتوسع بنیادین . اهداف1جدول 

 

 بنیادین اهداف محور ردیف

 ییآال نیبدون سرزم ییآری نسرزمی منابع طبیعی و محی  زیس   1

 یرتماعی و فرهنگی 2
ا تناسب بم یمعنو ثرییم یایو یح یفرهنگ  یهو ،ییرتماع هیسرما ،یینسان یتوسعه یهاشاخص ییرتقا

 یستان یتوسعه یها یو قابل اتیمقتض

3 
 نتگاهینظا  سکو

 و شبکه حمل و نقل 

و  یعیبمنابع ط دیریها یتوسعه یهامتناسب با تنگناها و توین  یو فعال  یرمع عیتعار  رر توز جاریی
 هابو س یتحمل ز  یظرف

 یو فریمل یمل ،یینق  یستان رر تعامالت منطقه  یتقو

 

  آمایشی نگاه تان یز بخشی نگری به تلکر سیستمی وییجار زمینه های تاییر رر نظا  مدیریتی یس مدیری  و تصمیم گیری 4

 یقتصاری 5

 و تجنیز و حلظ منابع تولید رر یستان نیتأم

 تولید و سکون  رر یستان یهارساخ یز نیتأم

 سرینه یستان رر مقایسه با کشور دیررآمد و تول ییرتقا
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 ایمنطقه و ملی كار تقسیم در استان نقش  -2

  :یر یسزبه تلکیک محورهای مختلف به شرح ردو   تان رر تقسیم کار ملینق  و وظایف تخصصی یس

 تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم كار ملی. 2جدول 

 وظایف تخصصی در هر نقش نقش زمینه ردیف

مقیاس 

عملکرد 

 نقش

 نواحی /قلمرو

 /برنامه ریزی

 شهرستان

 علم و فناوری  1
ای هعو هژوهشعی یسعتان بعا یرتقعای سعطح رینشعگاه  نق  بین یلمللی مریکز آمعوزش ععالی

نع  یعدیت ریتحصیالت تکمیلی علو  هایه و علو  هزشکی به تریز بین یلمللی و گسعترش تول
 بنیان یرتقا خویهد یاف   

منطقه یی و 
 ملی

 شنرستان زنجان

2 

نظا  
سکونتگاهی و 
شبکه حمل 

 ونقل 

یهد های شنری کشور یرتقا خوسکونتگاهمریتب رایگاه و نق  و کارکرر شنر زنجان رر سلسله
منطقه یی و  یاف  

 ملی

 شنرستان زنجان

قوی  و های همجویر و شبکه هوییی گسترش،  تشبکه یرتباطی )زمینی و ریلی( یستان با یستان
 بنسازی خویهد شد 

 مناطق 
 برنامه ریزی 

 یقتصاری  3

مریتب سکونتگاهی منطقه شما  لهیی یستان رر سطوح کالن سلسهای تولیدی و زیربناظرفی 
 فرب کشور یفزیی  خویهد یاف  

منطقه یی و 
 ملی

 

ی
ریز

ه 
نام
 بر
ق
اط
من

 
 

رتقعا ی های همجویر و منطقهنق  یقتصاری یستان با رذب رمعی ، سرمایه و فعالی  یز یستان
 رینر رر ییعخویهد یاف  و یستان به یمن ترین و سنل ترین مرکز شروع و ییجار کسعب و کعا

 تبدیل خویهد شد  

منطقه یی و 
 ملی

ولیعد تعر رر تیستان مرکز یستقریر شرک  های رین  بنیان رر حوزه کشاورزی و ریریی نق  بر
 یکشاورز یها یعالفبر  یمتک) یلیو تبد ییفذی عیصنامحصوالت کشاورزی بافی و زریعی، 

 ری ( خویهد بور  هروو ری 

منطقه یی و 
 ملی

یع ولیعد صعناتمعدن یستان با تاکید بر فرآوری مویر مععدنی ،تکمیعل زنجیعره رایگاه صنع  و 
 یرتقا خویهد یاف    ITنساری ،صنایع فذییی و ییجار و توسعه صنایع برق و

منطقه یی و 
 ملی

رریتی نایع صاسنم یستان یز صارریت فیرنلتی کشور با تاکید بر محصوالت کشاورزی سالم ، ص
اری رر له، با ییجعار نقطعه آمعبومی یستان با برندهای مس، شاقو و ملیرستی سنتی و ، صنایع

 شنر زنجان یفزیی  خویهد یاف  
یی، منطقه

ملی و 
رذب گررشگر رر سطح منطقه و کشعور، بعا توسععه توریسعم فرهنگعی،  نق  یستان رر زمینه فریملی

    هد یافزیی  خویتاریخی، سالم  ،یکوتوریسم و بویژه ژموتوریسم )منطقه ماهنشان( یف

های گمعر  و زیرسعاخ  با گسترش خدمات برتر مبارالت منطقه شمالارب کشور بعا توسععه
 یرتباطی تجنیز یافته رر یستان زنجان توسعه خویهد یاف  

منطقه یی و 
 ملی

رکامپیوتر محور ری بویسعطه مرکزیع  سعوه ITیستان خدمات برتر بریی توسعه زنجیره صنایع 
علو   ت تکمیلیو مرکز تصویر نگاری یلکترونی خاورمیانه با محوری  رینشگاه تحصیالییرین 

 هایه زنجان یرییه خویهد کرر  
لعی و شنر زنجان به مرکزی بریی یرییه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ررمانی رر سطح م

 بین یلمللی  تبدیل خویهد شد 

یی، منطقه
ملی و 
 فریملی

 شنرستان زنجان 
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 ایمنطقه كار تقسیم در استان تخصصی وظایف و نقش تعیین .3جدول 

 وظایف تخصصی در هر نقش نقش زمینه ردیف

مقیاس 

عملکرد 

 نقش

 نواحی/قلمرو

 برنامه

 شهرستان/ریزی

1 
منابع طبیعی 
و محی  
 زیس  

محعی   حلاظ  ، یحیاء ، توسعه و بنره بعرریری یز منعابع طبیععی و
های آبریز مشتر  یز ر حوضههای همجویر رزیس  یستان و یستان

اظع  طریق ینجا  یقدیمات مشتر  آبخیزریری و آبخویندیری و حل
 خا  و آب و    فریهم می شور 

 ییمنطقه

 مناطق برنامه ریزی 

2 
یرتماعی و 
 فرهنگی

های علمعی منطقعه هلع  و شعما  یستان زنجان به یکی یز قطب
 فرب کشور تبدیل خویهد شد 

 ییمنطقه

3 
 مدیری  و
تصمیم 
 گیری

های مربوطععه بععریی مععدیری  حععویرث یععابی زیرسععاخ بععا مکان
 وفیرمترقبه بر یساس سطوح مختلف خطر و نوع سعوینح، یمکعان 
 توین مدیری  بحرین رر منطقه شما  فرب کشور تقویع  خویهعد

 شد 

ملی و 
 ییمنطقه

های همجویر تعامالت یرتماعی، یقتصاری و فرهنگی یستان و یستان
 خویهد شد  طقه هل  و شما  فرب کشور تقوی رر من

 ییمنطقه

یی منطقه شمالارب کشور یز طریق یستان توسعه و مبارالت منطقه
 گسترش خویهد یاف  

 ییمنطقه

4 
نظا  

 سکونتگاهی

و  با رذب سرریز رمعی  و نیعروی فععا  معازیر و فعالیع  شعنرها
ان فضایی سازم شنر تنرین،های همجویر و کالنروستاهای یستان

 سکون  و فعالی  رر یستان زنجان متعار  خویهد شد 

ملی و 
 ییمنطقه

یی های شنری یستان )شنرهای حاشیهضریب هیوستگی سکونتگاه
ویژه رر شنعار شنرسعتان و کوشک یندی  نیمه شمالی و رنوبی بعه

نعره بهای همجویر، با طار ، ماهنشان، خدیبنده و ییجرور( با یستان
یی و همجویری  یفزیی  خویهد های منطقهیز منابع و مزی  گیری
 یاف  

 ییمنطقه

مناطق برنامه ریزی 
طار  ، ماهنشان ، 
 خدیبنده و ییجرور

 

 
رر  نق  و کارکرر شنر زنجان با هدف یفزیی  هیوستگی یین شعنر

 مریتب شنری منطقه و کشور تقوی  خویهد شد نظا  سلسله

ملی و 
 ییمنطقه

 زنجانشنرستان 

5 
کشاورزی و 
 ریمپروری

وخا  یسعتان کار ملی یز منابع آببر یساس ظرفی  نویحی و تقسیم
 برریری خویهد شد صورت بنینه، متعار  و متویزن بنرهبه

 ور بخویهد  یستان مرکز یستقریر شرک  های رین  بنیان رر حوزه کشاورزی

ملی و 
 ییمنطقه

 مناطق برنامه ریزی 

6 
صنع  و 
 معدن

ی و کشعاورز یلیتبدریریی مزی  ،  عیبر صنا دیبا تأک خ  صنع ب
 معدنی توسعه خویهد یاف   

ملی و 
 ییمنطقه

 مناطق برنامه ریزی

 بازرگانی 7
 های تولیدی، فضایی یستان با تأکید بر خدمات گمر ، بانک،مزی 

 اف    ونقل توسعه خویهد یبیمه، حمل
ملی و 
 ییمنطقه

 مناطق برنامه ریزی

 گررشگری 8

 مسععیژموتور،  سععمییکوتور ،یگررشععگر یهارسععاخ ییمکانععات و ز
 خویهد یاف   توسعه یمستعد گررشگر یرر نویحتوریسم سالم  

 

ملی و 
 ییمنطقه

 مناطق برنامه ریزی
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 خدمات برتر 9

 یی شمالارب بریی یرییه خعدمات برتعریستان زنجان به مرکز منطقه
ژی خورشعیدی ،ررمعانی و بازرگعانی، ینعر هعای صعارریت،رر حوزه

 ریرویی تبدیل خویهد شد 
 مناطق برنامه ریزی ییمنطقه

رونعی سعوهرکامپیوتر ییعرین و مرکعز تصعویر نگعاری یلکت شنر زنجان بعه مرکعز
دیل تبعخاورمیانه با محوری  رینشگاه تحصعیالت تکمیلعی علعو  هایعه زنجعان 

 خویهد شد 

ملی و 
 ییمنطقه

 شنرستان زنجان

بعه مرکعزی بعریی یرییعه خعدمات تخصصعی و فعوق شنر زنجعان 
  تخصصی ررمانی رر سطح ملی و بین یلمللی  تبدیل خویهد شد

 شنرستان زنجان ییمنطقه

 حمل و نقل 10

ی یرتباطعات و هیونعدهای فیزیکعی، یرتمعاعی، یقتصعاری و فرهنگع
 ان تسنیل خویهد شد یی یز طریق یستمنطقه

 مناطق برنامه ریزی ییمنطقه

ور یز یرتباطات منطقه شمالارب با مناطق فربی و شمالی کشع شبکه
یی و طریق یستان  با نوسازی خطوط و ناوگان حمل و نقعل رعاره

و  تنعرین و یحعدیث –ریلی )بویژه روخطه کررن ریه آهن زنجعان 
 –انیه بیجار و سلط -تکاب  -منجیل، زنجان  –تکمیل ریه زنجان 

 ف  کبوررآهنگ( توسعه خویهد یا –قیدیر 

ملی و 
 ییمنطقه

 مناطق برنامه ریزی
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 انداز توسعه استانچشم -3

ندگی؛ ناسب بریی زمیستانی یس  با هوی  یصیل ییرینی، یسالمی؛ برخورریر یز شریی   1404زنجان رر یفق 

، خدمات بازرگانی های یقتصاری کشاورزی، صنعتی و معدنیهای مورر نیاز رر عرصه فعالی مند یز زیرساخ بنره

اریفیایی؛ ر هننه ری هایدیر و تویزن نسبی رر توزیع رمعی  و فعالی  رو گررشگری؛ ساختاری همگری با توسعه

 یی، ملی و فریملی هویا و سازنده رر تعامالت منطقه

 ری؛ن و گررشگیافته رر منطقه شما  فرب و ریریی رایگاه برتر رر کشاورزی، صنع ، معدیستانی توسعه 

 ی(؛کننده خدمات نوین بازرگانی و هشتیبان صارریت رر مرکز و شما  فرب کشور )آماریریمه 

  ملی و فریملی؛ هایهای فعا  و تعامالت سازنده و هایدیر رر عرصهییلاگر عملکرر و نق 

 های یرتماعی و مخاطریت و سوینح طبیعی؛یستانی هایدیر، ییمن و مقاو  رر بریبر آسیب 

 های کونتگاهناطق و سمی رر مکانات و منابع عارالنه بریی زندگی و فعالی ، با حدیقل نابریبربرخورریر یز ی

 شنری و روستایی؛

  ،یی که گونههذیر )بهو منارر و فعالی  بنیان و مناسب زیس رین صارریت محور ، ریریی یقتصاری مدرن

 ؛(یافته یس  سنم رمعی  یستان یز کل کشور یندکی یفزیی 

 برریری مناسب و متعار  های نوین و با بنرهی فناوریرریر یز کشاورزی و صنعتی هایدیر و مدرن بر هایهبرخو

 وخا ؛یز منابع آب

  ؛رر سطوح ملی و بین یلمللی مرکزی بریی یریمه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ررمانی 

 ر مناطق   با تأکید بسازی شریی  بنینه فعالی  و زیسریریی هیوندهای قوی بین بخشی رن  فریهم

 یافته؛روریفتاره و کمتر توسعه

 ویژه رر صنایع شیمیایی، معدنی، برق و یلکترونیک و های صنعتی بهبرخورریر یز خوشهIT؛ 

 ی یقتصار گررشگری تاریخی، باستانی، فرهنگی، یکوتوریسم و یافته کشور رر زمینههای توسعهیزرمله قطب

 و توریسم سالم    ژموتوریسم
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 ماموریت های توسعه استان -4

 به شرح زیر یس : 1404ی یستان رر یفق توسعهماموری  های 

  شناختی مناطق و وین بتساماندهی و تعار  بخشی به یستقریر رمعی  و فعالی  رر هننه یستان با توره به

 مختلف یستان؛

 مریتب سازی سلسلهتعار های شنری و روستایی و متوزیع فضایی متناسب و متویزن رمعی  رر سکونتگاه

 رسانی؛سکونتگاهی رر حوزه رمعی  فعالی  و خدمات

 ،ن؛کالبدی رر سطح یستایستقریر نظا  مدیری  یکپارشه فضایی 

 فع ز طریق ریستان فرستی ی تعار  بخشی به روند رشد و توزیع رمعی  یستان با هدف تاییر روند منارر

 دمات؛ختولید و های زیر بنایی، سکونتگاهی، تنگناهای شبکه

 ذیری یستان؛ها با هدف مناررهساماندهی و هدیی  رریان مناررت 

 یفزیی  نرخ رشد رمعی  و رلوگیری یز کاه  رمعی  روستایی؛ 

   صرف؛ممدیری  مصرف بنینه بر منابع آب و ینرژی یز طریق کنتر  عویمل هدر رف  و کاه 

 های سطحی قابل یستحصا ؛سرع  بخشی به روند منار آب 

 برریری و مصرف؛بنرهی یستحصا ، ر زمینهسازی مصرف آب ررهنگف 

 ها؛های تعار  بخشی و تاذیه مصنوعی آبخوینهای زیرزمینی یز طریق برنامهکنتر  سطح آب 

  حلاظ  و یرتقاء رایگاه منابع طبیعی بعنوین بستر توسعه هایدیر ؛ 

 ی و خانگی؛عدنمهای کشاورزی، صنعتی، مدیری  بنینه هسماندها و هساب 

 تر  مصرف ننایی ینرژی؛های ها  و کنیفزیی  سنم یستلاره یز ینرژی 

  روند کنونی کاه  تنوع زیستی؛تعدیل حلاظ  هایدیر یز منابع زیستی و 

 های صنعتی، تجاری و خانگی؛خا  و هرتو رر نتیجه فعالی  ،های آب، هویکنتر  فرسای  خا  و آلورگی 

 یاز رر های هیشرفته موررنری و رستیابی به فناوریبر هایه بایو و نانو فناومحور ی یقتصار رین توسعه

 های زندگی و فعالی ؛عرصه

 های نوین بیو و های علمی و فناوری با تأکید بر فناوریها و هار ی مریکز علم و فناوری، شنر توسعه

 نانو با تکیه بر توین بومی یستان؛

 و های فنی یی و تحصیالت عالی و گسترش منارتحرفه فنی، هاییرتقای نیروی کار ریریی منارت

   یستان؛یی رسمی و فیررسمی رر رمعی  فعاحرفه

 هذیر؛رو و مسئولی مشارک  ی ننارهای یرتماعی مرر  مدیر، کارآمد،توسعه 

  های مختلف یرتماعی؛هذیری گروهیفزیی  سطح مشارک 

 روحیه کار رمعی؛ ین کاری، خورباوری وینضباط یرتماعی، وردگرییی، تقوی  قانون 

 های مختلف یستان؛ی رر بخ ی رفاه و تأمین یرتماعتوسعه 
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 های یرتماعی یستان و یفزیی  سطح یمنی ، آسای  و منزل  سازوکارهای هیشگیری یز آسیبی توسعه

 یرتماعی؛

 کنتر  نرخ بیکاری و یفزیی  نرخ مشارک  زنان رر ترکیب یشتاا ؛ 

 های محیطی و طبیعی؛صنعتی و معدنی مبتنی بر توین تصار کشاورزی،ی یقتوسعه 

 ریم؛ ی بافدیری و زریع  آبی با یصالح یلگوی زریع  و با هدف کاه  سطح یریضی زریعیتوسعه 

 های صنعتی؛ی ریمدیرییصالح یلگوی ریمدیری با هدف توسعه 

 ؛فی  و منابع طبیعیکاه  سطح مریتع فقیر و متوس  و کاه  تعدیر ری  مازیر بر ظر 

 آالینده؛ های برتر و فیری صنایع با فناوریتأکید بر توسعه 

 ی صنایع فرآوری مویر معدنی و صنایع های تولید یستان و توسعههای صنعتی و زنجیرهتقوی  خوشه

 ونقل و ترینزی  محصوالت کشاورزی و ریمدیری؛بندی، فرآوری، ینبارریری، حملکشاورزی، بسته

   های صنعتی؛تعدیر ویحدهای ریمی ریمدیرییفزیی 

 ،گذیری؛وری و سرمایهبنره یفزیی  رشد یقتصاری 

 شد روری عویمل و هیفزیی  ظرفی  بازیر کار، سرمایه و تولید یستان یز طریق رشد یقتصاری، رشد بنر

 گذیری؛سرمایه

 ی صارریت و تجارت یلکترونیک؛توینمندسازی بخ  خصوصی و تعاونی و توسعه 

 رستی؛ی صارریت کشاورزی و صنایعیلمللی یستان با هدف توسعهونقل بینی حملتوسعه 

 یی؛های بیمهی هوش توسعه 

 تاریخی، باستانی و سالم  ، گررشگری ژموتوریسم،ی یقتصار گررشگری بر هایه یکوتوریسم، توسعه

 فرهنگی 
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 پابرجا راهبردهای  -5

 محیطی و كالبدی و زیرساختی :راهبردهای پابرجای بخش محیطی، زیست 

 ؛یطیمح س یو ز یعیمنابع طب یدیریرر رر ها یفرهنگ عموم ییرتقا 

 ؛ ستانی یصارریت محصوالت کشاورز یتوسعهبریی  یمیمساعد یقل یهایژگییز و یریگبنره 

 و مسییکوتور ین  توسعهر یعیطب یگررشگر یهاتوین ژهیوبه یستیو ز یمییقل یهایژگییز و یریگبنره 

 ؛ سمیژموتور

  ؛وییی صنایع فذییی و صنایع گیاهان ریرتوسعهبریی یستلاره یز ذخایر یرزشمند گیاهی یستان 

 ؛ ییهای مساعد یقلیمی و زیستی رن  هذیرش نق  و عملکررهای ملی و منطقهگیری یز ویژگیبنره 

 اییی گررشگری روستتوسعه برییهای روستایی یستان مندی یز راذبهبنره  

 اهبردهای پابرجای بخش جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی:ر

 یریاختار مدس یزو توینمندسا  یآما  یریمد ییلگو هییستان بر ها یتیرییصالح و ینطباق ساختار مد  

 ؛ دیریو رامع توسعه ها کپارشهی یابیو یرزش  ینظا  ها نیو تدو ییستان با طریح

  ؛ فریبخشی و بین بخشی به  یخشیستان یز ب یزیرو برنامه  یریرر نظا  مد تحو 

 ستقریر و ی یییرری یهارستگاه فیوظا یبخش انیم  یبه منظور تقو یتحو  یریر یهابرنامه ییرری

 ؛ یبخ  عموم یرر یستخدی ، ینتصاب و یرتقاء منابع ینسان ییگریستهیشا

 ؛ یو هنر یفرهنگ یفریفت یفضاها گسترش 

 ؛ نگیفره و یرتماعی یقتصاری، هایعرصه ههم رر عمومی مشارک  و تعاون روحیه گسترش 

 ؛ یستان مدیریتی ساختار رر گیریتصمیم هشتیبان نظا  سازی هیاره 

  ؛ یستان رر یرتماعی سرمایه تقوی 

 و  یماعیرت ی،ر یقتصاررول  رر یمو هاییو کاه  تصد یکرول  یلکترون یجاررول  و ی سازیبنینه

 ؛ یفرهنگ

 گیریتصمیم و سازیتصمیم طوحس رر زنان رایگاه و نق  توسعه   

 راهبردهای پابرجای بخش اقتصادی :

 یو خارر یریخل یهاهیو رذب سرما قیتشو یهانهیو فریهم نمورن زم یگذیر هیسرما یتوسعه فرص  ها 

 ؛ ییقتصار یها یرر فعال

 ؛ یمنطقه ی نیو ب یررون یستان ییقتصار یوندهایه گسترش 

 ریوین و ف ییمو ر یورور محصوالت کشاورز لیبه رل ییفدی عیصنا یلیو تکم یلیتبد یویحدها توسعه

 ؛ متنوع

 ؛ یلمللی بین بازیرهای رر بیشتر حضور بریی صارریت بخ  رر تحو  ییجار 

 ی  کشاورز یها ی رر فعال یی یمهب های هوش  گسترش 
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 راهبردهای پابرجای شکل بندی سازمان فضایی استان :

 ؛ ستانیرر هننه   یو فعال  یرمع نهیو یستقریر بن ییفضاسازمان  یو تعار  بخش یسامانده 

 ؛ همجویر یهایز یستان  یو فعال  یرمع زیرذب سرر یبسترساز 

  با  هاوندیه  یو یفزی یو صنع  و معدن به شبکه حمل و نقل یصل یکشاورز دیتول یهاقطب یتصا

 ؛ همجویر یهایستان

 ؛ یو فرهنگ یباستان ،یخیتار یشگرگرر سم،یژموتور سم،ییکوتور یهارساخ یز توسعه 

 ؛ ریستان زنجان رر منطقه شما  فرب کشو یو فرهنگ ییقتصار ،یتعامالت یرتماع توسعه 

 ؛ یستان طبیعی منابع بر مدیری  ساختار توینمندسازی 

 ریر و یستق  یو فعال سکون  یکپارشهتوسعه  یکرریستان با رو یهارر رش  ی و فعال یس مریکز ز تجنیز

سله مریتب اه رر سلکونتگهر س یگاهبا توره به نق  و را ی و فعال یزندگ ید،تول یبانو یمکانات هشتخدمات 

 ؛ (یمرکز روستاهایکوشک، روستاشنرها و  ییندی ، شنرها یانهم هایشنر ی،یصل ی)شنرها

 کزمری توسعه و ییاب مکان رر آب منابع آالینده عویمل کنتر  و کیلی و کمی های حریم حلظ و تعیین 

 ؛ فعالی  و زیس 

  ؛ یستان صنایع رقابتی توین یفزیی 

  ؛ییحاشیه مناطق رر ویقع شنرهای طریق یز همجویر هاییستان با یستان شنری نظا  هیوستگی یفزیی 

 ؛ ندمرکزیش یلگوی به کنونی مرکزی تک یلگوی تبدیل و یستان شنری نظا  شدن قطبی یز رلوگیری 

 ؛ کشور شنری مریتب سلسله نظا  رر زنجان شنر کارکرر و نق  یرتقای 

 ا تقوی بیستان  یکونتگاهنظا  سلسله مریتب س به یکارکرر-یکالبد یتعار  بخشو گسس  مورور  ترمیم 

 ؛ متوس  و کوشک یندی  ینق  و عملکرر شنرها

 و شاورزیک صنعتی، روستایی، شنری،) فاضالب کنتر  و هیشگیری مدیری  و های  نظا  یستقریر 

 ؛ (یبیمارستان

 ؛ یستان یاهیسطح هوش  گ یو یرتقا یعیمریتع و منابع طب یبیز تخر رلوگیری 

 س )بر یسا ییتاو روس یشنر یسکونتگاهنا یبناها و ساخ  و سازها یمعمار یو روزآمدساز بازآفرینی

 یالبدک یمایه سب یبخش ی روز با هدف هو هاییو فناور ییسالم یرینی،ی ی،بومی معمار یارهایمع

   یستان( ییو روستا یشنر یهناسکونتگا
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 شکل بندی كالن نظام فضایی استان )تصویر چشم انداز توسعه فضایی استان( -6

 و فعالیت ستیز یو مراكز عمده یاصل یقلمروها -6-1

 ستیز یو مراكز عمده یاصل یقلمروها -6-1-1

ه ریه رر حاشی لی رشد یستان وی زیس  یستان یعم یز مریکز زیس  شنری و روستایی رر محور یصمریکز عمده

تا زنجان قریر  های یصلی زیربنایی یز مرکز به فرب کشور، رر فاصله شنرهای یبنریلمللی و مسیر ینتقا  شبکهبین

 ترین مریکز زیس  شنری رر یستان به شرح زیر یس :یند  عمدهگرفته

ترین رمعیع مرکعز یریری، سیاسعی، هرعنوین ستان، شنر زنجان یس   یین شنر بعهیترین مرکز زیس  رر عمده

یلمللی تنرین، تبریز و مرز بازرگعان قعریر گرفتعه ی یستان یس   یین شنر که بر سر ریه بینکانون زیس  رر هننه

زرگ میعانی نلر رمعی  ریشته یس  و یز رمله شنرهای ب 430871حدور  1395یس ، بر یساس سرشماری سا  

تبریعز و  تخ  کشور، رر حدفاصل شند شعنر بعزرگ شعون کعرز، قعزوین،کیلومتری های 330یس   یین شنر رر 

 همدین قریر گرفته یس   

  ی زیس  شنری یستان و رومین شنر بزرگ یستان یس  که بر یساس سرشماری سعایبنر رومین کانون عمده

رر شنعد یسع    کیلومتری شنر زنجان ویقع شده 98هزیر نلر رمعی  ریشته یس   یین شنر رر  99حدور  1395

ر سعتان، شعنرهه گذشته همویره یبنر رومین شنر بزرگ یستان بوره یس   سومین کانون منم زیسع  شعنری ی

 88نر رر هزیر نلر رمعیع  ریشعته یسع   ییعن شع 55، 1395خرمدره یس   یین شنر بر یساس سرشماری سا  

ر و خرمعدره رر شنرهای یبنع کیلومتری شنر یبنر ویقع شده یس   بر یین یساس 10کیلومتری شنر زنجان و رر 

ی  یین ی زیس  رر یستان یس   رمعگروه شنرهای متوس  کوشک قریر ریرند  شنر قیدیر شنارمین کانون عمده

هعزیر نلعر بعوره یسع    35حعدور  1395آید، بر یساس سرشماری سا  شنر که یک شنر کوشک به حساب می

کیلومتر یسع   رر  52و  62ای یبنر و خرمدره به ترتیب تر و یز شنرهکیلوم 86ی یین شنر یز شنر زنجان فاصله

الیع  عیع  و فعمیان شنرهای یصلی یستان، قیدیر تننا شنری یس  که رر حاشیه محور یصلی رشد و تمرکز رم

 ه یس   ویقع شد یستان قریر نگرفته یس  و رر نیمه رنوبی یستان و رر حاشیه ریه یصلی سلطانیه به همدین

یدیر، ر کوشک قعنوین نخستین شنر یستان و شنرهای متوس  یندی  یبنر و خرمدره و شنههس یز شنر زنجان ب

یمات های زیس  یستان، روستاشنرها هستند  بر یساس آخرین تاییریت صورت گرفته رر تقسترین کانونعمده

 ی یستان ورور ریرر:روستاشنر به شرح زیر رر هننه 17یریری یستان، تعدیر 

نلر  840زیر و ه 13حدور  1395رین روستا شنر یستان یس  که بر یساس سرشماری سا  تشنر هیدز بزرگ

و شنر ریلمللی تنرین، تبریز، مرز بازرگان و رر حدفاصل ی ریه بینرمعی  ریشته یس   یین شنر رر حاشیه

 13دور حبا که  ن یس خرمدره و صایین قلعه قریر گرفته یس   شنر صایین قلعه یز ریگر روستا شنرهای یستا

له شنرهایی دز یز رمی ششم شنرهای یستان قریر ریرر  صایین قلعه نیز همانند شنر هیهزیر نلر رمعی  رر رتبه

 یلمللی تنرین، تبریز و مرز بازرگان قریر گرفته یس   ی ریه بینیس  که رر حاشیه
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گیرند، سایر شنرهای قریر میهزیر نلر  25تا  10ی رمعیتی هس یز رو شنر هیدز و صایین قلعه که رر رره

ر و ورر، زرین روهزیر نلر رمعی  ریرند  شنرهای سلطانیه، آب بر، سجاس، سنر 10کوشک یستان کمتر یز 

 هزیر نلر رمعی  ریرند  10تا  5نشان یز رمله شنرهای یستان هستند که بین ماه

نلر  7600گیرر، شنر سلطانیه با می ی هلتم شنرهای یستان قریرنلر رمعی  رر رره 8000بر با حدور شنر آب

ی رمعیتی هشتمین شنر یستان یس   هزیر نلر و یز نظر یندیزه 10تا  5ی رمعیتی رمعی  ریگر شنر ویقع رر رره

سرشماری سا   هزیر نلر شنر سجاس یس   یین شنر رر 10تا  5ی رمعیتی یز ریگر شنرهای ویقع شده رر رره

ریرر   ی ننم شنرهای یستان قریری رمعیتی رر رتبهیشته یس  و یز حیث یندیزههزیر نلر رمعی  ر 7حدور  1395

حدور  زه تأسیستازگی به شنر تبدیل شده یس   یین شنر تاشنر سنرورر روستای تاریخی و بنامی یس  که به

ای له روستا شنرهنلر رمعی ، ریگر کانون شنری و یز رم 5664نلر رمعی  ریرر  شنر زرین رور با  7000

رمعیتی  یختالف نر بایستان یس   شنر ماهنشان روستاشنر ریگر یستان و مرکز شنرستان ماهنشان یس ، یین ش

ی زیس  های عمدهی رویزرهم شنرهای یستان قریر گرفته یس   یز ریگر کانونیند  با شنر زرین رور رر رتبه

هی هستند  یکن و شورزق، حلب خانه، رماانآبار، یشنری یستان، شنرهای کرسف، گرماب، رندی، نوربنار، زرین

هزیر نلر رمعی   5آیند، همگی کمتر یز یین روستا شنرها که یز رمله شنرهای تازه تأسیس یستان به شمار می

 ریرند  

سللی رر  یرو تپهآبار رر شنرستان زنجان و تای ریززرو روسترین مریکز زیس  روستایی رر یستان عمده

رخی ا حتی بیشتر یز بنلر رمعی  ریرند  تعدیر رمعی  یین روستاه 4000ستند که بی  یز شنرستان خدیبنده ه

ر آبار، رندی و گرماب یس   روستای ویر رینزر، هی، حلب، شورزق، یرماانخانهیکنشنرهای یستان شامل 

 ریرر  نلر 3000شنرستان یبنر نیز یز رمله روستاهای هررمعی  یستان یس  که رمعیتی باالی 

 ی فعالیتقلمروهای اصلی و مراكز عمده -6-1-2

 امپروریدهای كشاورزی و قلمروهای اصلی فعالیت -6-1-2-1

های بخ  کشاورزی ی فعالی ترین قلمروهای توسعههای صورت گرفته رر یین مطالعات، عمدهبر یساس بررسی

 گررر:قریر زیر تعیین میبه

های کشاورزی رر بخ  مرکز و رنوب شرقی یستان رر الی ی فعی توسعهترین منطقهترین و منموسیع

ستان ش  منم یی سه شنرستان خدیبنده، ییجرور و زنجان ویقع شده یس   یین منطقه منطبق بر سه رمحدوره

های فریوینی بریی آبار یس  و ظرفی آبار، رش  قیدیر و رش  سجاس زرینزرین -تپه های گلشامل رش 

های ترین روستاترین و منمن بخ  ریرر  یین محدوره محل یستقریر برخی یز هررمعی های ییگسترش فعالی 

ی ی نیافتهیی و توسعههایی یز مناطق حاشیهیستان و شنرستان خدیبنده یس   یزآنجاکه یین محدوره بخ 

های یقتصاری شاخص های یین هننه یز یستان،برریری یز توینگیرر، رر صورت تجنیز و بنرهیستان ری نیز رر برمی

 و معیشتی شنری و روستایی یین بخ  یز یستان یرتقا خویهد یاف  

صورت خطی یز شرق یستان شروع شده و تا های کشاورزی، بهی فعالی ی مناسب بریی توسعهرومین محدوره

نطقه نیز رهد  یین می سه شنرستان یبنر، خرمدره و زنجان ری هوش  میشما  فرب آن یریمه ریر و محدوره
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وکار کشاورزی یس ؛ شریکه یین محدوره بر محور رشد یستان ینطباق یزرمله مناطق توینمند یستان یز منظر کسب

ترین بخ  یستان یس  و به سبب ورور یافتهریرر، محوری که یزنظر تجنیزیت یرتباطی و زیرساختی توسعه

زینه مالی و زمانی، یمکان یرتباط با خارز یز یستان های یرتباطی تجنیز یافته، به سنول  و با کمترین هزیرساخ 

 و بازیرهای منم مصرف کشور رر یین بخ  فریهم یس  

  ی آن بر شنرستان طار  رر شمای کشاورزی یس  که محدورهرش  طار  سومین قلمرو مناسب بریی توسعه

و  و بافی ریعیحصوالت زشرقی یستان منطبق یس   یین منطقه به سبب شریی  خاص یقلیمی، تنوع باالی م

یین  من یینکهضوکار کشاورزی ریرر  تولید برخی محصوالت ریهبرری و منم، یهمی  بسیار زیاری یزنظر کسب

کشور ریشته  رر شما  یی نویر سبز گیالن و مازندرینبخ  یز یستان یز ریرباز هیوندهای عمیقی با مناطق حاشیه

 یس  

 وخدیبنده  هایشنرستانستان زنجان یس ، ریمی یستان، شنر محصوالتترین قلمروهای تولید یز رمله عمده

نجان نیز آیند  شنرستاننای ماهنشان و زیمیمی به شمار ری تولید محصوالت یبنر نیز یز ریگر قلمروهای عمده

یین  یالت ررلیدیت بخ  شقلمروهای تولید شیالت یستان هستند  یز رمله رالیل باال بورن تو ترینمنمیز 

 یس    یوزنقز ی رور یهحاش، تمرکز ویحدهای تولید آبزیان رر هاشنرستان

 های صنعتی و معدنیقلمروهای اصلی فعالیت -6-1-2-2

ی بندرتبهند  رر یستان هست یصنعت یها یفعالشنرستان های زنجان و یبنر یز منمترین قلمروهای 

زین گذیری صنعتی، مییهسرمایزین می، وضعی  برریرهبنری هاهروینهیستان یز نظر آخرین وضعی   هایشنرستان

ن و شافلی های صنعتی یستانی، مقیاس یشتاا  رر ویحدبرریربنرهی هاهروینهیشتاا  ییجار شده بر یساس 

 ان یبنر رری نخس  و شنرسترتبهی منم یس  که شنرستان زنجان رر صنعتی بیانگر یین نکته هایکارگاه

 یس  ی رو  رای گرفته رتبه

 ر یستانرنعتی صهمننین شنر  های صنعتی یز رمله منمترین قلمروهای یستقریر و توسعه ی فعالی  های 

ننای نرستاشهستند  شنرستان زنجان ریریی سه شنر  صنعتی، شنرستان یبنر ریریی ش  شنر  صنعتی، 

ک شنر  ییریی رنیز طار  و ماهنشان ریریی رو شنر  صنعتی و شنرستاننای ییجرور، خدیبنده و خرمدره 

 صنعتی هستند 

ی نخس  شنرستان زنجان و رر ترین قلمروهای معدنی یستان بر یساس بیشترین تعدیر معارن رر مرتبهمنم

یرفعا  شنرستان فمرتبه بعد شنرستان های ماهنشان و یبنر هستند  یز نظر میزین ذخیره معدنی و معارن فعا  و 

های یبنر و یریی رتبه نخس  یس   هس یز شنرستان زنجان، شنرستانهای یستان رزنجان رر بین شنرستان

آیند  یز نظر ماهنشان باالترین میزین ذخیره معدنی ری ریری هستند و یز یین منظر قلمروهای برتر به حساب می

گذیری رر بخ  معدن و شافلین بخ  معدن، شنرستان ماهنشان رتبه نخس  ری ریریس ؛ یین میزین سرمایه

های معدنی رر یستان یس  و ریریی مویر معدنی با یرزش و ین قلمرو تمرکز فعالی ترعمدهتان شنرس

معدن سرب و روی خاورمیانه و سومین معدن  ترینبزرگی یس   معدن سرب و روی ینگورین که فررمنحصربه
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ی یز رمله معدنهای یس   شنرستان یبنر نیز یز حیث فعالی  قریرگرفتهباشد رر یین شنرستان یمفعا  رنان 

 به خور یختصاص ریره یس   ی رو  یستان ریرتبهآید و یز نظر ذخایر معدنی یمقلمروهای منم یستان به شمار 

 های بخش خدماتلی فعالیتقلمروهای اص -6-1-2-3

ت خدما ز ینویعتعدیر ی نیشتریشنر ب نیبخ  خدمات رر یستان یس   ی یها یمرکز فعال نیترشنر زنجان عمده

 دیریق ورمدره خ ینرهارو  قریر گرفته یس  و ش یرر رتبه ثیح نیریره یس   شنر یبنر یز ی یری رر خور را

 یهاسکونتگاه یبررس .قریر ریرند ثیح نیی سو  و شنار  یز یهارر رتبه یشنر  یهررمع یهاعنوین کانونبه

یستان  یرسانمریتب خدماترتبه رر سلسله نیکه باالتر رهدینشان م زیخدمات ن  ییستان یز نظر شاخص مرکز

بخ   یرمجموعهیز یها یعنوین مرکز یستان یز نظر تمرکز ینویع فعالشنر به نییز آن شنر زنجان یس ، ی

 .یندهیر گرفتقر دیریقیبنر، خرمدره و  یزنجان، شنرها زبعد ی ینخس  یس   رر مرتبه یرتبه یخدمات ریری

یز  زین یریم یهامحصوالت و فریورره ییو سررخانه یخدمات نگندیر یکنندهیریمهمریکز  عیتوز یشگونگ یبررس

  ین حکاشنر زنجا ژهیوخرمدره، به بزرگ یستان شامل زنجان، یبنر و یها رر شنرهاو سررخانه لوهایتمرکز س

 نییز ی یتعدیر هرشند  یس  آن ریمونیرر ریخل شنر زنجان و ه زییستان ن یتمرکز یستقریر ینبارها نیشتریریرر  ب

 شتریتان که بر رر یسمورو یرس کاالسازمان بو تننا  یندافتهییبنر و خرمدره یستقریر  یهارر شنرستان زیمریکز ن

   خدمات   رر بخرر شنر زنجان قریر گرفته یسنیز ریرر،   یفعال یو معدن یصنعت دیتیتول ینهیرر زم

، یبنر و نر زنجانسافر یستان رر سه شبار و م ینیورور و خروز زم یمبار نیترمنم زین ییانهیونقل و هاحمل

خدمات رر  یریمهی یقلمروها نیترهگرف  که عمد جهینت توینیشده م اریبه مریتب  بناشده یس   ویقع  دیریق

 یعنین نم یستام ینرسه سکونتگاه ش ریمونیزنجان و ه نیآزیرریه قزو ریو مس  ییستان رر محور ریه ترینز

 زنجان، یبنر و خرمدره قریر ریرر   یشنرها

وزیع تیز نظر  های گررشگری یستان زنجان یلگوی یستقریر موزون و یکنویختی ندیرر  شنرستان زنجانراذبه

ی بعد شنرستان های خدیبنده و های یستان قریر ریرر و رر مرتبههای گررشگری تاریخی رر صدر شنرستانراذبه

نگی یستقریر ررسی شگوبهای آخر یین رره بندی قریر ریرند  ییجرور و طار  نیز رر رتبه گیرند وخرمدره قریر می

شگرین رهد، بیشترین یمکانات رفاهی، یقامتی و هذیرییی گررهای گررشگری رر سطح یستان نشان میزیرساخ 

ی خدمات و یریمههای گررشگری ی ینجا  فعالی رر شنر زنجان ویقع شده یس  و یین شنر یز قلمروهای عمده

یی ن که ریرآید، یین رر حالی یس  که بسیاری ریگر یز مناطق یستاگررشگری رر سطح یستان به شمار می

سلطانیه،  بنره هستند  شنرستان هایی گررشگری هستند یز ورور شنین یمکاناتی بیتوینمندی باالیی رر زمینه

یلمللی یزرمله ع بینمویق های یرزشمند و یلبته رر برخیخدیبنده، طار  و ماهنشان باورور برخورریری یز راذبه

 مناطقی هستند که با کمبور خدمات و تسنیالت گررشگری روبرو می باشند 

 یارتباط یدورهایو كر ییبنا ریز یاصل یهاشبکه -6-1-2-4

 یارتباط یهاشبکه 

 کیقابل تلک گریکدیر سطح یز یستان زنجان رر شنا یمورور رر هننه ینیزم یهاریه ینویع ی:نیزم یراهها

یز آزیرریه  ییستان زنجان یز نظر برخورریر آمار و یطالعات نیها یس  که طبق آخرهستند  سطح نخس  آزیرریه
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 نیی ییایراریف یکشور رر محدوره یهاررصد آزیرریه 5/8رر کشور ریرر، شریکه حدور  یمناسب اریبس  یوضع

شنارخطه یختصاص ریرر  یستان  یهاریه ایها یستان به بزرگریه یهاسطح ریه نیروم   یستان ویقع شده یس

 رکشور ر یهاررصد بزرگریه 64/0با کشور ندیرر و تننا  سهیرر مقا یمناسب  یزنجان یز نظر طو  بزرگریه وضع

  یوضع یمورور یستان یس   بررس یسطح ریهنا نیسوم ییصل یریهنا  هننه یستان زنجان قریر گرفته یس 

 نیسنم یند  یستان یز ی یرهندهمورور رر کشور نشان ییصل یهاکل ریهیستان نسب  به ییصل یهاریه

 ض،یعر یهایس  که شامل ریه ییستان زنجان ریه فرع یهاسطح ریه نیشنارم .(ررصد 36/1)  هاسریه

 رو یس   و ررره کیررره

 رینیی یرتباطیبه سم  شما  فرب و هل  کشور یز مرکز یلیر یشبکه ریزنجان رر مس یستان ی:لیخطوط ر

مدره، بنر، خری ینرهاو هس یز گذر یز ش شورییز شرق یستان ویرر م یلیر یبه شما  فرب یس   شبکه یمرکز

  شورییرر مو یرقش جانیو زنجان یز سم  فرب یستان خارز و به یستان آذربا هیقلعه، سلطان نیصام دز،یه

 ریمس کیتننا  د  یس  ویستان ین یلیر یهاتریکم ریه نکهییستان ی یلیط ررر مورر خطو  یحامز یهم ینکته

 یس    خطهکیصورت ریرر و به

 نکهی   باوروریشروع به کار کرره س 1379فرورگاه ریرر که رر سا   کیزنجان تننا  یستان یی:خطوط هوا

رورگاه ف نییما تاکنون ی دیآیم ساخ  رر سطح خور به شمارمجنز تازه یهافرورگاه زنجان یز رمله فرورگاه

و  ییرابجا زینی  مدینما دییونقل یستان هو حمل ییربنایز یرر شبکه یخاص و قابل تورن گاهینتوینسته یس  را

 زیناش اریسبمسافر  وبار  یلیو ر ینیونقل زمبا حجم حمل سهیبار و مسافر رر یستان رر مقا ییورور و خروز هوی

 یس  
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 نوع راه های ارتباطی استان. توزیع و 1نقشه 

 
 

 های زیربناییشبکه 

منمترین خصیصه شبکه زیر بنایی یستان زنجان یین یس  که به تبعی  یز شبکه ریهنای یرتباطی، شکل خطی و 

رن  رنوب شرقی، شما  فربی ریرر و توزیع شعاعی آن بسیار ضعیف یس   به تبع یین وضعی  و یلگوی فالب، 

ی یستان به طور نامساوی توزیع شده یس   یین ویژگی یز عویمل تاریخی )ورور ریه های سایر یمکانات زیربنای

یرتباطی قدیمی( و عویمل راریفیایی )یرتلاعات و ناهمویری ها رر شما ، شما  شرق و شما  فرب( و همننین 

تان رر حاشیه برنامه های عمرینی و توسعه یی رول  تأثیر گرفته یس  و همین یمر سبب شده یس  تا یین یس

شمالاربی و تا حدی رنوبی با ضعف شدید رسترسی به یمکانات زیر بنایی مویره باشد  بررسی قلمروهای 

رهد شنر زنجان بیشترین سطح رسترسی سکونتگاه های شنری و روستایی به شبکه های زیربنایی نشان می

یز شنر زنجان میزین رسترسی به شبکه های های زیربنایی یستان ری ریرر و با فاصله گرفتن برخورریری یز شبکه

 زیربنایی کاه  می یابد  

 100آن  ورور ررفی  میستان زنجان رر مسیر خ   هنن باند بین یلملل مبتنی بر فیبر نوری قریر ریرر و ظر

ه عین رو ظرفی  بریی توسیررصد یز آن بنره برریری می شور یز  15گیگابی  بر ثانیه یس  که هم یکنون فق  یز 

 یرتباطات هنن باند و ینتقا  محتویها و ریره های بزرگ رر یستان ورور ریرر
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 دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت قلمروهای اولویت -6-2

 دار استقرار جمعیت لویتقلمروهای او -6-2-1

رتعریکم های هزو  کاه  تمرکز رمعیع  و فعالیع  یز محعدورههای آمای  سرزمین، لگیریترین رن یز یصلی

ها فعالی  آن وهای هرتریکم رو یستان تنرین و یلبرز یس  که باید روند رو به رشد رمعی  یس   یز رمله محدوره

هعا منعار شعور و زمینعه بعریی هعدیی  هعای صعنعتی و خعدماتی آنیز طریق کاه  سعنم یشعتاا  رر فعالی 

های شعالی ردیعد صعنعتی و خعدماتی رر صع های همجویر فریهم و فرها به یستانگذیری یز یین یستانسرمایه

منظور تقوی  رایگعاه شعنر زنجعان رر نظعا  شعنری های زنجان و قزوین ییجار گررر  بر یین یساس و بهیستان

های همجعویر نکشور الز  یس  تا شنر زنجان به مرکزی بریی رذب سرریز رمعی  و نیروی فعا  معازیر یسعتا

ی زرگ منطقه تبدیل شور، بعدین ترتیعب شعنر زنجعان یزرملعه قلمروهعای بشنر تنرین و شنرهاویژه کالنبه

های مریتبی سعکونتگاههذیری رر یستان یس   همننین رر رن  ییجار تعار  رر نظعا  سلسعلهریر رمعی یولوی 

، یابندی توسععهمریتب سکونتگاهیستان نیاز یس  تا سایر نقاط شنری یستان نیز با توره به رایگاه خور رر سلسله

سسع  گشعور تعا  بنابریین الز  یس  تا به تقوی  نق  و عملکرر شنرهای متوس  و کوشک یندی  یستان یقعدی 

مریتب سکونتگاهی به تعار  کالبدی، کارکرری نزریک ی سکونتگاهی ترمیم شور و نظا  سلسلهمورور رر شبکه

مریتبی بعه سعاختار سلسعله رسعانی بعه روسعتاها و تععار  بخشعیی خدماتشور  همننین بریی تقویع  نحعوه

های عمعرین روسعتایی های روستایی و مریکز حوزههای روستایی، مجموعهسکونتگاهی روستایی، مریکز منظومه

هعذیری بیشعتر ییعن شوند تا بعا رمعی ریر یستقریر رمعی  روستایی رر نظر گرفته میعنوین قلمروهای یولوی به

 ها نیز فریهم شور  ری آنهای تقوی  کارکرری و عملکرمریکز زمینه
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 . قلمروهای اولویت دار استقرار جمعیت2نقشه 

 
 

 دار توسعه فعالیت لویتقلمروهای او -6-2-2

 لویت دار توسعه فعالیت های بخش كشاورزیقلمروهای او -6-2-2-1

ک یز هر ی وخا  و فامو به تلکیکریر زریع  بر یساس توین سرزمین مطابق روش مؤسسه آبقلمروهای یولوی 

 های یستان به شرح زیر یس :شنرستان

های مناسب بریی زریع  ریم هستند، یین های شمالی یین شنرستان یز رمله محدورهبخ  شهرستان زنجان:

ی باال و ور هایین و شایپارههشتلوی باال، زنجان رهشتلوی هایین، قرههای قرههایی یز رهستانها بخ محدوره

های ن بخ   همننیکه رر مجاورت ضلع شمالی رش  سلطانیه، زنجان ویقع شده یس  گیررمیهایین ری رربر 

رور باال نجانی باال، زهای زنجان رور هایین، شایپارهبسیار کوشکی یز یین شنرستان شامل شنار هننه رر رهستان

وب شرقی ی رر رنباریک ریر کش  آبی هستند  یین شنار هننه شامل نویرهایو بناب یز رمله قلمروهای یولوی 

ز یین بی شنرستان زنجان یس   یی کوشک رر بخ  شما  فررو هننهو  ی کوشکی رر مرکزشنرستان، هننه

ی شما  فربی یین رش  ی رش  سلطانیه زنجان و یک هننه رر حاشیهی رنوبی رر محدورهشنار هننه، رو هننه

 قریر گرفته یس  

ی کش  ریم رر یولوی  قریر ریرند  یین شنرستان بریی توسعه های وسیعی یزبخ  شهرستان خدابنده:

رور و ینهزررور، های بزینهی رهستانین شنرستان که محدورهی یشرقیلیه رنوبی و رنوب یمنتنهای بخ 

تپه ری رربر آبار، گلهایی یز رش  زرینی یین قلمروهاس ؛ یین محدوره بخ شور، یزرملهشیوینات ری شامل می
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رش  قیدیر( و ریگری رر ریرور )خ ی ریگر یکی رر رهستانی منم، رو محدورهیرر  یفزون بر یین هننهگمی

ی ریر بریی کش  ریم هستند  شند هننههای سجاسرور و حومه )رش  سجاس حلب( قلمروهای یولوی رهستان

یی به شکل یک کمان رر هننهی زریع  آبی نیز رر سطح شنرستان خدیبنده ورور ریرر؛ ریر بریی توسعهیولوی 

های سجاسرور، ی رش  قیدیر، نویر باریکی رر رهستانشنر نوربنار و رر محدوره یحاشیهرر  ریروررهستان خ

یلیه رنوبی یین شنرستان رر یمنتنی باریکی رر ی رش  سجاس حلب و هننهحومه و آقبالغ رر محدوره

آبار یز رمله یریضی ریریی تپه، زرینشیوینات منطبق بر رش  گلرور و رور، زرینههای بزینهی رهستانمحدوره

 ی زریع  آبی یس  یولوی  توسعه

ریر بریی کش  ی یولوشنرستان سلطانیه یز رمله قلمروهای  یبخ  عظیمی یز محدوره شهرستان سلطانیه:

س   یهمی  ی حیث حامزیین  آبار یزسنبلریم یس   بخ  رنوبی و رنوب شرقی یین شنرستان ویقع رر رهستان 

ی ریر توسعهلوی هایی یز رش  سلطانیه زنجان یس   همننین قلمروهای یویین محدوره تقریباً منطبق بر بخ 

های هایی یز رهستانشور  یین هننه بخ کش  آبی قلمرو نسب  وسیعی ری رر شنرستان سلطانیه شامل می

ریر شور و یز سم  شما  فرب به قلمرو یولوی شامل میی شنر سلطانیه ری آبار و سلطانیه رر حاشیهسنبل

 گررر شنرستان زنجان متصل می

وب ین شنرستان با رن  رنیی یانهصورت نویری رر مهای مرکزی شنرستان یبنر که بهبخ  شهرستان ابهر:

یی ب برهای مناسشرقی، شما  فربی کشیده شده یس  و منطبق بر رش  یبنر، خرمدره یس  یز رمله محدوره

نطباق های حومه و یبنررور و بخ  مرکزی رهستان صایین قلعه یها بر رهستانزریع  ریم یس   یین محدوره

بی آی زریع  های حومه و ررسجین رر یین شنرستان برینویر باریکی منطبق بر رهستان یافته یس   همننین

 وین قلعه هایی یز رهستان صایخ مناسب یس   یین هننه، رن  رنوب شرقی، شما  فربی ریرر، همننین ب

     ریر کش  آبی رر یین شنرستان یس، خرمدره یز ریگر قلمروهای یولوی یبنرهایی یز رش  قسم 

کش   ریریولوی  قلمروهای رملهی یز بخ  مرکزی یین شنرستان یز یگستررهی محدوره شهرستان خرمدره:

همننین  یافته یس   نطباقیننین رش  یبنر، خرمدره خرمدره و هم رهستانهای شرقی ریم یس  که بر بخ 

ه رر ین محدورهای ریریی یولوی  کش  آبی یس   یباریکی رر مرکز شنرستان خرمدره یز رمله محدوره نویر

 یمتدیر رش  یبنر، خرمدره کشیده شده یس  و بر رهستان خرمدره ینطباق ریرر 

های رنوب شرقی و های کش  ریم بخ ی فعالی ر توسعهرییز رمله ریگر قلمروهای یولوی  شهرستان طارم:

هایی یز ی رنوبی رش  طار  منطبق یس ، بخ ی شنرستان طار  یس   یین محدوره که بر لبهرنوب

های منم یستان یز گیرر  همننین شنرستان طار  یز رمله شنرستانهای گیلوین و رستجرره ری رربر میرهستان

ی رنوبی اشیهی کش  آبی یس   یین قلمروها شامل نویر باریکی رر حیی توسعهنظر ورور قلمروهای منم بر

 های گیلوین و شورزق یس  ویقع رر رهستان طار رش  

ریر بریی کش  ریم ی یین شنرستان یز رمله یریضی یولوی های کوشکی یز محدورهبخ  شهرستان ایجرود:

های گالبر، سعیدآبار و رور که منطبق بر رهستانباشند  بخ  کوشکی یز مرکز و رنوب شنرستان ییجمی
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های کوشکی یز یین شنرستان رر نزریکی شنر ی یین یریضی هستند  همننین هننهییجرور هایین هستند، یزرمله

 ی زریع  آبی بسیار مناسب یس  های گالبر و سعیدآبار منطبق یس ، بریی توسعهآبار که بر رهستانزرین

 لویت دار توسعه فعالیت كشاورزی. قلمروهای او3نقشه 

 
 های صنعتی و معدنیی فعالیتدار توسعهلویتقلمروهای او -6-2-2-2

ترین قلمروهای های صنعتی رر هننه سرزمین، عمدهمنظور به حدیقل رسانی هیامدهای نامطلوب فعالی به

های تعریف شده بریی یین مروهای صنعتی و ریگر قلهای بخ  صنع ، شنر ی فعالی ریر بریی توسعهیولوی 

صنعتی با  هایشنر منظور ییجار به 1369های صنعتی یستان زنجان رر سا  باشد  شرک  شنر منظور می

ن مور  یینآفاز  شد و فعالی  خور ری با تأسیس سه شنر  صنعتی هدف یستقریر و ساماندهی صنایع تأسیس

ی صنعتی یهناحر  و رو مصوب یس  و رر یازره شن ی صنعتییهناحشنر  و  20شرک  رر حا  حاضر ریریی 

 ی زمین و یستقریر ویحدهای صنعتی فریهم گرریده یس  ویگذیریمکانات 

بر    بالغورریر یسترین تنوع معدنی برخشنرستان ماهنشان نسب  به ریگر مناطق یستان یز بیشترین و با یرزش

ه سرب و رین ذخیربیشت ورستان ورور ریرر  هرعیارترین نوع ماره معدنی رر معارن فعا  و فیرفعا  یین شن 33

تان ین شنرسین رر روی و تننا معارن بریسی  و هتاس سنگی کشور رر شنرستان ماهنشان قریر ریرر  همننی

سیم، لات هتا، سولذخایر یرزشمند و فنی فلدسپات، خا  صنعتی و نمک با خلوص باال و تننا معارن منگنز

خس  و نر ررره رنشان   و تالک شیس  یستان قریر گرفته یس   بنابریین شنرستان ماهسوللات منیزیم، منیزی

 های معدنی یستان هستند ی فعالی ریر بریی توسعههای زنجان و یبنر رر ررره رو  قلمروهای یولوی شنرستان
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 . قلمروهای اولویت دار استقرار فعالیت های صنعتی4نقشه 

 

 دار توسعه فعالیت های معدنی. قلمروهای اولویت 5نقشه 
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 های بخش خدماتی فعالیتدار توسعهقلمروهای اولویت -6-2-2-3

ریر ی یولوی ونقل مناسب یزرمله محورهای حملشبکهزیربنایی و  یمکاناتمحور یبنر، زنجان به سبب تمرکز 

ل زنجان، اشیه یین کریدور شامیلمللی یس   شنرهای ویقع رر حی خدمات فری یستانی و بینیستان بریی یریمه

نر و خرمدره نجان، یبویژه سه شنر منم یستان شامل شنرهای زیبنر، خرمدره، هیدز، صایین قلعه و سلطانیه و به

یلمللی ونقل بینویژه خدمات مربوط به بخ  حملریر بریی یستقریر خدمات رر یستان بهیزرمله قلمروهای یولوی 

  های شنری مستقر رر یین بخسکونتگاه حدوره،های مورور رر یین متوینمندیین با توره به همننهستند  

یابی، بازیرت، و ویرری ویژه شنر زنجان رر یولوی  یستقریر خدمات بازرگانی برتر شون خدمات مربوط به صارریتبه

 مقیاس هستند گمر ، بورس و خدمات تجاری بزرگ

 حور یصلیی منشعب یز ممحورهاهای بخ  خدمات رر یستان  ی فعالیریر توسعهیز ریگر قلمروهای یولوی 

شوند  یی یستان محسوب میهای حاشیههای مورور رر بخ عنوین محورهای هشتیبان فعالی هستند که به

های کشاورزی ن بخ ریر بریی یستقریر خدمات هشتیبامحور سلطانیه، قیدیر، زرین رور یزرمله محورهای یولوی 

ن تولید هشتیبا خدماتهای ریر بریی یستقریر فعالی ، رندی یز قلمروهای یولوی زنجان  محور و گررشگری یس 

های شنری مستقر رر شنرستان طار  نیز یزرمله ی صنایع معدنی یس   کانونویژه خدمات مربوط به توسعهبه

یژه محصوالت ریهبرری وان بخ  کشاورزی بههای خدمات هشتیبی فعالی ریر بریی توسعهقلمروهای یولوی 

های رساخ ور زیتولید شده رر یین شنرستان یس   یفزون بر مریکز شنری هررمعی  یستان که به سبب ور

رسانی   خدماتتعار  رر نظا منظور ییجارریرند، بهتجنیز یافته بریی یستقریر خدمات سطح برتر رر یستان یولوی 

د و برخی ریر بریی یستقریر خدمات هشتیبان تولیی مریکز یولو عنوینهای روستایی بهیستانی، مریکز منظومه

ن گررند  همننییی تعیین میخدمات تخصصی شون خدمات مالی، یعتباری، بندیشتی، ررمانی و فنی و حرفه

فریوری  وعنوین مریکز یستقریر خدمات هشتیبان تولید و صنایع تبدیلی های روستایی یستان بهمریکز مجموعه

 کشاورزی رر یولوی  هستند محصوالت 

های مختلف یستان های مورور رر بخ های گررشگری رر یستان و توینمندیی توزیع راذبهتوره به نحوه با

 گررر:های گررشگری مشخص میی فعالی ریر توسعهعنوین قلمروهای یولوی مناطق زیر به

ی یشینههر ریرر  یندیزهای طبیعی ورواظر و ششمفررترین منرر یین قلمرو زیباترین و منحصربه شهرستان طارم:

های طبیعی رر منطقه طار ، یین های بجای مانده رر کنار راذبهها و قلعهتاریخی و قدم  طوالنی، ورور آتشکده

 کرره یس   خی تبدیلی ینویع گررشگری طبیعی و تاریمنطقه ری به یکی یز مناطق توینمند یستان یز منظر توسعه

های آب سطحی متعدر، های طبیعی، رورها و رریانشده، رریاشهورور منطقه حلاظ  اهنشان:شهرستان م

های قدیمی یزرمله سریها و قلعههای طبیعی یین منطقه و کاروینمعدنی یزرمله راذبههای آبها و ششمهکوه

توهوگریفی و  هایی ماهنشان به سبب ویژگیروند  منطقههای تاریخی یین منطقه به شمار میراذبه

های ژموتوریسم یستان و کشور یس   همننین مناطق ی فعالی شناسی خور یزرمله مناطق مستعد توسعهزمین

های وح  مورور رر یین منطقه، یین شنرستان ری یز نظر گسترش فعالی حیات هناهگاهشده و حلاظ 

 یکوتوریسم )بو  گرری( بسیار توینمند ساخته یس   
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اریخی یین تو تاریخی برخورریر یس   قدم   د طبیعیی خدیبنده یز آثار یرزشمنمنطقه ه:شهرستان خدابند

ترین فار خور طوالنی فار معروف کتله گررر ز میالر باز میی هنجم قبل یی شنار  و یوییل هزیرهمنطقه به هزیره

ان ن شنرستی منطقه، ییهای گررشگریفقی خاورمیانه رر یین محدوره ویقع شده یس   یفزون بر توینمندی

 یگررشگرهای های تاریخی ریریی شنرت رنانی مانند گنبد و یرگ سلطانیه به راذبهی راذبهکنندهمتصل

 صدر یس  یعلیستان همدین شون فار 

 . قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت های بازرگانی، گردشگری و...6نقشه 

 

 

 ستقرار جمعیتمناسب توسعه فعالیت و اقلمروهای نا -6-3

 مناسب استقرار جمعیتقلمروهای نا -6-3-1

بندی خطر ی هننهبر یساس نقشه قلمروهای دارای محدودیت استقرار جمعیت به دلیل احتمال وقوع زلزله:

  و تننا های با خطر متوس  و باال قریر گرفته یسررصد مساح  یستان رر هننه 90وقوع زلزله رر یستان، بی  یز 

لرزه یس   ی رو شنر زرین رور و گرماب ریریی خطر کم وقوع زمینیستان زنجان و محدورهبخ  رنوبی 

خیزی یستان قریر ریرند  شنر زنجان و های با خطر باالی لرزهترین مریکز رمعیتی یستان رر محدورهمنم

ی رزق رر محدورهبر و شونشان، آبآبار، حلب، ماهشنرهای یبنر، خرمدره، هیدز، صامین قلعه، سجاس، زرین

رر محدوره  هر خطر  ررصد رمعی  شنرنشین یستان 2/93توین گل  بی  یز هرخطر زلزله قریر ریرند، بنابریین می

هی رر کنه و نیاانخایز نظر زلزله خیزی ساکن هستند  شنرهای قیدیر، کرسف، سنرورر، نوربنار، رندی، یرم

 یند ی خطر کم ویقع شدهماب و زرین رور رر محدورهخیزی و رو شنر گری با خطر متوس  زلزلهمحدوره
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 بر یساس نقشه هننه بندی خطر سیل بخ  مرکزی قلمروهای سیل خیز و محدودیت استقرار جمعیت:

ن محدوره به بر باالترین میزین وقوع سیل ری رر یستان ریرر، بنابریین ییویژه رهستان آبشنرستان طار  و به

نشان اهی با محدوری  یستقریر رمعی  مویره یس   رهستان مترین محدورهیل منمرلیل یحتما  بیشتر وقوع س

لمروهای یی هرخطر و ریریی محدوری  باالس   یز ریگر قنشان نیز یز نظر وقوع سیل محدورهرر شنرستان ماه

ر بخ  مه رتوین به رهستان حوی یستقریر رمعی  رر یستان به رلیل خطر وقوع سیل میریریی محدوری  توسعه

 مرکزی شنرستان خدیبنده یشاره کرر 

ی هننه بر یساس نقشه ای:قلمروهای دارای محدودیت استقرار جمعیت به دلیل احتمال وقوع حركات دامنه

   باال یس های وسیعی یز شنرستان طار  یحتما  وقوع لازش زمینبندی خطر حرکات ریمنه یی رر محدوره

ی ریه ر حاشیهی میانی و شما  فربی یین شنرستان به شکل نویری رهاشنرستان زنجان به ویژه بخ 

نرستان شکی یز شیلمللی زنجان تبریز یز ریگر مناطق مستعد وقوع لازش و حرکات ریمنه یی یس   بخ  کوبین

ز ریگر ی فربی شنرستان خدیبنده و بخ  میانی شنرستان سلطانیه یآبار، گوشهییجرور رر نزریکی شنر زرین

 رر لازش رر آننا ورور ریقی هستند که یحتما  وقوع زمینمناط

 مناسب توسعه فعالیتقلمروهای نا -6-3-2

شنرسعتان طعار ،  بخع  وسعیعی یز ببرداری نامناسب  از خبا :به سبب  بهره یتمحدود یدارا یقلمروها

نشعان رعزء ی وسیعی یز شنرستان ماههای شما  فربی، فرب و رنوب شنرستان زنجان همریه با گسترهبخ 

ویژه فعالیع  کشعاورزی ی فعالیع  بعهقلمروهایی یس  که به سبب فرسای  باالی خا  با محعدوری  توسععه

های های رنوبی و رنوب فربی شنرستان ییجرور و بخ هروری )شریی ری ( روبروس   بخ )کش  ریم( و ری 

ی رورهای یصلی یسعتان نیعز حاشیه ار خا  یس  های با فرسای  زیرنوبی شنرستان خدیبنده یز ریگر محدوره

هعای مختلعف ینسعانی، بعدون رر نظعر گعرفتن مالحظعات ین فعالی همننعطبیععی و  هعایویژگیتح  تأثیر 

 ی، رر معرض فرسای  و تخریب خا  قریر ریرر برریربنره

بخ  وسیعی یز سطح یستان شامل  قلمروهای دارای محدودیت به سب  تخری  پوشش گیاهی طبیعی:

ان ر شنرستتعی رهایی یس  که هوش  گیاهی طبیعی آن گریی  منلی ریرر، تقریباً تمامی سطوح مرمحدوره

شدید  های ماهنشان، زنجان و خدیبنده قلمروهایی هستند که با محدوری های وسیعی یز شنرستانطار ، بخ 

 های زریعی و همننین شریی ری  مویره هستند ی فعالی توسعه

های عمیق و نیمه عمیق رر گسترش حلر شاه دیت به سب  كاهش سطح منابع آب:قلمروهای دارای محدو

های زیرزمینی یستان یف  کرره یس   بررسی تاییریت سطح های یخیر و به سبب برریش  زیار آب، سطح آبرهه

های مطالعاتی نشان می رهد متوس  ساالنه یف  آب زیرزمین رر آب زیرزمینی یستان به تلکیک محدوره

تپه، محدوره مطالعاتی گل ، ررسانتیمتر 50سانتیمتر، رر محدوره مطالعاتی سجاس  26دوره مطالعاتی زنجان مح

بوره سانتیمتر  23 و رر محدوره مطالعاتی قیدیرسانتیمتر  72، رر محدوره مطالعاتی یبنر سانتیمتر 55آبار زرین

 یس  
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ا بر هننه سرزمینی یز رمله قلمروهایی که رر ه محیطی:ی زیستهاارزشقلمروهای دارای محدودیت به سب  

ها های آنهای گیاهی و رانوری یس  که رن  حلاظ  یز یکوسیستممحدوری  توسعه مویره یس ، زیستگاه

یند  رر وح  و منطقه شکار ممنوع تعریف و مشخص شدهتح  عنوین مناطق حلاظ  شده و هناهگاه حیات

ریف شده وح  و منطقه شکار ممنوع رر یستان تعه و هناهگاه حیاتهکتار مناطق حلاظ  شد 503322مجموع 

 شور ررصد مساح  یستان ری شامل می 7/22یس  که 

 های كشاورزیی فعالیترای محدودیت توسعهقلمروهای دا -6-3-2-1

ی کش  وری  توسعهررصد رزء قلمروهای ریریی محد 85/63به طور کلی یز مجموع یریضی زریعی ریم یستان، 

رصد ر 44/44یزین ریم یس   بیشترین یریضی ریریی محدوری  زریع  ریم یستان رر شنرستان خدیبنده به م

ان ری شامل ررصد مجموع یریضی زریعی ریم شنرست 72شور  یریضی ریم ریریی محدوری  بی  یز مشاهده می

ی ضی زریعی ریم ریرییری ررصد 6/22رر و ی رو  قریر ریشور  شنرستان زنجان یز یین حیث رر رتبهمی

یی محدوری  ررصد ریر 6/68شور  یز مجموع یریضی زریعی ریم یین شنرستان، محدوری  یستان ری شامل می

نرستان ماهنشان، ررصد یریضی زریعی ریم ش 82/52ررصد یریضی زریعی ریم شنرستان ییجرور،  89/64یس   

ه بریی کش  ریم یریضی ریم شنرستان خرمدرررصد  77/38ررصد یریضی زریعی ریم شنرستان یبنر و  03/49

 ریریی محدوری  هستند  

زین یب به میهای زنجان و خدیبنده به ترتبیشترین یریضی زریعی آبی ریریی محدوری  یستان رر شنرستان

مجموع  نرستان یزشررصد ویقع شده یس   بررسی سنم یریضی زریعی ریریی محدوری  یین رو  20/25و  86/25

ضی زریعی ررصد یری 47/87ررصد یریضی آبی شنرستان زنجان و  57/75رهد، کش  آبی نشان مییریضی زیر 

ز یین ین یبنر نرستاشآبی شنرستان خدیبنده شامل قلمروهایی یس  که بریی یین نوع فعالی  محدوری  ریرر  

تان رر یین شنرستان های زریعی آبی ریریی محدوری  یسررصد یز زمین 34/17ی رو  قریر ریرر و حیث رر رتبه

بی   بریی زریع  آررصد یریضی زریعی آبی یین شنرستان ریریی محدوری 8/52ویقع شده یس ، همننین حدور 

ها، سنم شنرستان ییجرور یس  که یز مجموع یریضی زریعی آبی توره رر سنم شنرستانی رالبیس   نکته

ز یررصد  39/93ه یس ؛ یما ن ییجرور ویقع شدی شنرستاررصد آن رر محدوره 53/6ریریی محدوری  یستان، 

 کل یریضی زریعی آبی یین شنرستان ریریی محدوری  کش  آبی یس   

 رای محدودیت توسعه فعالیت های صنعتی و معدنیقلمروهای دا -6-3-2-2

به های صنعتی با رر نظر گرفتن رسترسی های صنعتی یستان شنر ی فعالی مناسب ترین قلمروها بریی توسعه

ی  صنعتی خارز نه فعالهرگو منابع یولیه، نیروی ینسانی، بازیر مصرف و شبکه های یصلی زیربنایی یس   بنابریین

ارز یز خنعتی رر ها ریریی محدوری  تعیین می شور و ضرورت ریرر تا یز یستقریر فعالی  های صیز یین شنر 

 ناب شور محدوره های تعیین شده و ضویب  مقرر رر حلظ محی  زیس  یرت
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 های اجرایی آمایش استان عناوین پروگرام -7

یی ی فضایی یستان، مجموعههای توسعهگیریی آمای  و رن رر یین بخ  بر یساس یهدیف مطالعات برنامه

ر یستان ر  یآما یییرری یها هروگری  نیناوعهای معین تعیین شده یس   یز یقدیمات مشخص رر قالب طرح

   یس  ریشرح زبه محورهای مختلف 

 پروگرام های اجرایی توسعه استان.4جدول

 پروگرام های اجرایی محور ردیف

1 
ی و عمنابع طبی

محی  
 زیس  

 توسعه منابع آب یطرحنا یلو تکم ییز منابع آب سطح ینهبن یبرریربنره 

 یمنطقه ی یدیرتوسعه ها یجاربه شنرها و روستاها به منظور ی یآبرسان یطرحنا ییرری 

 و  یطق شنرفاضالب رر منا یرمع آور یآب و هساب و شبکه ها یخانه ها یهتصل ی و توسعه ظرف یجاری
 ییروستا

 آب یعینتقا  و توز یشبکه ها یو نوساز یبنساز 

 آب  یه هاسلر یخشو تعار  ب یرزمینیز یهاو یضافه برریش  یز آب یرمجازیز برریش  ف یریحلاظ  و رلوگ
 هوشمند ی، نصب کنتورها یرزمینیز

 منابع آب ینهنب یبنره برریرین به منظور مشارک  رر بنره برریر یتشکلنا یتوسعه و توینمندساز یجار،ی 

 صنع  ، شرب ( یمختلف ) کشاورز یمصرف آب و هساب رر بخشنا ییرتقاء بنره ور ، 

 آب ینهمصرف بن ینهرامعه رر زم ییرتقاء فرهنگ 

 مکانی یریره ها یرساخ یستقریر زSDI رر یستان 

 رتقاء ، یابع آب و د منهوشمند رص یسامانه ها یجاری یقمنابع و مصارف  یز طر یلیو ک یو بننگا  کم یقرق  یها
 مورور یسامانه ها یو بروزرسان یبنساز

 یآب و هساب منطقه ی یبازیر ها یجاری یقآب یز طر ییقتصار یری مد 

 ییرتلاع یرقوم یو مدلنا ییهوی یرتصاو یبروزرسان DEM)  منظم یزمان یها ر بازه( ر 

 یز منابع آب ینهبن یبنره برریر یرر یرتقا یبخ  خصوص یز توین یریگبنره 

 سطحی؛ آب منابع یز بنینه برریریبنره 

 رر یستان یدیخورش یینرژ یروگاهین یها ی و یحدیث سا یابیمطالعات مکان 

 ه برق شبک یعینتقا  و توز یرر بخ  ها یکییلکتر یمصرف و کاه  تللات ینرژ یری مد 

 ( یهسلطان یروگاه) ن یلیبرق فس یدتول یها یروگاهریندمان ن ی یفزی 

 ها ؛ هایینرژی یز یستلاره و تولید ترویج و گذیریسرمایه 

 ینرژی؛ و آب بخ  ی یرتقا رر خصوصی بخ  توین یز گیریبنره 

 زیس ؛محی  یز حلاظ  رر عمومی مشارک  رلب 

 زیس ؛محی  و طبیعی منابع یز حلاظ  بریی یآموزش هایبرنامه یرریی و سازیفرهنگ 

  آن؛ یز ناشی هایمحدوری  و یقلیمی تاییریت با مقابله بریی مناسب تدیبیر یعما 

 آبخیزریری؛ هایطرح یرریی 

 ریزگررها؛ هدیدهبا  مقابله 

 محیطی؛زیس  هایآالینده کنتر  و های  و شناسایی 

 ها؛زباله و هسماندها مدیری  رامع نظا  یستقریر 

 مریتع؛ و هارنگل حلاظتی هوش  یرتقای و یستان رنگلی هایگاهذخیره و مریتع یتوسعه 

  خا ؛ یز حلاظ 

 زیستی؛  تنوع کاه  با مقابله 

   ؛یولوژیکب یبا روشنا یگزینیو را یکور و سمو  کشاورز یهرو یمصرف ب کاه 

 ؛ حساس یستان یها یستگاهمناطق ز یو بازساز یاءطرح یح ییرری 

 ؛ یستان یس ز ی مح یری رر مناطق تح  مد یبرر گررشگر ی ظرف یینتع ابیییرز 

  ؛  یهرو ییز شکار ب یریرلوگو کنتر 

 ؛ وح  ینگورین یاترامع منطقه حلاظ  شده و هناهگاه ح یری ینجا  مطالعات طرح مد 



26 

 

 پروگرام های اجرایی محور ردیف

 ؛  منطقه حلاظ  شده سرخ آبار یلیطرح تلض یری مد ییرری 

 ؛ یری رر مناطق تح  مد یقیطلاء حر یتیزو تجن یساتتاس یلو تکم یزتجن 

 ؛ مناطق  ی یستان به منظور ها یس ز ی مح یری مناطق تح  مد یزتجن 

 ور مجوز ستمر و صدم ی اه یقفوالر و     رر یستان یز طر ی،سرب و رو یرنظ یندهآال یعمحدور کررن یستقریر صنا
    یطیمح یس ز یها

2 
و  ییرتماع
 یفرهنگ

 کاربرری؛ هایهژوهشکده و هژوهشی مریکز توسعه 

 ،بومی؛ صنعتگرین و کشاورزین کاربرری و فنی هایمنارت و رین  سطح یرتقای و سازیفرهنگ آموزش 

 یرتماعی؛ هایآسیب کاه  هایبرنامه یرریی 

  منطقه؛ هر عناصر و هاویژگی گرفتن نظر رر با یستان مختلف مناطق رر فرهنگی هایزیرساخ  تقوی 

 هاشنرستان رر ورزشی ضاهایف و یماکن توسعه 

 مختلف مناطق رر یررمان و بندیشتی آموزشی، فرهنگی، رفاهی، خدمات یعارالنه تجنیزیت و یمکانات ییجار 
 یستان؛

 یی بیمه هایهوش  گسترش و یرتماعی تأمین هایطرح یرریی 

 و لف )بندیشمخت یه هارر حوز یرینخ ی یز ظرف یریو بنره گ یفرهنگ  مشارک  محل یساختار و یرتقا یجاری  
 ؛ ، آموزش و    ( یس ز ی ررمان ، مح

  رر  نجانزی یروستا مه هایی و تنیه طرح توسعه هایدیر منظویبرنامه توسعه یقتصاری و یشتاالزیتسنیل گری یسنار
 قالب کلینیک های صنعتی و تولیدی 

  

3 
مدیری  و 
تصمیم 
 گیری

 خا ؛ و آب عمناب و طبیعی منابع زیس ،محی  یهاحوزه رر یطالعات رامع نظا  تدوین و تنیه 

 طبیعی؛ منابع و زیس محی  یز حلاظ  رر ساختاری و یریری فرییندهای مجدر منندسی 

 یلکترونیک؛ رول  توسعه 

 یسیاس فرهنگی، ری،یقتصا یرتماعی، مختلف یمور رر فیرضرور بوروکریتیک روندهای کاه  و یریری نظا  یصالح 
 یریری؛ و

 یستان؛ سیاسی و یریری ماتتقسی یصالح 

 گری؛قانون و محور یرتماعی و مررمی مدیری  هایزیرساخ  یتوسعه 

  و هدف شورهایک یقتصاری شناخ  تحقیق و مطالعه همریه بعه هدف کشورهای با تجاری هایهیئ  تبار 
 آن؛ رر نلوذ و ورور ریهکارهای

4 
نظا  

 سکونتگاهی

  تان؛یس سکونتگاهی یشبکه به بخشیینسجا 

 ؛روستایی و شنری هایسکونتگاه کالبدی سازیییمن و یبنساز 

 شدن؛ ییحاشیه خطر معرض رر مناطق رر ویژهبه روستایی رمعی  نگندیش  و حلظ 

5 
و  کشاورزی

 ریمپروری

 ؛ منطقه هر یمیو یقل ینیسرزم یطی،مح ی با شری یمحصوالت کشاورز یتخصص یهاکش  ییلگو یقتطب 

 ؛یکپارشهکش   ییلگوها یو یرری ییریض سازییکپارشه 

 ؛ینسب ی مز یبر محصوالت ریری یدیستان با تاک یسنم محصوالت باف ی یفزی 

 ؛هربازره یبر یستلاره یز نژیرها یدبا تاک یمحصوالت ریم ی یفزی 

 ؛یدتول یننو یروشنا یگزینیو را یالتبخ  ش ی تقو 

 ؛یکیرگان یو ریم یمحصوالت کشاورز یدرر تول گذیرییهسرما 

 ؛یو به نژیر یبه زریع یاتعمل یقعمده منطقه یز طر یبنبور عملکرر محصوالت زریع 

 ؛یزیمناطق برنامه ر یمکش  سازگار با یقل ییلگو یرشهذ یو فرهنگ ساز یجآموزش ، ترو 

 ؛یصنعت ییریرو یاهانو توسعه کش  گ ی ، حما یجترو 

 ؛یزیمناطق برنامه ر یبنس یها ی کش  و صنع  متناسب با مز ییز توسعه ویحدها ی حما 

 ؛یبخ  کشاورز یینسان یروین یتوینمند ساز 

 ؛یبخ  کشاورز یانرین  بن یو توسعه شرکتنا یرویمع محل یوینمند سازت 

 ؛یکشاورز ییریض یزیسیونمکان یبضر ی یفزی 

 ؛یکشاورز یو یرتقاء بنره ور ییز کش  گلخانه ی ی و حما یجترو 

 یاریآب یننو یبه سامانه ها یکشاورز ییریض یزتجن  

 یبخ  کشاورز یلیو تکم یلیتبد یعکش  و صنع  و صنا یهایز طرح ی حما oصنع  و  6
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 پروگرام های اجرایی محور ردیف

 یییهمناطق حاش یصنعت یها و نویحشنر  هاییرساخ ز یلتوسعه و تکم o معدن
o باال یزیکیف یشرف تما  با ه یمهن ییز طرح ها ی حما 
o یستان یو سنت رستییعصنا یدتول یهایز طرح ی حما 
o هاو سررخانه یلوهاینبارها، س یسامانده یز،توسعه، تجن یهاطرح ییرری 
o یدتول ینوآور یرر ریستا یانرین  بن یو شرک  ها یتوسعه فناور 
o یافعا  و ریکد رن  یح یمهفعا  ، ن یدیتول یویحدها یازمنابع مورر ن ینتام 
o یصنعت یهاو خوشه یدتول هاییرهزنج یلتکم 
o ریندمان یوه  رن  یرتقاو هژ یقتحق ییز طرح ها ی حما 
o یتوین رقابت ی با هدف یفزی ینوساز ی یلو یینفرسوره و تع یعصنا یشناس یبآس 
o یگسترش خدمات فناور یمورور بری یهاتولید محصوالت ردید رر کارخانه 
o آب بر رر مناطق کم یب و سوق ریرن یننا به سم  فرب یستان یععد  صدور مجوز صنا 
o مستقر یعرر صنا ینریستلاره یز هساب فاضالب ش 
o و توسعه یقتحق یویحدها ی یفزی 
o یومصنعتگرین ب وکشاورزین  یو کاربرر یفن یهاسطح رین  و منارت یو یرتقا یسازآموزش، فرهنگ 
o یرزش یفزوره باال یریری یمویر معدن یدیز تول یبانیهشت 
o رامع یکتشافات معارن یزیبرنامه ر 
o یمعدن یعصنا یتوسعه یهایز طرح ی حما 

 بازرگانی 7

 و مقاصد  صارریت یستان یزیننوع و م ی یفزی 

 یستان یدیصارریت محصوالت تول یسازروین 

 یبازیر هول یشبکه یو سامانده گذیرییهو سرما یخدمات مال ی تقو یهاطرح ییرری 

 یرضهع یسازوکارها ینو تدو یو فریمل یهدف مل یبازیرها ییبا شناسا یکمک به بخ  کشاورز 
 بازیرها ینبه یمحصوالت 

 و فروش یابیبازیر ین،تأم یننو هاییوهتوسعه ش 

 قاشاق به یستان یسطح کنتر  ورور و خروز کاالها ی یفزی 

 محصوالت شاخص یستان یبرندساز 

 صارریت محور یستان یدیتول ییز ویحدها ی حما 

 مشابه یویرریت کاال ی ممنوع یگیریه یقیز طر یدیتول ییز ویحدها ی حما 

 صارریت ینهو توسعه رر زم یقتحق یحدهاوی ی یفزی 

 توسعه صارریت یرر ریستا ییستلاره یز توین بخ  خصوص 

  ممانع  یز صارریت مویر خا 

 نریت یستاصار ینسب ی مز یمحصوالت ریری یژهبه و یو بازرگان یمنندس یخدمات فن یهو یری یسامانده 

 گررشگری 8

 و هاراذبه یین یز ررآمدزییی هایفرص  شناسایی تان،یس فرهنگی و تاریخی گررشگری هایراذبه یتوسعه 
 گررشگری؛ بازیر به بخشیتنوع

  و عشایری ؛ روستایی گررشگری یتوسعهتنیه سند 

 زمستانی؛ گررشگری و ورزشی گررشگری توین ریریی مریکز تجنیز و ساماندهی 

 گررشگری؛ تأسیسات و هازیرساخ  توسعه و ییجار 

 گررشگری؛ محورهای رر رفاهی اتخدم مریکز تقوی  و تجنیز 

  یستان؛ رر گررشگرین ماندگاری ضریب یفزیی 

  تنیه سند توسعه یکوتوریسم و زموتوریسم یستان 

  آموزش رامعه محلی و تجنیز روستاهای هدف گررشگری 

  ثب  رنانی بازیر زنجان رر ریستای حلظ و یحیای میریث فرهنگی 

  ریستای حلظ و یحیای میریث فرهنگیثب  زنجان به عنوین شنر رنانی ملیله رر 

9 
 خدمات برتر
 آموزش 

 علم و فناوری 

 آماری  ینقطه عنوینبه زنجان یستان رایگاه و سطح یرتقای 

 تلف وزه های مخالعاتی  رر حیرتباطی و یط برتر و نوین هایفناوری ییجار زیرساخ  های الز  بریی بنره گیری یز
  (رشگری و  های مالی، گرموزش، بندیش  و سالم ، بانکدیری و هرریخ )توسعه خدمات آ یقتصاری و یرتماعی

 ؛ صیارهای خصوکسب و کوسعه یرتباطات هنن باند به عنوین زیربنای یریمه خدمات یلکترونیکی رولتی و توسعه ت 

 ؛ توسعه زیرساخ  های یقتصار ریجیتا  و تجارت یلکترونیک ، 
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 پروگرام های اجرایی محور ردیف

 با ییجار ساختار رینشگاه های نسل سو  رین یرتقاء رینشگاه ها به رینشگاه های کارآف 

 ی خارر یررییی نمورن تبارالت علمی و برنامه های مشتر  با رینشگاه های رنان و رذب رینشجوی 

 لمی با مررعی  ع ی کسبتدوین سند آینده نگاری و نقشه ریه مررعی  علمی رر یفق ششم یندیز )شناسایی حیطه ها
 توره به زیرساخ  های مورور(

 بین رشته یی  ولو  نوین قاء عیندیزی آزمایشگاه مررع ،یستقریر ینستیتو مطالعات میان رشته یی کشور)باهدف یرت ریه
 رر علو  هزشکی ( 

 ه م پایتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه / مركز تصویربرداری الکترونی در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علو

 .برای اولین بار در كشور  ک گیل كانادا( ) دانشگاه مزنجان با مشاركت مراكز علمی خارجی

صرفه رویی  ده و باعثشکمتر  ) با یرریی یین طرح ویبستگی رینشگاه های ییرین به مریکز خارری ررزمینه تنیه تصاویر یلکترونی
 (  ریر   یرزی خویهد شد و به رشد و توسعه تکنولوژی رر زمینه های هزشکی ، شیمی و سایر علو  شتاب خویهد

 پایه  علوم یز و راه اندازی مركز ابر رایانه )سوپركامپیوتر( در استان توسط دانشگاه تحصیالت تکمیلیتجه

عات ری ناوری یطالتب  با فیین طرح یستان ری به محل تمرکز ریره رر کشور تبدیل نموره و زنجیره فناورینای مر) :زنجان 

ریی ذخیره دمات ری بخیع و ت مالی و یعتباری و بیمه و سایر صناتشکیل ریره و نیازهای مریکز هژوهشی و رینشگاهی و موسسا

رر قالب  ITه ری رر حوزفناو سازی و تحلیل یطالعات رر کشور هوش  خویهد ریر   یرریی یین طرح بدلیل ییجار شرکتنا و مریکز
 ( زنجیره فناوری باعث ییجار یشتاا  رر یستان خویهد شد   

 حمل و نقل 10

 یرتباطی؛ برتر و نوین هایریفناو یز یستلاره 

 یستان؛ ترینزیتی و یرتباطی رایگاه یرتقاء 

  کاال؛ رابجایی بریی یستان ریلی یشبکه سنم یفزیی 

 و ونقلحمل یزنظر یستان رایگاه به توره با ونقلحمل و ریهدیری یحوزه رر نوین هایفناوری و تجنیزیت یتوسعه 
 یلمللی؛بین و ملی یرتباطات

 یکنکشان و  یشبکه ی کز بهو متحدیلمر  یی یرهزنج ییز ساختار و یلگو یررون یستان ینیزم یتار یرتباطصالح ساخی 

 یستان هابا ی یوندهرر  یستان یرنوب  یشمال یدورهایکر ی تقو یقیز طر یررون یستان یشبکه یرتباط یمتعار  ساز 
 ؛ یستان یو رنوب یهمجویر شمال

 یستان؛ یصلی هایریه سطح یرتقای 

 سانحه؛ هر و خیزحارثه نقاط کنتر  و ییمنی سطح یرتقای هدف با یستان یرتباطی محورهای تجنیز 
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