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 کلیات 

روستاهای استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور، متأثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، 

های گذاریای که، سرمایهگونهاند. بهردههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کتحوالت متفاوتی را در زمینه

های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعة روستایی را به گسترده در زیرساخت

جامعة شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات 

 بوده است. محدودتری 

. البته رشد صرفاً بر مبنای وری متکی استگذاری و رشد بهرهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه

گذاری متأخرتر را کاهش گذاری به سرعت مشمول قاعدة بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایهسرمایه

 شود.جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف می گذاریدهد؛ بنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایهمی

ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشد به ،درصد رشد اقتصادی 51 از بیش رشد دهداقتصادی نشان می مطالعات 

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .وری استبهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتهای حظات نظیر بازار استخرا  نمود و در قالب پروژهمال

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

 ای و تقریباً یکوری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسرمایه 

 متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسته یک در بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :وری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردارتقای بهره کننده

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
 و تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت
 گسترده

وجود دارد؛ به نحوی که بخش زیادی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
شود. این شکاف به کاهش ها میاز ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خار  و نصیب واسطه

های دلیل ناکارآمدی سیاستشود و به گذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهدرآمد و انگیزه
 دهد.  اصالحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ می

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

گذاری صنعتی بزرگ مقیاس در گیری سیاستثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلأتم
تر شده است. در چنین ا بسیار کوچکدر روستاه تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر قرار صرفاً معیشتی ها شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت
   نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .ی اقتصاد روستا استهای محورهاز ارکان و نهادآب یکی 
 وافزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی  ،گذشته ةده

های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1311های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه
وری و بهره ییکی از عوامل محوری ارتقاا فقدان بازار آب در بخش کشاورزی، بکاهش مصرف آب 

توان . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استدرآمد روستا از محل فعالیت
 تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

بهرة  کشاورزی امور در توانمی آن مهار با که بوده توجه قابل بارش فصول در منطقه در سطحی آب
 کافی برد.

 جهاد ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت ارائة الگوی عدم

 گردیده بخش این در کشت وریبهره کاهش باعث مناطق استعداد و با ظرفیت متناسب کشاورزی

 است.

2 
 انها و متولیوجود دستگاه
ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

از  روستایی و ... و فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب رایی نظیر جهاد کشاورزی،های اجدستگاه
دستگاهی و ضعف  بین جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسعة روستاها هستند. ناهماهنگی

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

 ها در بخشفعالیت انواع برای الزم مجوزهای اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

نسبت باالی ساختار 
جمعیتی روستاییان 

گرا به نیروی سنت
انسانی ماهر و 

 گراتخصص

پایین بودن سطح  شود.های اقتصادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میمطابق تئوری
ذهنی.  مقاومت کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی

نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و دانش  آنهاسرسختی 
است. در و دسته شدهدنیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این 

باشد، نیروی های دیرینه میها مطابق سنتزمین تملکو قوانین مالک و دلیل آنکه قواعد این میان به
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های انسانی و و سرمایه شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرینمهاجرت می
درصد  3گردد. در آمریکا فقط وری پایین میسنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهرهحفظ بافت جمعیتی 

جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات نیز دارند، اما در ایران با 
 برد. در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  33وجود 

با توجه به شیوة فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به  روستاییان
های زینتی، دارویی، زعفران و تغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 زنند.سایر محصوالت کشتی دیگر می

1 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

برداری بهره بین نسلی در
 از منابع طبیعی

باید عدالت باشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میاز آنجا که منابع آب، خاک، چراگاه
برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، گذاری اصولی محفوظ بدارد. متأسفانه فقدان سیاست
رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میهای جدی به این منابع دارای آستانهآسیب

 روند در آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

7 

توجه غالب به خدمات 
رفاهی و زیرساختی 

گذاری جای سرمایهبه
 اقتصادی در روستا

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با این های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه
وجود میانگین درآمد روستاها افزایش متناسبی نداشته است. در چند دهة گذشته نگاه غالب به حوزة 

رفیت سازی دخالت دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظ
 اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. 

8 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس

های کوچک مقیاس، در روستاهای ایران بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، کارگاه
ندرت وجود دارد. علت این امر نبود آموزش، دانش، تخصص و آگاهی کافی روستاییان و بسیار کم و به

از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از نظر  گذار
 باشد. ربط میمالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

ه متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بود
عنوان مثال، در حوزة دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت ها، بهاست. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

 و اقتصوادی تحووالت ارکان از نیز آن در تحول و است هاروستا اقتصاد اصلی محور کشاورزی که آنجا ازبنابراین، 

 وابسته کشاورزی بخش در وریبهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش شود،می محسوب در روستاها اجتماعی

 .است

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل وری، میبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

ها، تغییر ساختار آموزش، گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازاردار در حوزة سیاستزمان و تغییرات معنی نیازمند

بینش، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و آثار 

های روستایی، چکیده گزارش مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 شود.شرح سرخط های زیر ارائه می بخش زنجانرود شهرستان زنجان به
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 مقدمه

تاریخ بشریت در گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتی دچار تغییر و تحوالت بنیادین شد. تغییراتی که چهرة 

دامداری، به چشم انداز غالب -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجغرافیای جهان را از چشم

بوه صنعتی تغییر داد. در این تحوالت بنیادین و با شیوع مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها شهری با تولیدات ان

 عموماً از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

تغییرات مکانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدة فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط 

تر و نقاط روستایی به صورت محوتر درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به ملی هر روز پررنگ شهری در شبکة فضای

های ناشی از فروش نفت در عللی چند، صورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

اشتغال در سطح انبوه، نیازی صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید شهرها و عدم صنعتی شدن شهرها به

به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبة شدیدی برای روستاییان 

های مسری، بر جمعیت به وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماری

معیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستاییان به شهرها که شهرها و روستاها افزود. با افزایش ج

محل جذب درآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش 

خ شهر فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاس-های فقر شهری پاسخ اجتماعیپهنه

بود. عدم صنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمدة زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع 

های شدید از رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتهای طبیعی شد. از اینروستایی و بالاستفاده ماندن ثروت

 تبدیل شدند. جمعیت خالی شدند و روستاها به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان

 مطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجاد

محلی را فراهم ساخت و میزان مشارکت  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد رگیریبکا اهالی و روستاییان را بیشتر کرد؛ چرا که

 از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندتسهیل می را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از سطح در

  .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و هاطرح منافع طرف دیگر

های روستایی تالش شده که مسائل اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهدر تدوین سند برنامة 

ها و راهبردهای آن کلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش، اهداف، سیاست

ود. اما بدیهی است که این هایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شبخش مطرح و در نهایت پروژه

های ای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهسند تنها گزیده

ها و روستایی است را در خود گنجانده و جای کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیت

هایی در نظر گرفته شود تا به و سعی شده تا متناسب با آنها راهبردها و سیاست های هر بخش شناساییمحدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 9

 های وضعیت توسعه بخش شاخص -9-9 
  های بیان وضعیت موجودمتغیرها و شاخص -9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 مقدار متغیر/شاخص)درصد( /سهم

 استان شهرستان

ی
ماع
جت
ا

- 
ی
نگ
ره
ف

 

 1157211 151528 1395 151528 نفر جمعیت
 321983 27329 1395 27329 خانوار خانوار

 112 112 1395 112 درصد نسبت جنسی
 3/31 2/31 1395 2/31 درصد میانگین سنی

 7/32 17 1395 17 درصد نسبت روستانشینی
 81/1 5/1 1395 5/1 درصد (1395 -1391النه جمعیت )رشد سا

 2/3 2/3 1395 2/3 درصد بعد خانوار
 8/82 3/72 1395 3/72 درصد نرخ باسوادی

ی
اد
ص
اقت

-
ی
ید
تول

 

 - 5/91 1395 5/91 درصد نرخ اشتغال
 1/11 5/8 1395 5/8 درصد نرخ بیکاری

 - 12/12 1397 12/12 هکتار بردارمیانگین اراضی زراعی هر بهره
 - 97/1 1397 97/1 هکتار بردارمیانگین اراضی باغی هر بهره
 181258 5959 1395 5959 نفر شاغالن در بخش کشاورزی

 2227 312 1397 312 تن گرم آبی(تولید آبزیان )ماهی
 221985 22911 1397 22911 تن تولید گندم )آبی و دیم(
 23921 11927 1397 11927 تن تولید جو )آبی و دیم(

 131111 51721 1397 51721 تن تولید انگور
 3988195 3131 1397 3131 تن لوبیا

 311172 17881 1397 17881 تن یونجه )آبی(
 291711 12271 1397 12271 تن گوجه فرنگی

ی
یع
طب

 

 ها در پهنه شیببیشترین تعداد سکونتگاه
(5-8%) 

 - 31 1395 31 درصد

 ها در پهنه ارتفاعیگاهبیشترین سکونت
 متری(1811-2111)

 37 1395 37 درصد
22/39 

 متری( 1811-2111)
 رو)جهت شیب  پهنه در هاسکونتگاه بیشترین

 (جنوب به
 21 25 1395 25 درصد

 - خاک شناسی
آهکی، 
کنگلومرا، 
 مارن،

1395 
آهکی، کنگلومرا، 

 مارن،
- 

 خطر متوسط و باال 111 1395 111 درصد بندی زلزله )خطر متوسط(پهنه

 متوسط بارش ساالنه
ممیلی
 تر

7/39 1395 7/39 332 

 - بندی اقلیمی دومارتنطبقه
نیمه خشک 

 سرد
 نیمه خشک سرد نیمه خشک سرد 1395

 119 87 1395 87 روز متوسط روزهای یخبندان

یر
ز

اخ
س

ی 
ت

و  یر
ز بنا ی
ی

 

 - 192117 1397 192117 هکتار مساحت کل شهرستان
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 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 مقدار متغیر/شاخص)درصد( /سهم

 استان شهرستان

 32519295 12178 1397 12178 هکتار ی دیماراض
 113811 17815 1397 17815 هکتار اراضی آبی
 15853 2181 1397 2181 هکتار تاکستان
 - 1227 1397 1227 هکتار سکونتگاه

 های بیان وضعیت موجود )دنباله(متغیرها و شاخص -9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 اخص)درصد(مقدار متغیر/ش /سهم

 استان شهرستان

ی
نای
یرب
و ز
ی 
خت
سا
یر
ز

 

درصد مساکن با اسکلت فلزی، بتنی و 
 سایر

 درصد

اسکلت 
 17فلزی= 
 2بتنی= 
 81سایر= 

1395 

اسکلت فلزی= 
17 
 2بتنی= 
 81سایر= 

57921 

روستاهای دارای دسترسی به آب 
   بهداشتی شرب سالم و

 51 1397 51 درصد
 روستا 711

رداری )دارای برخو
 (2و  1سطح 

مند از گاز نسبت خانوارهای بهره
  1طبیعی به کل خانوارها

 9293 1399 9293 درصد
)درصد  8799

 خانوارهای استان(
 - 95 1395 95 درصد روستاهای دارای برق

مند از مطالعات طرح روستاهای بهره
 هادی

 2/98 12 1397 12 درصد

 (91)در سال  2/27 52 1397 52 درصد روستاهای دارای خانه بهداشت

 کیلومتر های ارتباطیمیزان برخورداری از راه

های راه
روستایی= 
331 

بین شهری= 
135 

1395 
های روستایی= راه

331 
 135بین شهری= 

 9/1های شریانی: راه
 1/2های روستایی: راه

 - 721 1395 721 دستگاه تعداد وسایل نقلیه عمومی
از سوپر مارکت روستاهای برخوردار 
 )بقالی(

 3/15 57 1395 57 درصد

روستاهای برخوردار از خدمات 
 آموزشی

 5/81 19 1395 19 درصد

روستاهای برخوردار از فناوری 
 اطالعات

 - 19 1395 19 درصد

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

 هاقابلیت -9-2

)در ابعواد اقتصوادی، ابهور در اسوتان زنجوان روسوتایی  ةمنظوموهوای در این قسمت از تحقیق به بررسی قابلیوت

  اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و سیاسی و محیطی( پرداخته شده است.

 اقتصادی الف(

                                                      
 99ماه سال  یرت یانشبکه گازدار تا پا یدارا یدر صد خانوار روستاها - 1
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 است.  یباد یاز نظر انرژ ییمتوسط به باال یلپتانس یباد در شهرستان ابهر که دارا یانرژ یلوجود پتانس

مختلف شهرستان ابهر  یدر نواح یهمتر بر ثان 5/7 یال 5/5منطقه کمتر از  ینسرعت باد در ا که،یطوربه

 باشد؛یمتفاوت م

 یداتانگور غالب تول یانم ینزردآلو، بادام، گردو و انگور. در ا ی،گالب یب،مانند؛ س یمحصوالت باغ کشت 

کرده و به  یلبه کشمش تبد یزآبیانگور را به صورت ت ییانو روستا دهدیم یلشهرستان را تشک ینا یباغ

 کنند؛یخام فروش م یاو  رسانندیمفروش 

 در سطح شهرستان ابهر و امکان توسعه  قلعهین، صائ2افق، ابهر  یف،شر ید ،ه ی؛شهرک صنعت 5 وجود

 یکان یعو قطعات خودرو و صنا ینساج ةیندر زم یقو یصنعت یشهرستان و وجود واحدها ینصنعت در ا

 فلزی؛یرغ

 یشاز آنها در جهت افزا یبردارسطح شهرستان و امکان بهرهدر  یرفعالمعدن فعال و غ 25تعداد  وجود 

 ؛تعداد اشتغال

 یچه،قال ی،شهرستان چاقو، قال ینا دستییعصنا ینمنظومه، مهمتر یدر روستاها دستییعصنا یدو تول وجود 

 ؛ تابلو فرش و ... است یم،حاج

 با تعداد افراد ماهر  یکفش اسپورت یدتول المللیینو ب یمل یکفش در شهرستان با استعداد برندساز تولید

 ی.و شهر ییدر مناطق روستا یرچشمگ

 یو فرهنگ یاجتماع ب(

 ییروستا ینواح یدر بعض یتباال بودن نرخ رشد جمع  

  ؛در بین روستاییانمتعدد  یو گروه یفرد هایمهارتوجود 

 ؛درصد 2/17کل  یدرصد و نرخ باسواد 1/18زنان  یدرصد، نرخ باسواد 2/75مردان  یبرا ینرخ باسواد 

  و بازتولید  یفتعر یری،پذتحکیم عواطف مشترک، تسهیل در جامعه ی،بخشانسجام در مذهبنقش چشمگیر

 ؛ جامعه روستاییها و هنجارهای اجتماعی ارزش

 منظومه ینا یاز روستاها یرو به رشد بعد خانوار در بعض وضعیت. 

 محیطی  ج(

 ؛در سطح منظومه یوجود تنوع ارتفاع 

 ؛مناسب یرزمینیدر منظومه و وجود منابع آب ز )رودخانه ابهررود( یآب سطح یانجر عبور 

 ی؛با خاک مساعد کشاورز یاراض گستردگی 

 ؛دام یفتعل یمتنوع و مناسب برا یاهیپوشش گ وجود 

 ی؛ و جانور یاهیگ ةینمتنوع در زم یستزیطمح وجود 

 در سطح منظومه باال یبارندگمیزان  وجود. 

 ییاو فض یکالبد د(

 ؛حمل و نقل کاال و خدمات ةالزم در خصوص توسع هاییلداشتن پتانس 
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 ؛منظومه یروستاها یشتردر ب یطرح هاد و اتمام  اجرا 

 ؛هاروستاها و استفاده از امکانات آن یبرخ یتیآسان به خدمات شهرها و مراکز جمع دسترسی 

 ؛کار ارزان در منطقه یروین وجود 

 ؛ایگلخانه هاییتة فعالتوسع یمناسب برا یلپتانس وجود 

 ؛مساعد یو آب و هوا یگردشگر هایجاذبه تولیدی، منابع خاک، و آب منابع مراتع، ها،دام وجود 

 ؛مناطق یشتردر ب یاصل هایبه شبکه راه دسترسی 

 ؛یاجتماع هاییمهو ب یو اجتماع یخدمات عموم ینسب گسترش 

 ؛(…لباسشویی، ووسایل منزل )تلویزیون، رادیو، یخچال، ماشین  بهبود 

 کار زنان،  یرویمناسب از ن گیریمورد نظر در اشتغال و بهره ةمحدود هاییتمناسب و قابل ینةزم وجود

 ؛محصوالت یدنو چ بندیبسته یرنظ هایییتکودکان و سالخوردگان در فعال

 ؛منظومه یروستاها یوضعیت آموزش در برخ بهبود 

 ؛بهداشت هایبا احداث خانه ییمناطق روستا یدر برخ یوضعیت بهداشت فردی و عموم بهبود 

  ؛سیسات زیربنایی و روبناییأدر ت گذاریسرمایهافزایش 

 ؛ابهر ةمنظوم ییفضا یوندهایو پ هایانجر یمنطق گراییدرون 

 ؛یامنظومهدرون یاسافراد در مق یانمتعادل و تعدد جر پراکنش 

 ؛ ییفضا هاییاندر اغلب جر )شهر ابهر( به مرکز منظومه گرایش 

 پایدار روستایی سیسات گردشگری به عنوان یکی از راهبردهای توسعهأت ةتوسع امکان. 

 یگردشگره( 

 و  یگردشگر هایو ...( با وجود جاذبه یسماگروتور یی،روستا ی)گردشگر یگردشگر ةتوسع یهایتقابل

 ی؛هدف گردشگر یروستاها

 ی؛توسعه گردشگر یبرا ینزم ةتوسع یتمحدود فقدان 

 ؛هدف و ...( روستاهای ها،سنگ نبشه یخی،تار یهابقعه یژهوروستاها )به یشترمتعدد در ب یخیآثار تار وجود 

 ی؛مناسب جهت توسعه گردشگر یگردشگر یماقل شرایط 

 ی؛ گردشگر یهایرساختدر بخش ز یگذارسرمایه امکان 

 یعی.طب یرودخانه ابهر رود به عنوان جاذبه گردشگر وجود 

 و تنگناهاها محدودیت -9-9

در ابعواد اقتصوادی، منظومه روسوتایی ابهور در اسوتان زنجوان های در این قسمت از تحقیق به بررسی محدودیت

 اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و سیاسی و محیطی پرداخته شده است.

 اقتصادی الف(

 جهت  یفکا گذارییهدر سطح روستاها و نبود سرما یانسان یروین یهااز مهارت یحعدم استفاده صح

 یی؛روستا یفضاها یاقتصاد یداریمهارت در جهت پا یناستفاده از ا
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 ؛در منظومه ابهر یباد یناتمام پروژه تورب یبرا یاعتبار کاف ینمشکالت فراوان در جهت تأم وجود 

 ؛منظومه یکوهستان یاز روستاها یها در برخآب شرب دام ینعلوفه جهت ارتزاق دام و تأم ینتأم مشکل 

 یتانگور و وجود محدود ةینخصوص در زمهب یمحصوالت باغ یفرآور یهاکارخانجات و کارگاه توسعه عدم 

 ی؛و خاک یمنابع آب تبه جهت حفاظ یستز یطو مح یعیتوسعه باغات از طرف منابع طب

 ها و دام ییانروستا یاتعداد تصادفات جاده یشموجب افزاکه منظومه  ینا ازتهران -زنجانآزاد راه  عبور

 ؛جاده به شهر ابهر فرآهم آورده است یرامونپ یروستاها یدسترس یبرا ی راو مشکالتشده 

 که غالبًا  باشدیو فروش آن م یابیمنظومه مشکل بازار یندر ا دستییعصنا ةیندر زم یتمحدود مهمترین

 ؛ است یرگذاربازار بر آن تأث یزممکان

 هوا و بارش برف و  ی)سرد شهرستان دربودن فصل کاری فعالیت معدنی به لحاظ شرایط جوی  محدود

 .و زمستان( ییزدر پا فراوانباران 

 یو فرهنگ یاجتماع ب(

 به هوم خووردن  یجهو همچنین مهاجرت مردان روستایی به شهر و در نت یپایین بودن سطح بهداشت عموم

 یی؛در نقاط روستا ینسبت جنس

 ؛منظومه ینا یبودن نرخ رشد در اکثر روستاها پایین 

 یت؛جمع یریپ یشیفزاا روند 

 ؛اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت 

 باشد؛ ینسبت به استان و کشور م یبعد خانوار کمتر یدارا ،2٫13منظومه با دارا بودن بعد خانوار  این 

 نسوبت  ینب یسهدر مقا .باشدیکشور و استان باالتر م یبا نسبت جنس یسهمنظومه ابهر در مقا یجنس نسبت

نسوبت بوه متوسوط  ی،کوه نسوبت جنسو یوابیمیمنظومه با کل شهرسوتان در م ینا یینقاط روستا یجنس

 .یستفاصله داشته و متعادل ن 115باالتر بوده و از نسبت  یشهرستان به مقدار کم

 منظوموه ابهور نسوبت بوه روسوتا ینیو نسبت روستانشو درصد 37/11ابهر  ةدر منظوم ینینش نسبت روستا 

 .باشدمی ترکم درصد 11٫38( حدود 75/32کل استان ) ینینش

 محیطی  ج(

 بازماندن دانش آموزان از  یجهنت منظومه و در ینا یو مقاطع باالتر در اکثر روستاها یینبود مدارس راهنما

 یل؛تحص

 ؛منظومه یکوهستان ینامناسب جهت کشت و زرع در روستاها شیب 

 ؛از آن یو خطرات ناش یرزمینیز یهاآب یهااز سفره یهرویب برداشت 

 یی؛و روستا یشهر یندهاآپسم یافتباز عدم 

 ؛ی انتقال آبنهرها و هاکانال یبودن برخ خاکی 

 ؛و تخریب مراتع معادن یتاز فعال یناش هایآلودگی 

 ؛زلزله و رانش تگرگ، صاعقه و.. یل،شامل س یعیاز مخاطرات طب یناش یداتو تهد خطرات 
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 ی؛ منابع آب یرها و ساو رودخانه هایللوده به انهار و مسآ هایآب هدایت 

 دام ةروییب یمراتع در اثر چرا یبخاک و تخر فرسایش. 

 کالبدی و فضایی د(

  ؛منظومه یرامونیبا بافت پ ییروستا ةهست یو ارتباط کالبد یکپارچگیفقدان 

 ی؛و دامدار یارسال محصوالت کشاورز یو ضعف شبکة حمل ونقل مناسب برا فقدان 

 یی؛روستا یژهوهو ب یشهر یانم یارتباط هایهنامناسب به لحاظ جاد دسترسی 

 ؛منظومه در مقایس فضایی یروستاها پراکندگی 

 ؛در منطقه یخدمات ی وامکانات رفاه کمبود 

 یرامون؛پ یبه روستاها رسانی خدمات جهت هاامکانات مرکز حوزه ضعف 

 ؛برق یبزرگ و مرتبط با انرژ هاییگذارسرمایه عدم 

 یی؛مناطق روستا یآب، برق، گاز و فاضالب در برخ یلاز قبمناسب  هاییرساختز نبود 

 اطراف در هانخاله و هازباله یرهاساز دلیلروستاها به یمایمناطق و برهم زدن س یدفع زباله در برخ مشکل 

 روستاها؛

 ؛در روستاها یو درمان یخدمات بهداشت کمبود 

 آموزان؛دانش یلمنظور تحصبه یو به تبع آن مهاجرت اجبار یلیو تحص یامکانات آموزش کمبود 

 یعی؛طب یایکامل در زمان وقوع بال یبو امکان تخر ییاز مصالح نامناسب در ساخت مساکن روستا استفاده 

 یحتا ما یدخر یروزانه برا هایدر روستاها و اجبار به مهاجرت یو بازرگان یتجار هاییکاربر کمبود 

 ی؛ضرور

 یی؛روستا ریزیوار شدن برنامهروستاها و دش یدر برخ یطرح هاد نبود 

 انوواع تخلفوات  یرهوا شوده بورا هواییکواربر یونا سوازیینهبالاستفاده در روستاها و زم هاییکاربر وجود

 ی؛اجتماع

 نظر از درسجین و آباددولت هایدهستان با کم ارتباط و قلعهدهستان صایین یانم یادنسبتاً ز ینیگز جدایی 

 ؛یارون و برون منظومهد ییفضا یوندهایو پ هاجریان

 در  یژهوبهمنظومه،  هاییاناز جر یگرد یمحصول و برخ یاناز حد معمول در جر یشب گراییبرون

 ؛های حومه و صایین قلعه که با تمرکز بر خار  از استان وجود دارددهستان

 ؛ منظومه یهاسکونتگاه یانبرقرار شده در م یوندهایو پ هایانجر یسلسله مراتب ضعف 

 ؛ یکشاورز یبرا یفیتمناسب و با ک هایینزم مبودک 

 در روستاها یو خدمات یحیامکانات تفر کمبود. 

 یگردشگر ه(

 ؛گردشگران یشهرستان و وجود مشکالت اقامت یدر سطح روستاها یبومگرد هایکمبود خانه 

 ی؛و استان یمحل یدو جرا یمادر صدا و س یغاتبودن تبل ناکافی 
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 ؛شهرستان ابهر به صورت ساالنه یتوسعه گردشگر یجشنوارها و هایشهما یبرگزار عدم 

 ؛به شهرستان یگروه هایگشت ریزیفعال به منظور برنامه یدفاتر خدمات مسافرت کمبود 

 ی؛گردشگر یلپتانس یدارا یاز روستاها یدر برخ یارتباط یهایرساختز ضعف 

 ؛در سطح شهرستان یخدمات ی،امکانات رفاه کمبود 

 یو دولت یتوسط بخش خصوص یو خدمات یدر بخش گردشگر گذارییهبه سرما یلتما ینیپا سطح. 

 ی و منظومه(رتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزایل کلیدی بخش )ممسای -9-9

طوور فضوایی پراکنوده ههوا بوخصوصیات مشابهی دارند. جمعیت ةنواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائ

های الزم بورای بسویج ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصتلب و مسلط بوده و در پارههستند. کشاورزی اغلب وجه غا

. این خصوصیات بدان معنوی اسوت کوه مردموی کوه در نوواحی روسوتایی زنودگی شوندمیمنابع با محدودیت روبرو 

صوول بوه بورای ح .باشوندمواجوه موی هسوتندهای اساسی بورای توسوعه ای از عواملی که چالشکنند با مجموعهمی

کوارگیری جودی امکانوات و های منطبق با نیازهای امروزین یک جامعه توسعه یافتوه، راهوی جوز اسوتفاده و بوجامعه

سیاسوی، فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولووژیکی، . و فرهنگی وجود ندارد ، اجتماعیاستعدادهای انسانی، اقتصادی

روسوتایی در جهووت حصوول بوه توسوعه از طریوق ة ل توسعیمسا ترین ابعادعنوان مهمبهو کالبدی فضایی مدیریتی، 

ل کلیودی در منظوموه یلذا، در جدول ذیل مسا (.Varga, 2118: 2) های روستایی هستندمدیریت و کنترل محیط

های اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی این مسایل کلیدی به بخش .ابهر نشان داده شده است

گیری از نظرات مسئولین روسوتایی، موردم محلوی، خبرگوان محلوی، ریوش سوفیدان و ... است و با بهره تقسیم شده

 ل اساسی موجود در روستاهای منظومه ابهر پرداخته شده است.خرا  و از این طریق به بررسی مسایاست

 اقتصادی الف(

 ؛های اخیریبروز خشکسال دلیل( بهیو باغ ی)زراع یکشاورز یداتکاهش تول 

 ی؛محصوالت کشاورز ید( و مشکالت تولیانحراف یآب )بندها ةیرمشکل ذخ 

 ی؛و خدمات وابسته به بخش کشاورز یاقتصاد هاییرساختکمبود ز 

 یلی؛تبد یعو صنا یکشاورز ةدر حوز یدارزش تول یرهو ناقص بودن زنج یدتول ةتنوع حوز ینیسطح پا 

 ؛وفه و آبعل ینتأم هایینههز یشاهش تعداد دام به جهت افزاک 

 ؛در سطح بخش یاقتصاد هاییتبودن سطح تنوع فعال ینیپا 

 ها؛یتفعال یرو سا یمحصوالت کشاورز یدبودن تول یسنت 

 یی؛جوانان روستا یکاریکمبود اشتغال مناسب و ب 

 ؛زنان یاقتصاد یتبودن نرخ فعال نییپا 

 یدار؛ثابت و پا یاهش درآمدهاک 

  ی؛بخش خصوص یگذارسرمایهکمبود 

 ؛هاو نقش پر رنگ دالالن و واسطه یمحصوالت کشاورز یابیازارمشکل ب 

 ی؛جامعه محل یروستا و حل مشکالت اقتصاد یکالبد یزیرجهت برنامه هایاریکمبود بودجه ده 
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 ی؛محصوالت کشاورز الخصوصیعل هایمتعدم ثبات ق 

 ؛بازار مناسب نبودفروش و  یبرا ینو نبود تضم یمشکالت فروش محصوالت کشاورز 

 یمیایی؛ش یسموم و کودها یمتباال بودن ق 

 یک؛از جمله تجارت الکترون یبازرگان ینعدم توجه به بخش خدمات نو 

 ؛ روستا یدر جهت حل مشکالت اقتصاد یکمبود منابع مال 

 ی.به برند اقتصاد یلتبد یتکفش و قابل تولید 

 یفرهنگو  یاجتماع ب(

 ی؛وجود ضعف آشکار در منابع انسان 

 یتمندی؛بودن رضا یینو پا یسطح زندگ نابرابر یفیتک 

 ؛شهری-های روستامهاجرتافزایش  یلجوان به دل یتکار و جمع یرویکاهش ن 

 ؛در بین روستاییان یینپا ینیفرهنگ کارآفر 

 هاییاستثر از سأاعظم منظومه مت یهادر قسمت یتو بحران هو ینسل ینب یو زبان یشکاف کالم 

 ی؛زبان یسازیکسانطاغوت در  یمرژ یستیراس

 ی؛در سطح محل ییروستا یریتضعف مشارکت و مد 

 یی؛عمران و توسعه روستا یجامع برا ةبرنام نبود 

 یی؛واحد روستا یریتو مد پذیریتمسئول ینبود متول 

 یی؛زنان روستا یباالخص برا یتوانمندساز یکردفقدان رو 

 ها؛از سازمان یبا برخ یاریده یریتو تداخل مد ینمسئول یعدم همکار 

 یی؛به بخش اجرا ییانروستا یعدم اعتماد اجتماع 

 ؛  در مسائل مربوط به روستا یبودن سطح مشارکت عموم یینپا 

 قلعه با مرکز بخش ییندهستان صا یهابخش و قطع ارتباط سکونتگاه یکالبد یسستگگ. 

  یطیمح ج(

 ؛آب یحناصح  یریتو مد یو کم آب یبروز خشکسال 

 ؛روستاها یآب در برخ یینپا یفیتمنظومه و ک یروستاها یشترآب شرب در ب نبود 

 ؛در زمان بحران یلمهار س یبند برا یلروستاها و نبود س یدر برخ هامسیل در هاسازه یریقرارگ 

 ؛از روستاها ینشدن حقابه در برخ یترعا 

 ؛شهر و روستا یسطح یهافاضالب یتهدا دلیلمنطقه به یآلودگ 

 یعی؛نابع طباستفاده از مراتع از طرف م یتمحدود 

 مراتع؛ و دام تعادل عدم و هامفرط دام یچرا 

  ؛داران شهریتوسط روستاییان و سرمایه یمرغوب کشاورز هایینساخت و ساز در زمافزایش 

 ؛ مناطق یخاک در برخ یشدر قسمت اعظم منظومه و فرسا 3درجه  یروجود مراتع فق 
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 اطراف روستاهادفع زباله و رها شدن زباله در  ینبود مکان مناسب برا. 

 ییو فضا یکالبد د(

 یی؛روستا هایدر جاده ویژهو روکش آسفالت و فقدان شانه به یفرسودگ یلاز قب یارتباط هایمشکالت راه 

 ی؛نقاط سکونتگاه ینب یو ارتباط یزیکیف یوندهایبودن پ یینپا 

 ؛ستسطح شهرستان ا یمهم در روستاها یاربس یلکمبود آب شرب در روستاها که از مسا 

 ی؛خانگ یهابآفاضالب در اکثر مناطق و بروز مشکل دفع پس یستمنبود س 

 ؛از امکانات یبرخوردار یدر روستاها و مراجعه به شهرها برا یو درمان یمبود امکانات بهداشتک 

  یعی؛طب یایبال یرو سا یلکالبد روستا جهت مقابله با س یسازمقاومعدم 

 ؛دام یدر خصوص نگهدار یشتو کمبود امکانات بهدا یمشکالت بهداشت 

 ؛روستاها یدر برخ ینترنتمناسب تلفن همراه و نبود ا یعدم آنتن ده 

 ؛از روستاها یدر برخ ینبود شبکه گازرسان 

 ی؛رسم یرمنظومه با اسکان غ یشهرها یمایبه هم خوردن س  

 یی؛مسکن روستا یو نوساز یمشکالت بهساز 

 ؛روستاها یآن در محدوده کالبد یجادمکانات او ا هایرساختمناسب با وجود ز یینبود روشنا 

 ییان؛روستا یمهاجرت اجبار یتاًمدارس و نها یو مشکالت نوساز یکاف یمبود خدمات آموزشک 

 ی؛عموم یهامانند کتابخانه یکمبود امکانات فرهنگ 

 ی؛مانند باشگاه و سالن ورزش یکمبود امکانات ورزش 

 ؛روستاها یتوسعه کالبد یتمحدود 

 ییان؛ روستا یحتا ما ینتام یبرا ییروستا هاییونکمبود تعا 

 منظومه یاسیس یماتدر تقس ییو فضا یکالبد گسستگی. 

 گردشگری ه(

 ؛یفیتبه منظور توسعه و بهبود ک ییو غذا یفرهنگ - یعرضة محصوالت هنر یسنت یبازارها نبود 

 ؛ییدارو یاهانو گ یمحصوالت بوم ی،دست صنایع   

 ؛در فصول مختلف سال یفرهنگ رویدادهای و هاشنوارهج ها،یشهما یعدم برگزار 

 ؛یطیمح یستو ز یاجتماع - یو اثرات اقتصاد یمنطقه با صنعت گردشگر یمردم بوم یناکاف ییآشنا 

 ؛کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در  بخش گردشگری و توسعه خدمات جذب گردشگر 

 ؛توسط گردشگران یدجد یورآورود فرهنگ و فن در برابر ییروستا یفرهنگ سنت ینتضاد ب یجادا  

 ی،مجاز هایشبکه ی،مل هایشهرستان در رسانه یگردشگر یهاجاذبه یو معرف یابیبازار هایکمبود برنامه 

 ؛یو تخصص یعموم هایمجالت و روزنامه

 ؛در سطح منظومه یگروه هایگشت ریزیبرنامه منظورفعال به یکمبود دفاتر خدمات مسافرت 

 ؛یهای محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجناسب بودن زیرساختنام 
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 ؛در محدوده مورد مطالعه ییبودن امکانات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناطق روستا یناکاف 

 ؛هدایت گردشگران ینداشتن ورودی جذاب روستاها برا 

 ؛ یدر بخش گردشگر یگذارسرمایهبه  یلتما ینیطح پاس 

 

  ی موجودساختار و سازمان فضای -9-5

 
 ساختار فضایی موجود در منظومه ابهر -9نقشه 
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 فضایی موجود در منظومه ابهر سازمان -2 نقشه

 

 بندیجمع -9-6

دهد، که کشاورزی و در استان زنجان نشان می ابهر ةهای اقتصادی در سطح منظوماهمیت و جایگاه فعالیت

های انسانی این اههای اقتصادی و تولیدی )زراعی، باغی و لبنیاتی( در سکونتگالیتترین اشکال فعدامداری از قدیمی

که بخش یطوربه ؛در توسعه و ثبات اقتصادی روستاهای منظومه انکارناپذیر است هاآند و نقش باشمنظومه می

توسعه و کاهش  یک بخش مهم اقتصادی جهت وکشاورزی تأمین کننده بیشترین درصد اشتغال، درآمد و سرمایه 

رود. همچنین، اهمیت شمار میفقر در این منطقه بوده و تأمین کننده مواد خام برای بخش صنعت و خدمات به

درصد از جمعیت شاغل این منظومه در  71ای است که باالی بخش کشاورزی و دامداری در این منظومه به اندازه

نعت نیز در این منظومه، همپای بخش کشاورزی، توسعه بخش کشاورزی و دامداری مشغول فعالیت هستند. بخش ص

 هاآنو گسترش نیافته است و تعداد معدودی از اهالی روستاها در این بخش مشغول به فعالیت هستند و فعالیت 

مشغول به  ...و خرمدره ای بوده و اکثر فعاالن این بخش در شهرهای زنجان، ابهر، تهران، قزوین، بصورت فرا منظومه

های اخیر در روستاهای با جمعیت باال توسعه و گسترش چشمگیری لیت هستند. بخش خدمات نیز در طی سالفعا

 ،ین فعالیت خدماتی که توسعه چشمگیریترمهمدر این بخش مشغول فعالیت هستند. یافته است و افراد زیادی 

)چرچی(، اینترنت، مشاغل  وری، پیلهپیدا کرده است، دستفروشی غیرهقلعه و ، هید ، صائینابهرمخصوصاً در شهر 

 باشد.کارگری و ... می

توان گفت، وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای این منظومه، متأسفانه در اثر مشکالت موجود طور کلی میبه

های گستردة روستاییان به شهرها، کاهش جمعیت که جابجایی و مهاجرتیطوربه ؛روند نزولی به خود گرفته است
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خصوص در روستاهای کوهستانی، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن عمدة وستاها، بهجوان ر

دهد که در عمل، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می

ر منافع ناشی از رشد در این مناطق و تهای مولد، و برقراری متعادلدرآمدهای متنوع و پایدار، گسترش اشتغال

های اخیر موفقیت چشمگیری نیافته است. همچنین، دلیل کمبود آب و بروز خشکسالیهای انسانی بهسکونتگاه

رویه از منابع آبی و زراعی، باعث برهم خوردن تعادل دلیل کمبود آب و استفادة بیکاهش تولیدات کشاورزی به

شناختی، های زراعی، به تزلزل تعادل بومی شده و با کاهش پایداری طبیعت و نظامهای طبیعی و زراعبومزیست

را رقم زده است. لذا، از دالیل عمدة ضعف  هاآنهای منظومه ابهر انجامیده و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه

ت اقتصادی و درآمدی های کشاورزی، خدمات و صنعت، مشکالهای مورد مطالعه در بخشساختاری سکونتگاه

های کاری و وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فرصتست و علت بههاآن

های اندک در گذاریگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمایههای سرمایهمنابع مالی اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنوع مشاغل، پایین بودن سطح را می هاست، که تبلور آنلیتبخش کشاورزی و نداشتن تنوع در فعا

های وری در بخش کشاورزی، پایین بودن دستمزدها، ناپایداری فعالیتاشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

محیطی ی و زیستماندگی و ناپایداری روستاهای منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعاقتصادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.

 

 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش -2 

 کلی اهداف -2-9 

طورح اشوتغالزایی روسوتایی و  کلوی بر مبنای اصول فکری و مباحث نظری مطرح )در گزارش اصلی طرح( اهداف

تووان در هور توسعه پایدار منظومه روستایی ابهر در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است. بر اساس ساختار طرح می

کدام از ابعاد مطرح، به بررسی اهداف پرداخت و در نهایت اهداف اصلی را مورد توجه قرار داد. بر این اسواس، اهوداف 

 مطرح به تفکیک ابعاد به شرح زیر قابل طرح است.

 اقتصادیالف( 

 ؛های با نیاز آبی باالترویج کشت جایگزین به جای کشت 

 ؛زیبرداری کشاوراصالح الگوی بهره 

 ؛های تولید در بخش کشاورزی و صنعتاصالح شیوه 

 ؛های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشایجاد شبکه 

 ؛تقویت درآمد و اشتغال پایدار روستاییان با رویکرد فضایی 

 ؛)کشاورزی، صنعتی و خدماتی( بخشی اقتصادی روستاییانتنوع 

 ؛یع کوچکبا رویکرد توسعه صنا ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی 

 ؛گذاری خصوصی و دولتی در بخش صنعت، کشاورزی و خدماتتقویت سرمایه 

 ابهر ةهای گردشگری در منظومتوسعه ظرفیت. 
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  و فرهنگی اجتماعی ب(

 ؛بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان 

 ؛های هدفتوانمندسازی افراد و گروهبر  کیدأافزایش منزلت اجتماعی با ت 

 ؛ویت اجتماعیحفظ و شناخت ه 

 ... ؛ تقویت امنیت اجتماعی در نواحی روستایی برای زنان، کودکان و 

 ؛ایجاد عدالت اجتماعی با رویکرد عدالت فضایی 

 ؛پذیری روستاهای منظومه ابهرزندگی، سرزندگی و زیست کیفیت یارتقا 

 ریزی مطلوب برای حفظ و رشد جمعیت روستایی در سطح منظومهبرنامه. 

 یطیمح زیست ج(

 ؛حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیر 

 ؛شناخت ظرفیت تحمل منابع طبیعی موجود در روستاها و حرکت بر اساس آن 

  ؛محیطی )گیاهان، حیوانات و ...(زیستحفظ تنوع 

 )؛مدیریت صحیح منابع طبیعی تولید )آب، خاک 

 ؛سالی و ...(مدیریت مخاطرات محیطی )سیل، زلزله، خشک 

 های تولیدی روستاییانمحیطی و دفع صحیح زبالههای مختلف زیستکنترل شدید آلودگی. 

 

 فضایی -کالبدی  د(

 ؛، زیست و فعالیتیگذارهای امن برای سرمایهشناسایی محیط 

 ؛های کالبدی اساسی روستاییانتأمین زیرساخت  

 ؛تایی، بین شهرستانی( و مجازیهای بین روسهای ارتباط فیزیکی )راهتقویت زیرساخت 

 ؛های کاربری اراضینقشهبه ساز در نواحی روستایی با توجه  و رعایت استانداردهای ساخت 

 ؛های روستایی در برابر بالیای طبیعیایجاد و تقویت توان حفاظتی زیرساخت 

 های الزم و ضروریهای فضایی با ایجاد زیرساختتقویت جریان. 

 گردشگریه( 

 ؛گردیدشگری روستایی با رویکرد بومه گرتوسع 

 ؛های گردشگری تاریخی متعددگردشگری تاریخی با وجود جاذبه ةتوسع 

 گذاری برای جذب بیشتر گردشگر در منطقههای سرمایهپیشنهاد بسته. 

ه بایستی به شکل یکپارچ هر کدام از ابعاد و توجه به این نکته که تحقق این اهداف دربا توجه به اهداف مذکور 

پایدار روستایی منظومه ابهر به شرح  ةبرخی از اهداف کالن توسع توان به توسعه پایدار دست یافت،فتد تا باتفاق بی

 زیر قابل طرح است.

 ؛های تولیدی متناسب با آنتوجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید و اصالح شیوه 

 ؛کرد مشارکتیتقویت حکمرانی محلی و خوب در نواحی روستایی در جهت تحقق روی 
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 ؛برداری درست از آنهای بهرهزیست و شیوهتقویت آگاهی مردم نسبت به ارزش محیط 

 ؛تر از منابعوری مناسبتهدایت تولید به سمت تولیدات پایدار دارای ارزش اقتصادی باالتر و برند و بهره 

 ؛دار منظومههای کسب و کارهای جدید و کوچک و سازگار با توسعه پایایجاد و تقویت زمینه 

 ؛زیستهای موجود و جدید با محیطایجاد و تقویت سازگاری نظام سکونتگاهی و زیرساخت 

 های قانونی و اداری جدید در جهت حضور و مشارکت واقعی تمامی ذینفعان در شناخت، ایجاد رویه

 ؛های توسعه منظومهریزی، اجرا و پایش طرحبرنامه

 در سطح منظومه غیره های اقتصادی، درآمد، خدمات و ها، فعالیتسازی توزیع زیرساختتقویت و مناسب

 ؛در جهت تحقق عدالت فضایی

  های صنعتی، زیستی و افزایش رفاه اجتماعی در زمینهتنوعتقویت تنوع اقتصادی با تأکید بر حفظ

 ؛کشاورزی، خدماتی و گردشگری

 ؛های روستایی در سطح منظومهپذیری سکونتگاهمحیطی با هدف افزایش زیستهای زیستکنترل آلودگی 

 طبیعی، تاریخی،  های باالی گردشگریوجود قابلیت با توجه به ابهر گردشگری در سطح شهرستان ةتوسع(

 در این شهرستان. مذهبی و ...(
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 اهداف کمی -2-2

، سرزمین، نیروی انسانی، اقتصاد و تولید و زیرساخت و جوامععیت و اهداف کمی تحقیق در فصول کلی جم

 آورده شده است. 2زیربنا تدوین شده و در جدول 
 های کلیاهداف کمی بخش برحسب سرفصل -2جدول 

 های کلیسرفصل

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

/ بینیپیش سال پایه

 ریزی سالبرنامه

9045 
 نمیزا سال

 جمعیت و جوامع

 182119 151528 1395 نفر جمعیت کل

 25/1   درصد 1395-1215نرخ رشد جمعیت 

 12 17 1395 درصد میزان روستانشینی

 12 15 1395 تعداد روستاهای دارای سکنه

 سرزمین

 17/1921 17/1921 1395 کیلومتر مربع مساحت

 81/92 7/78 1395 نفر در کیلومتر مربع تراکم نسبی جمعیت کل

 نیروی انسانی
 39281 32593 1395 نفر تعداد کل شاغلین

 9111 7551 1395 نفر تعداد شاغلین روستایی

و  یاقتصاد

 یتولید

 12/3 15/3 1395 نفر بار تکفل اقتصادی

 282929 282929 1393 هکتار سطح زیرکشت

 351111 328915 1393 هکتار سطح زیر کشت دیم )زراعت(

 121329 123181 1393 هکتار ر کشت آبی )زراعت(سطح زی

 12283 12882 1391 هکتار سطح باغات

 92289 92252 1393 تعداد دام سبک

 22512 19129 1393 تعداد دام سنگین

و  رساختیز

 ربنایز

 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه

 17اسکلت فلزی= 

 2بتنی= 

 81سایر= 

 25اسکلت فلزی= 

 11ی= بتن

 59سایر= 

 111 2روستا 51 1397 تعداد کشیمند از آب سالم لولهروستاهای بهره

 111 روستا 12 1397 تعداد روستاهای برخوردار از برق

 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی
)درصد  9293 1397

 روستاها(
111 

 111 روستا 28 1397 تعداد روستاهای دارای طرح هادی

 1398و مطالعات میدانی،  1398ای، مطالعات کتابخانهمأخذ: 

 های توسعهگیریجهت -2-9

انداز های چشمگیریهای توسعه بخش و دست یافتن به رویکردها و سمتموریتأراستای به انجام رساندن م در

 -ابعاد محیطیهای موجود و ضرورت تغییر الگوهای موجود در ها و محدودیتبا توجه به ظرفیت، منظومهپیشرفت 

                                                      
های صنعتی، مراکز آموزشی و ، مجتمعها()مکان های هادی روستایی منظومه ابهر، کارخانجات، مزارعها و طرحدر بررسی وضع موجود زیرساخت 2

 روستاهای خالی از سکنه، در نظر گرفته نشده است.
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-دنبال آن بیانیه چشماقتصادی و کالبدی یک سناریوی مرجع با مشارکت جامعه محلی و به -شناختی، اجتماعیبوم

 شود:گرایانه تدوین گردید که در ذیل این فرآیند تشریح میها و با رویکرد آرمانانداز بر اساس واقعیت

 اقتصادی الف(

 ؛در نواحی روستایی منظومه ابهر یرافزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکا 

 ؛افزایش تولیدات دامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار 

 ؛مکانیزه شدن نظام تولید در بخش کشاورزی و دامی و عبور از نظام تولید سنتی 

 ؛محیطی و قانونیافزایش تولیدات کشاورزی با رعایت مالحظات زیست  

 ؛ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان 

 های ایجاد کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی.زمینه افزایش 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 ؛نواحی روستایی افزایش نرخ رشد جمعیت متعادل با ظرفیت 

 )؛بازگشت مهاجران به روستاهای موطن خود )رویکرد مهاجرت معکوس 

 ؛برداران کشاورزیافزایش نرخ باسوادی روستاییان و بهره 

 ؛جمعیت و کاهش پیری تشویق به افزایش جوانی 

 افزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان. 

 محیطی  زیستج( 

 آبه با رعایت حق زمینی موجود در سطح منظومه ابهرو اصولی از منابع آب سطحی و زیر برداری منطقیبهره

 ؛تعیطب

 ؛کید بر ظرفیت مراتعأبرداری پایدار از مراتع موجود و تبهره 

 ؛ابهر ةمناطق کوهستانی و دشتی منظوم دار از ظرفیتبرداری پایبهره 

 ؛محیطی و تنوع اکولوژیکیحفاظت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست 

 ؛ها در برابر سوانح طبیعیایجاد ساختارهای الزم جهت کاهش خطرپذیری سکونتگاه 

 زیست.برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره 

 فضایی-کالبدی  د(

 ؛ستیابی به ساختار شبکه ارتباطی کارآد 

 ؛آرمه و ...(مساکن بادوام )اسکلتی، بتون ةتوسع 

 ؛ورییکپارچه شدن قطعات کشاورزی و افزایش بهره 

 ؛توزیع متوازن جمعیت با رویکرد عدالت فضایی 

 )... توزیع متوازن خدمات )آموزشی، بهداشتی، بازرگانی و. 

 گردشگریه( 



 ی استان زنجانهای روستایح توسعة پایدار منظومهی و طرة اقتصادی، اشتغالزایتوسع ةسند برنام  ..................................................................... 21

 گذاری توسعه صنعت گردشگری خصوصی جهت سرمایهبخش گذاران رمایهسازی برای حضور سزمینه

 ؛منطقه

 سازی برای حضور فعالمینهز Ngo؛ها()سمنمردم نهاد های غیردولتی ها یا سازمان   

  بهبود کیفیت زندگی افراد بومی ساکن در روستاهای هدف و نمونه گردشگری از طریق توسعه خدمات

 ؛زیربنایی

 زیست روستاهای محیطپایدار و لحاظ نمودن ارزش منابع طبیعی و ة یطی توسعهای محرعایت شاخص

ها با تعریف ظرفیت تحمل ها و پروژهها و مطالعات طرحها، سیاستریزیهدف و نمونه گردشگری در برنامه

 محیطی جهت ساماندهی کاربری منابع در حد نیاز.

 راهبردها -2-0

های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرح، به تعیین محدودیتها و با عنایت به مهمترین قابلیت

 شود. های منظومه روستایی ابهر پرداخته میپایدار حوزه ةراهبردهای توسع

 اقتصادی الف(

 ؛تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 

 )... ؛ایجاد و تقویت صنایع روستایی )در زمینه صنایع معدنی، صنایع دستی و 

 ؛سازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامیبه 

 ؛خصوص در بخش زراعی، باغی و دامیهتقویت زنجیره تولید تا مصرف ب 

 ؛جدید محصوالت تولید و ی خردکارها و کسب اندازی راه در تسهیل و الگوسازی 

 ؛ فرآوری محصوالت باغی بخصوص محصول انگور و ... آموزش و ترویج 

 ؛مختلف اقتصادی هایهسطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمین اشتغال و درآمد در ةتوسع 

 ای و ملیهدف گیری بازار مصرف محلی، منطقه. 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 ؛های مهاجران پیشیناستفاده از ظرفیت 

 ؛توسعه فرهنگی روستا ةگیری از اقشار مختلف فرهنگی و خبرگان روستایی در زمینبهره 

 ؛ل مختلف روستالت دادن آنان در مساییی و دخاتوانمندسازی زنان روستا 

 ؛ها و پروژهای پیشنهادیطرح ةارائها و عقاید مذهبی مردم در جهت توجه به سنت 

 ؛تقویت اعتماد اجتماعی 

 ؛تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

 جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی به شهر و توجه صرف به مهاجرت معکوس. 

 محیطی زیستج( 

 ؛برداری از آبهای بهرهصالح روشا 

 ؛مختلف نواحی در زراعی و باغی مصارف جهت سطحی آب منابع پتانسیل از برداریبهره توسعه 

 ؛مصرف آب الگوی اصالح 
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 ؛تجدید حیات آب مصرفی 

 ؛بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 وحش حیات حفظ برای هاچشمه و ی جاریهارودخانه ابهر رود، آب پایه آب منابع از برداریبهره مدیریت. 

 فضایی -کالبدی  د(

 ؛های سبک و سنگینانواع دام یانتقال دانش فنی روستاییان در زمینه کشت محصوالت کشاورزی و نگهدار 

 ؛ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 ؛یسازی مساکن روستایسازی و مقاومایمن 

 ؛سازی نظام مدیریت مشارکتیپیاده 

 ؛ت و کالبد و بهداشت محیط روستابهسازی باف 

 ؛های روستاییزیرساخت ةتوسع 

 ؛ایجاد و تقویت اماکن رفاهی و تفریحی 

 خدمات اداری در فضاهای روستایی ةتوسع. 

 گردشگری ه( 

 ؛اعتماد سازی روستاییان به گردشگران ورودی 

 ؛دستی صنایع و گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 

 ؛منطقه دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی هایفعالیت ةتوسع 

 های کارهای کوچک و فعالیت وکسب ةسازی شرایط الزم برای گسترش نوین گردشگری برای توسعفراهم

 ؛اقتصادی

 اقتصادی روستاهای هدف و نمونه گردشگری. ةترغیب افراد بومی جهت توسع 

 های اجرایییاستس -2-5

 ةهوای موورد بررسوی بورای نوواحی روسوتایی هودف طورح، بوه ارائوها و محودودیتبا عنایت به مهمترین قابلیت

 شود. روستایی ابهر پرداخته می ةهای منظومپایدار حوزهة های توسعسیاست

 اقتصادی الف(

 ؛ام فروشی()تبدیل انگور به کشمش و جلوگیری از خ انگور محصول انتقال دانش فرآوری 

 ؛پولی-تقویت نظام مالی 

 ؛ترویجی تولید کشاورزی و غیرکشاورزی-های آموزشیبرگزاری دوره 

 ؛سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزیمطالعه و امکان 

 ؛ایجاد و تقویت صنایع دستی روستایی 

 ؛تقویت صنایع مرتبط با معدن 

 ؛پذیری سکونتگاهاشتغال و جمعیت ةتوسع 

 ؛انسانی و مالی ةوری باالتر با هدایت سرمایستراتژیک و با بهرهتولید محصوالت ا 

 ؛کشت ارگانیک و برندسازی ةریزی و توسعبرنامه 
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 ؛محصوالت متنوع کشاورزی و غیرکشاورزیمستقیم  ةهای بین راهی جهت عرضایجاد ایستگاه 

 ؛گری و داللی در فروش محصوالت تولیدیحذف شبکه واسطه 

 ؛های انسانی و مالی با ایجاد صنایع فرآوریرونی برای سرمایهافزایش جذابیت محیطی د 

 ؛در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی یایجاد نهادهای مردم 

 ؛بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم 

 سترش تأسیسات فرآوری محصوالتهای قوی اقتصادی با تاکید بر ایجاد و گبرقراری پیوند. 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 تووان  از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر امور در مشارکت و آموزش طریق از یانروستای توانمندسازی

 ؛یانروستای بومی دانش و

 ؛اهای مختلف در سطح روستافزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتماع و فعالیت آنان در زمینه 

 ؛تشویق به شرکت زنان در انتخاب شوراهای اسالمی و دهیار 

 ؛های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کارآفرینیاستفاده از مهارت 

 ؛افزایش نوع دوستی و همیاری جامعه 

 ؛های الزم برای بسترسازی تعهد به منافع ملی و اجتماعیایجاد زمینه 

 ؛فرهنگی ةای اجتماعی در توسعه و بازاریابی تولیدات و توسعههای مجازی و شبکهافزایش نقش شبکه 

 جذب نوآوری و انتقال دانش فنی. 

 محیطی  ج(

  ؛و اصالح آن های زیر زمینیآباز منابع برداشت  ةدر زمیندقیق نظارت 

 ؛های ورودی به منظومهسایر رودخانه مطالعه و تعیین حقآبه برای رودخانه ابهر رود و 

 ؛روستاهای پایین دستآبه به رعایت حقدست  باالها و روستاهای ومهمنظ قانونی الزام 

 ؛های انتقال آب به مزراعاصالح روش 

 ؛)ترویج آبیاری تحت فشار( های آبیاریاصالح روش 

 )؛اصالح الگوی کشت )کشت جایگزین 

 ؛اصالح الگوی مصرف خانگی 

 ؛انتقال دانش آب و آبیاری 

 ؛های زیر زمینیوعی آبنصه میتغذ 

 ؛های آبخیزداریحام طرانج 

 ؛ایجاد شبکه فاضالب و تصفیه آب 

 منظومه هایپذیری سکونتگاهآسیب بندی میزانو رتبه تحلیل. 

 فضایی -کالبدی  د(

 ؛سازی مسکن روستاییمقاوم 
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 ؛تغییر ساختار نظام مدیریت فعلی در جهت مدیریت مشارکتی 

 ؛تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

 ؛های عمرانی روستاطرحیاری عمومی برای کمک به جذب هم 

 ؛تکمیل طرح هادی روستاهای منظومه 

 ؛و رعایت بهداشت محیط های روستاآوری فضوالت دامی از محیطجمع 

 ؛های روستاهاسازماندهی فاضالب و هرزآب 

 ؛های کشاورزیهدر جهت ترویج کاربرد مناسب نهاد یایجاد نهادهای مردم 

 ؛صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم ةتی برای توسعبسیج نهادهای دول 

 ؛های منظومهایجاد مسیر جدید بین سکونتگاه 

 ؛تبریز(-)اتوبان تهران یهای بین راهگسترش فعالیت 

 ؛های گردشگریهای سوخت بین راهی در مسیرتوسعه جایگاه 

 ؛های بین راهیها و غذاخوریایجاد و توسعه رستوران 

 ؛ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 ؛خدمات اداری و دولتی ةتوسع 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه. 

 گردشگری ه(

 ؛اقتصادی در بخش گردشگری ةاستفاده از نیروی کار بومی برای ایجاد اشتغال جهت صرف 

 ؛توریستی و گردشگری مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

  دستی بومی برای عرضه به گردشگران؛صنایعاحیا و تولید 

 هوای آسوفالته و هوای گردشوگری روسوتا بوا گسوترش راهتوجّه به دسترسی مطلوب گردشگران بوه جاذبوه

 ای؛نقل جادّه و های مربوط به حملها و سازماناستاندارد با هماهنگی ارگان

 هوای راه ةای، توسوعهنقول جواد و نوسازی ناوگوان حمولم از نقل اع و های حملتجهیز و تقویت زیرساخت

 آسفالته و مطلوب؛

 های مستند و ...؛های گردشگری این روستا با چاپ، انتشار، تهیة بروشور، تهیة فیلممعرفی جاذبه 

 نقول، پشوتیبانی،  و درموانی، حمول های گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشتی،تجهیز جاذبه

 ی و ...؛رسانالعاط

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛های آموزشی برای روستاییان و آموزشبرگزاری کارگاه 

  ،ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی بورای سوایر تولیودهای روسوتایی شوامل صونایع دسوتی، گیاهوان دارویوی

 .برای افراد بومیو ایجاد اشتغال  های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درآمدفرآورده
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 هاتعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست -2-6

زایی اقتصادی و اشتغال ةتوسعطرح توسعة پایدار روستایی و  های مورد نظرالزامات تحقق اهداف و سیاست

 باشد.شهرستان ابهر به شرح زیر می

 ایی.روست ةدر بین جامع گفتمان جادیا ها و تحقق حکمروایی خوب محلی وتقویت سمن 

 فقرزدایی، محرومیت،  لهمسئ به جمعی دسته و وجهی چند رویکردهای مستلزم پایدار شهرستان ابهر ةتوسع

 است؛ هاآن اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، اقتصاد ةتوسع اجتماعی، عدالت ،تفالک

 هت اینکه توجه بخشی به اقتصاد روستایی در شهرستان ابهر. به جتوجه به رویکردی یکپارچه در جهت تنوع

 هازیرسواخت پایدار کافی نبوده و در کنار آن باید با ایجاد ةبه بخش کشاورزی تنها برای تحقق اهداف توسع

 و غیرکشواورزی، ایجواد کسوب و کارهوای خورد اشوتغال ایجواد نهادی، سازی ظرفیت کشاورزی، وریآفن و

 دهد؛ پیوند را انسانی سرمایه

 ها و تشویق بخش خصوصی در جهوت ها و تسهیالت اشتغالزایی از بانکوام دریافت ،کاهش بروکراسی اداری

 و رونق مشاغل سنتی در روستاها. گذاری در فضاهای روستاییسرمایه

 دارد نیواز و مسوتمر بلندمودت توالش بوه ی موجوودهواظرفیتافوزایش  و در شهرستان ابهر ینهاد توسعه .

 .گیرد قرار نظر مطمح اصلی هدف عنوانبه باید پاسخگویی ماا است، مطلوب زمینه این در تجربه و راهنمایی

 عناوین اقدامات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس -9جدول

 عنوان راهبرد ردیف

 های جاریهای آبخیزداری و مدیریت آباجرای طرح مدیریت و حفاظت جامع منابع آب 1

2 
توانبخشی اقتصاد منظومه با رویکرد 

 بخشیتنوع

 صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصوالت زراعی، باغی و دامیایجاد 

 برندسازی صنایع چرم و کفش

 عملکردی با منطقه -پیوند فضایی 3
ای و ملوی و تنووع بخشوی و گسوترش بازاریابی محصوالت تولیدی در سطح محلی، منطقوه

 پیوندهای فضایی ةدامن

2 
پوذیری بوا رویکورد کیفیوت سکونت

 محیطی
 افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار و پایداری زیستیة ییان در زمینآموزش روستا

5 
هوای ریزی امکانات و زیرساختطرح

 مناسب

وری اطالعوات و آسازی شبکه مخوابرات و ایجواد اینترنوت پرسورعت و اسوتفاده از فنوایمن

 عرضه و ارزش محصوالت تولیدی. ةارتباطات در زنجیر
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 ی هدف/ پیشنهادی )نقشه(ساختار و سازمان فضائ -2-5

 

 
 ساختار فضایی پیشنهادی منظومه ابهر  -9نقشه 

 
 سازمان فضایی پیشنهادی منظومه ابهر  -0نقشه 



 ائی استان زنجانهای روستسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ......................................................................32

 اقدامات، فعالیت ها، طرح ها و پروژه های توسعه بخش )پیوست سند( -9

 0جدول  -ای ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هاقدامات و فعالیت -9-9

 5جدول  –های سرمایه گذاری اولویت بندی شده در سطح بخش طرح -9-2

 6جدول  –های عمرانی الویت بندی شده در سطح بخش پروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -0

 سازمان اجرایی -0-9

نماید. تشکیالت این سازمان با پیشونهاد مشوترک ی شهرستان فعالیت میریزهبرنام ةاین سازمان زیر نظر کمیت

 ةی و توسعریزبرنامهکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در شورای  ةی و ادارریزبرنامهسازمان مدیریت و 

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -0-2

 ةهوا توسوط ادارریزی استان، اجرای اسوناد بخوشمدیریت و برنامه های مقرر از سوی سازماندر قالب چارچوب

ریوزی و ماهه به شورای برنامه 1کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 توسعه استان گزارش خواهد شد.

 بازنگری سند -0-9

صوورت هبو "3"مین مرتبط برنامه هفتم( و بنود )در چارچوب مضا 1211در سال  "2"و  "2"بازنگری بندهای 

ی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسوالمی ریزبرنامهساالنه انجام خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات بوه عنووان  ةی و توسعریزبرنامهاستان زنجان و تصویب شورای 

 ا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.تسهیلگران اجر
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 ضمایمو  پیوست

 
  فهرست اقدامات و فعالیت های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  - 4جدول 

  فهرست طرح های سرمایه گذاری - 5جدول 

  توضیحات طرح های سرمایه گذاری – 5ضمیمه جدول 

  فهرست پروژه های عمرانی - 6جدول 

 توضیحات پروژه های عمرانی – 6ول ضمیمه جد 

  اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های   - 7جدول

 عمرانی(



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ................................................................................................................................................................................................................................ 32

 (9فهرست اقدامات و فعالیت های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی )  - 0جدول 

 مالحظات ی مرتبطدستگاه اجرای عنوان فعالیت ردیف

 - ارتباطات و فنآوری اطالعات -مخابرات -صدا و سیما های تلویزیونیدهی موبایل و تلفن ثابت و تقویت شبکهرفع مشکل آنتن 1

 های عاملبانک های کم بهره )ضامن، بروکراسی ادارای، بازپرداخت و ...(تخصیص بهینه اعطای وام 2
هدف از این طورح مرتفوع شودن مشوکالت موالی 

 ستاییان در جهت اشتغالزاییرو

 - بنیاد مسکن بازنگری طرح هادی در جهت کاهش محدودیت کاربری اراضی پیرامون روستاها 3

2 
هوای های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجواد کواربریتسهیل در محدودیت

 اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه هستند
 - سازمان جهاد کشاورزی

 - ادارة برق و آب و فاضالب روستایی تقال برق و آب به اراضی دارای ابنیه مجازتسهیل در ان 5

1 
 جهوت صورت امکان در و طبیعی منابع ادارة توسط روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین

 دامداری و کشاورزی هایفعالیت در استفاده
 - ادارة کل منابع طبیعی

7 
 طریوق از شوهری و روسوتایی بوین هوایهرا احوداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت

 مجوز و توسعة فنآوری اطالعات و ارتباطات تسهیل صدور

ای، نقل جاده و حمل و راهداری ادارة کل راه و شهرسازی، اداره کل

 ادارة کل ارتباطات و فناوری اطالعات
 سطح بخش

 تعیین تکلیف اراضی موقوفه تعدادی از روستاهای دهستان صایین قلعه 8
رة اوقاف و امور خیریه و موقوفه مربوطوه، بنیواد مسوکن انقوالب ادا

 اسالمی
 روستاهای ارهان، آلگزیر، عمیدآباد و داشبالغ

 کلیة روستاها ای و جهاد کشاورزیسازمان فنی و حرفه آموزش روستاییان در زمینة افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار 9

11 
دهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصووالت مرتفع کردن موانع قانونی احداث واح

 زراعی، باغی و دامی در نواحی روستایی

سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، سوازمان محویط 

 زیست
 سطح بخش

 انی و شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مسایل و مشکالتساز / پشتیبان طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرهای ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینهفعالیت -1
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 فهرست طرح های سرمایه گذاری  - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

)روستا/ 

 شهر(

 شعاع عملکردی  
موضوعی 

 طرح

کارآفرین 

 محوری 

اولویت طرح در 

 سطح بخش 
 دستگاه اجرایی 

 توضیح

 دارد 

 15 1111 کارگاه تولید آب رادیاتور و مایع شیشه شور 1

 درهمیمون

 اولویت سوم بله صنعت کالن / بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد

2 
)سبزه  بندی بستهفرآوری محصوالت باغی و 

 خشک کنی(
 اولویت دوم بله صنعت خرد / روستا 21 -31 2511

صنعت و  ،جهادکشاورزی

 معدن
 دندار

 7 1511 قالیبافیهای کارگاه ةتوسع 3
 الماسچنگ

 اولویت دوم بله صنعت متوسط / دهستان
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد

 ندارد کشاورزی جهاد اولویت اول بله کشاورزی خرد / روستا 15 7111 )به روش نوین و مکانیزه( کشت گندم ةتوسع 2

 7 1511 کارگاه رنگرزی 5

 چرگر

 اولویت دوم بله صنعت دهستانمتوسط / 
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 اولویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان 25 12111 مدیریت اراضی بنیاد 1
بنیاد  ،جهادکشاورزی

 مستضعفان
 ندارد

 5 1511 پرورش زالو 7
 جداقیه

 دارد کشاورزی جهاد اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا

 دارد کشاورزی جهاد اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 15 1511 ی سردآبیپرورش ماه 8

 11 31111 فرآوری محصوالت لبنی 9
 آبادعباس

 اولویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان
کشاورزی، سازمان  جهاد

 صنعت، معدن و تجارت
 دارد

 ندارد کشاورزی ادجه اولویت دوم بلی کشاورزی خرد / روستا 1 15111 زنبورداری 11

 2 2111 تولید کود کمپوست 11

 آبادقفس

 ندارد کشاورزی جهاد اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان

 اولویت سوم خیر صنعت متوسط / دهستان 5 2111 خیاطی )بانوان( 12
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد

 12 3111 کارگاه برش سنگ 13
 خراسانلو

 اولویت دوم خیر صنعت کالن / بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد

 دارد میراث فرهنگی اولویت اول بلی خدمات کالن / بخش 12 2511 گردیبوم 12
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

)روستا/ 

 شهر(

 شعاع عملکردی  
موضوعی 

 طرح

کارآفرین 

 محوری 

اولویت طرح در 

 سطح بخش 
 دستگاه اجرایی 

 توضیح

 دارد 

 9 1211 (2) کارگاه تولید نایلون 15
 نورین

 اولویت دوم بلی صنعت کالن / بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 2 1511 گذارپرورش مرغ محلی تخم 11

 21 2511 کارگاه شیرپزی 17

 چشین

 اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 11 31111 توسعة صنایع معدنی 18
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

  گذار بومی در روستا و شناسایی بازار هدف فروش محصوالت تولیدیجهت وجود سرمایه به -2
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    گذاری )دنباله(های سرمایهفهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

)روستا/ 

 شهر(

 شعاع عملکردی  
موضوعی 

 طرح 

کارآفرین 

 محوری 

طرح اولویت 

در سطح 

 بخش

 دستگاه اجرایی مرتبط
 توضیح

 دارد

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم خیر صنعت متوسط / دهستان چشین 21 1511 بندی حبوباتبسته 19

 21 1511 ایجاد واحدهای پرورش ماهی )سردآبی( 21

 درسجین

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 21111 کارخانه فرآوری محصوالت باغی )سبزه خشک کنی( 21

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بلی خدمات کالن / بخش 15 2111 توسعة گردشگری 22

 11 1511 های قالیبافیایجاد کارگاه 23

 ورسکینه

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت وسط / دهستانمت

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد / روستا 7 2511 احداث گلخانه 22

 ندارد جارتسازمان صنعت، معدن و ت اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان 21 21111 کارخانه فرآوری محصوالت باغی )سبزه خشک کنی( 25

 11 11111 تولید آب معدنی 21
 ارهان

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت کالن / بخش

 دارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان 31 51111 ایجاد شهرک دامپروری 27

 12 1111 ایجاد کارگاه تولید کفش و کیف 28
 کبود چشمه

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت هستانمتوسط / د

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت خرد / روستا 5 1111 های خیاطیایجادکارگاه 29

 15 8111 گردیتوسعه گردشگری و بوم 31
 پیرسقا

 ندارد میراث فرهنگی اولویت دوم بلی خدمات کالن / بخش

 ندارد یکشاورز جهاد اولویت سوم خیر صنعت خرد / روستا 15 2111 جاد کارگاه بوجاری )حبوبات، یونجه و ...(ای 31

 8 11111 پرواربندی دام سبک 32
 آبادقمچ 

 ندارد یکشاورز جهاد اولویت دوم خیر یکشاورز خرد / روستا

 ندارد یکشاورز جهاد اولویت دوم خیر نعتص متوسط / دهستان 21 31111 بندیایجاد کارگاه بوجاری و بسته 33

 15 1511 احداث کارگاه قالیبافی )فرش بافی( 32

 الگزیر

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت متوسط/ روستا

 دارد سازمان جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی متوسط/ دهستان 51 1111 توسعه دامداری صنعتی و نیمه صنعتی 35

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت خرد/ روستا 8111 11 (UPVCایجاد کارگاه درب و پنجره دوجداره ) 31

 ندارد سازمان جهاد کشاورزی اولویت چهارم خیر کشاورزی کالن/ بخش 12 2111 ای )صیفی جات(احداث واحدهای گلخانه 37
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  )دنباله(گذاریرمایههای سفهرست طرح  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

)روستا/ 

 شهر(

 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  
کارآفرین 

 محوری 

اولویت 

طرح در 

 سطح بخش

 دستگاه اجرایی مرتبط
 توضیح

 دارد

 15 2111 احداث کارگاه قالیبافی 38
 کندآقجه

 متوسط/ روستا
 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله عتصن

 خرد/ روستا

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت چهارم بله صنعت کالن/ بخش 8 2111 احداث واحد تولید سبد پالستیکی 39

 15 21111 تولید ادوات کشاورزی 21
 عمیدآباد

 ندارد صنعت، معدن و تجارتسازمان  اولویت دوم بله صنعت کالن/ بخش

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان 21 21111 کارخانه فرآوری محصوالت باغی )سبزه خشک کنی( 21

 15 11111 گردشگری و بومگردی 22

 قروه

 اولویت دوم خیر میراث فرهنگی کالن/ بخش
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 گردشگری دستی و
 ندارد

 متوسط / دهستان 15 21111 صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی 23
صنعت  و 

 معدن و تجارت
 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت اول بلی

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی متوسط / دهستان 11 51111 مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 22
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 ردشگریدستی و گ
 ندارد

 5 11111 گردشگری و بومگردی 25
 سروجهان

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 ندارد یجهادکشاورز اولویت سوم بلی صنعت متوسط / دهستان 11 31111 بوجاری یونجه 21

 11 51111 احداث پیست اسکی 27
 مهستان

 ن/ بخشکال
سازمان ورزش 

 و جوانان
 بلی

 ندارد سازمان ورزش و جوانان اولویت اول

 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت دوم بلی صنعت خرد/ روستا 11 11111 کارگاه تولیدی لباس )خیاطی( 28

ییالق  5 11111 گردشگری و بومگردی 29
 مرشون

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
میراث فرهنگی و صنایع  سازمان

 دستی و گردشگری
 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 21 51111 توسعة دامداری کوچک 51

 8 31111 احداث کارگاه تولید آب معدنی 51
 دولت آباد

 ندارد صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان

 ندارد صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان 11 21111 محصوالت دامی کارخانه فرآوری 52
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 گذاری)دنباله(های سرمایهفهرست طرح  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

)روستا/ 

 شهر(

 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  
کارآفرین 

 محوری 

ویت اول

طرح در 

 سطح بخش

 دستگاه اجرایی مرتبط
 توضیح

 دارد

 ندارد یجهادکشاورز اولویت دوم بلی صنعت متوسط / دهستان  11 31111 بوجاری کارگاه  53

 اولویت اول بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش گله خانه 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 52
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 یدستی و گردشگر
 ندارد

 21 51111 توسعة دامداری کوچک 55
 کوهزین

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 2 11111 پرروش ماهی سردآبی 51

 ندارد د کشاورزیجها اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا چشمه بار 21 51111 دامداری کوچک 57

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 58
 نایجوک

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت خرد/ روستا 15 3111 توسعة کارگاه قالیبافی 59

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا اغور 21 51111 کوچک توسعة دامداری 11

 5 8111 ای )هیدروپونیک(کشت گلخانه 11
 اسپاس

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش 2 11111 توسعة گردشگری تاریخی 12
رهنگی و صنایع سازمان میراث ف

 دستی و گردشگری
 ندارد

 31 111111 ای(مکانیزه کردن باغات انگور )به صورت قطره 13
 توده بین

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت اول بلی کشاورزی متوسط / دهستان

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان 8 11111 توسعة کشت زعفران 12

 5 21111 رینهال کا 15
 حصارقاجار

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی کالن/ بخش

 ندارد جهاد کشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 1 11111 پرورش بوقلمون و بلدرچین 11

 5 11111 توسعة گردشگری مذهبی 17
 خوشنام

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش
نگی و صنایع سازمان میراث فره

 دستی و گردشگری
 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 21 51111 توسعة دامداری کوچک 18

 ندارد سازمان میراث فرهنگی  اولویت سوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش داشبالغ 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 19
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 گذاری)دنباله(مایههای سرفهرست طرح  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

)روستا/ 

 شهر(

 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  
کارآفرین 

 محوری 

اولویت 

طرح در 

 سطح بخش

 دستگاه اجرایی مرتبط
 توضیح

 دارد

 5 11111 پرورش طیور 71

 رازمجین

 ندارد جهادکشاورزی سوم اولویت بلی کشاورزی خرد/ روستا

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 71
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 15 5111 کارگاه قالیبافی 72
 زره باش

 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت خرد/ روستا

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 5 11111 خوراکیپرورش قارچ  73

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 72
 قارلوق

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت اول بلی تصنع متوسط / دهستان 8 15111 کارگاه فرآوری محصوالت لبنی 75

 اولویت اول بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش کوی نیک 15 21111 بومگردی و توسعه گردشگری 71
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 8 11111 کشت زعفران 77
 ایوانک

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 11 31111 راسی( 51داری نیمه صنعتی )دام 78

 15 51111 فرآوری و بسته بندی حبوبات 79
 آبادفونش

 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان

 ندارد جهاد کشاورزی ت دوماولوی بلی صنعت متوسط / دهستان 11 51111 بوجاریکارگاه  81

 اولویت دوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش شیورین 15 21111 توسعة گردشگری 81
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 اولویت دوم بلی میراث فرهنگی کالن/ بخش ازناب 15 21111 های دوم(توسعة گردشگری )خانه 82
ایع سازمان میراث فرهنگی و صن

 دستی و گردشگری
 ندارد

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان چالچوق 11 11111 توسعة صنایع معدنی 83

82 
آموزش روستاییان در زمینه اشتغالزایی و ایجاد 

 کسب و کار کوچک
 اولویت اول - آموزشی کل شهرستان همه روستاها - -

ورش و سازمان اداره آموزش و پر

 ایفنی و حرفه
 ندارد
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 گذاری های سرمایهتوضیحات طرح -5ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

1 
 اتوریآب راد دیکارگاه تول

 شور شهیش عیو ما
 شود.برای این روستا پیشنهاد میدلیل وجود افراد ماهر در این زمینه و فراهم بودن مقدمات الزم، پیشنهاد شده است و یک واحد به موندرهیمبرای روستای 

 شود.به صورت کارگاهی جهت اشتغال زنان و مردان پیشنهاد می قالیبافی  3
 شود. د میها پیشنهاکنندهتبه دلیل نوپا بودن این طرح در روستاها و گرایش و تمایل جوانان به این طرح و نیز نیاز کم آب و زمین به میزان زیاد برای اکثر درخواس پرورش زالو 7
 شود با رعایت مالحظات اکولوژیکی، زیست محیطی و قانونی. پیشنهاد میواحد  کیمجوز صدور  خانوار در هر روستا 25 یبه ازا یپرورش ماه 8
 شود.به صورت کارگاهی جهت اشتغال بانوان پیشنهاد می قالیبافی 9
 شود.  ها باالخص در خیاطی )بانوان(؛ تسهیالت خیاطی برای بانوان کارآفرین پیشنهاد میزمینه آباد در اکثرپتانسیل باالی روستای قفس )بانوان( یاطیخ 12
 شود.به دلیل پتانسیل باالی اراضی اطراف روستاها در کانی و سنگ، یک واحد به مدیریت دهیاری برای روستای خراسانلو پیشنهاد می کارگاه برش سنگ 13
 تواند اتفاق بیفتد.شود که در کنار آن اشتغالزایی متعدد میو به دلیل وجود پتانسیل گردشگری و شرایط ایجاد بومگردی، این طرح توصیه میدر روستای خراسانل یبومگرد 12
 ش فضایی است.های روستاها، نیاز به اولویت بندی از لحاظ پراکندر اکثریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت حبوبات یبندبسته 19

21 
کارخانوووووه فووووورآوری 

 محصوالت باغی
کند مواد اولیه را به روستای درسجین انتقال دهند(، نورین، میموندره، ارهان )تولیدات روستاهای ورس، درسجین )روستاهای حصارقاجار، خلیفه حصار میالن، آقجهبرای روستاهای کینه

 شود.صایین قلعه( پیشنهاد می

 گردشگری 22
های طبیعی مندی از موهبتهای شاخص معماری، گویش متفاوت مردمان آن و بهرهدلیل دارا بودن ویژگیگردد، بهمی که پیشنیه تاریخی آن به قبل از اسالم باز« دَرسِجین» روستای

گذاری در بخش غالزایی و درآمد روستاییان در این بخش سرمایهشود جهت افزایش اشت. لذا، پیشنهاد میعنوان یکی از روستاهای دارای بافت با ارزش در کشور معرفی شده استبه
 گردشگری صورت گیرد.

 شود.در روستای ارهان به دلیل وجود چشمه در باال دست روستا، ایجاد کارگاه تولید آب معدنی پیشنهاد می تولید آب معدنی 21
 دهستان. روستای ارهان به منظور تجمع واحدهای دامپروری کل شهرک دامپروری 27
 شود.نفر متخصص و ماهر در این زمینه در روستای کبودچشمه پیشنهاد می 51به دلیل وجود بیش از  تولید کفش و کیف 28
 شود.خانوار پیشنهاد می 51-31رأس دام کوچک امکان اشتغال برای  511رأس دام بزرگ و 31در روستای آلگزیر به دلیل وجود  دامداری 35

31 
پنچوووره  درب وکارگووواه 
 دوجداره

 به دلیل وجود افراد متخصص و ماهر در این زمینه یک واحد به صورت کارگاه برای روستای آلگزیر پیشنهاد شده است.

 های روستاها، نیاز به اولویت بندی از لحاظ پراکنش فضایی است.در اکثریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت کنیسبزه خشک 21
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  های عمرانیفهرست پروژه -6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرایی

شعاع 

 عملکردی 

اولویت 

 طرح 

توضیح 

 دارد 

1 
پروژه گازرسانی به روستاهای 

 فاقد گاز
 زیرساختی

پروژه 
 گازرسانی

- 

آبادعلیوا،  آبادسفلی، عبواس آغا ، عباس باش، قره لچوق، زرهچا
 تپه، قویوجوق، گلجه، حسینقزلجه، اسدآباد، برزابیل، قارلوق، قره

خانوه،  مرشون، کله و، حصارعبدالکریم، داودگر، قشالقباد قارقالآ
تپوه،  آباد، امیربسوتاق، خوشونام، گول مرشون، بهاور، علی ییالق

 کند بار، ینگی ر چشمهکلی، نایجوک، چشین، اغو

 شرکت گاز
متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

- 

2 

های شبکه موبایول ایجاد دکل
و تقویووت تلفوون ثابووت توسووط 

و اینترنوووووت و مخوووووابرات 
 خودپرداز

 زیرساختی
فنآوری 
ارتباطات و 
 اطالعات

- 

بالغ، امیرآباد،  مردعلی، گل علیا، قشالق آباد چالچوق، عباس
ابادقارقالو،  بهاور، حسینمحمدآباد، برزابیل،  اهک

آباد،  حسن مرشون، قلعه حصارعبدالکریم، علی بالغی، قشالق
جدید، جندحسین، جویزان، قزل  خانه، ینگجه قویوجوق، کله

چریک، شیخ  باباخانی، قلعه حسنعلی بالغ، شکرچشمه، قشالق
 کند ینگی

ارتباطات و 
فناوری 
 اطالعات

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

- 

3 
آبخیزداری جهت اجرای طرح 
 های سطحیمدیریت آب

 محیطی
عملیات 
 آبخیزداری

 ایآب منطقه روستاهای کوهستانی -
کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

- 

2 

هوای خودمات توسعه فعالیوت
 پشتیبان گردشوگری )آژانوس
مسافرتی گردشوگری، سوایت 
 اموووداد و نجوووات زمینوووی و

 آمووووزشهووووایی و کوووانون 
فروشوووگاه و  گردشوووگری،

الت صوونایع نمایشووگاه محصووو
 و ...( دستی

 گردشگری

 ةتوسع
های فعالیت

خدمات 
پشتیبان 
 گردشگری

 روستاهای هدف گردشگری -

سازمان میراث 
فرهنگی و 

صنایع دستی و 
 گردشگری

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 دوم

- 
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 های عمرانیفهرست پروژه -6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

لیون )می

 ریال(

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرائی

شعاع 

 عملکردی

اولویت 

 طرح

توضیح 

 دارد

5 
تهیه طورح هوادی روسوتایی 
برای روسوتاهای فاقود طورح 

 هادی
 زیرساختی

پروژه تهیه و 
اجرای طرح 

 هادی
- 

چالچوق، گل بالغ، مردعلی، عباس آباد علیوا، آهوک محمودآباد، 
 تپوه، قویوجووق، گلجوه، حسوین الغ، قورهبو قوره برازیل، مزرعه

آباد،  حسن بالغی، قلعه ابادقارقالو، حصارعبدالکریم، داودگر، علی
جدیود،  خانوه، کمواجین، ینگجوه مرشون، کلوه امیراباد، قشالق

کند، قزل بالغ، ارکین، جندحسین، جویزان، آباد، آقچهبهاور، علی
 قشالق حسن علی باباخانی و شکر چشمه

 بنیاد مسکن
توسط/ م

 دهستان
اولویت 
 اول

- 

1 
بازنگری طرح هادی در جهت 
کوواهش محوودودیت کوواربری 

 اراضی پیرامون روستاها
 زیرساختی

پروژه 
بازنگری 
 طرح هادی

- 

 بالغ مردعلی، گل اغا ، قشالق باش، قره اباد، اسپاس، زره فونش
آبادعلیوا، قزلجوه، اسودآباد، آبادسوفلی، عباسبالغی، عباس شاه/ 

 حصوار بین، شیورین، ازنواب، خلیفوهمرشون، توده یالققارلوق، ی
نیک، کلنگرز، آغوور، چشومه بوار، ینگوی  میالن، رازمجین، کوی

تپوه، کلوی، نوایجوک، ایوانوک،  کند، امیربستاق، خوشونام، گول
چشین، داشوبالغ، سوروجهان، جداقیوه، خراسوانلو، کووه زیون و 

 مهستان

 - بنیاد مسکن
اولویت 
 اول

- 

7 
کشوی بورای  تأمین آب لولوه

 روستاهای فاقد آب شرب
 

 زیرساختی
تأمین آب 
 قابل شرب

- 
کمواجین، امیرآبواد، برزابیوول، بهواور، حصوارعبدالکریم، داودگوور، 

 مرشون، تپه، قشالقآباد، قرهعلی
شرکت آب و 
 فاضالب

- 
اولویت 
 اول

- 

8 
بورق برخوی از  افزایش ولتواژ

 روستاهای منظومه
 زیرساختی

تأمین برق 
 روستا

 - ادارة برق خانهق مرشون، کلهقشال -
اولویت 
 اول

- 

9 
های بین بازسازی آسفالت راه

روسووتایی و آسووفالت کووردن 
 های خاکی و شوسهراه

 زیرساختی

زیرسازی، 
آسفالت و 

بهبود وضعیت 
آسفالت 
 روستاها

 کیلومتر  81سطح شهرستان به میزان  -
ادارة راه و 
 شهرسازی

- 
اولویت 
 اول

- 



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ................................................................................................................................................................................................................................ 22

 ی عمرانی )دنباله(هاپروژهفهرست  -6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیون 

 ریال(

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرایی

شعاع 

 عملکردی 

اولویت 

 طرح 

توضیح 

 دارد 

11 
احداث مدارس در روسوتاهای 

 فاقد امکانات آموزشی 
 -خدماتی
 عمرانی

- - 

قشالق مردعلی، چوالچوق،  آهوک محمودآباد، برازیول، گل بالغ، 
آبواد، امیرابواد،  حسون بالغی، قلعه حصارعبدالکریم، داودگر، علی

مرشووون، بهوواور،  جدیوود، یوویالق خانووه، کموواجین، ینگجووه کلووه
جدید،  خانه، کماجین، ینگجهاباد، قویوجوق، کله حصارقاجار، علی

بوالغ،  ویوجوق، قوزلاباد، ق مرشون، بهاور، حصارقاجار، علی ییالق
 شویخ باباخانی، قلعه حسنعلی ازناب، جندحسین، جویزان، قشالق

 چریک

- - 
اولویت 
 اول

- 

11 
احداث خانوه بهداشوت بورای 
 روستاهای فاقد خانه بهداشت 

 -خدماتی
 عمرانی

- - 

آبادعلیوا،  بوالغ، عبواس مردعلوی، گول اغا ، قشالق چالچوق، قره
آبادعلیوا،  بوالغ، عبواس گول مردعلوی، اغا ، قشالق چالچوق، قره
 تپووه، قویوجوووق، گلجووه،قوورهمحموودآباد، برزابیوول،  اسوودآباد،آهک

آبواد،  حسن بالغی، قلعه آبادقارقالو، حصارعبدالکریم، داودگر، علی
 جدیود، یویالق خانوه، کمواجین، ینگجوه آبواد، کلوهامیرآباد، علی
 مرشون، بهاور

- - 
اولویت 
 اول

- 
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  های عمرانیوژهتوضیحات پر – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

 روستای فاقد گاز شهرستان ابهر اجرا شود. 28های مهم و اساسی در زمینه عمرانی است که باید در جز پروژه پروژه گازرسانی به روستاهای فاقد گاز 1

2 
و اینترنت و مخابرات های شبکه موبایل و تقویت تلفن ثابت توسط ایجاد دکل

 ازخودپرد

دلیل اهمیت سیستم فناوری اطالعات در عصر حاضر و لزوم توجه به این امکانات زیر ساختی برای جلوگیری از میزان به

 رسد.مهاجرت، لذا توجه به این امکانات در قالب پروژه عمرانی ضروری به نظر می

 ها قرار دارندنی و محافظت از روستاهای که در معرض سیل فصلی از منبع مسیلبرای مدیریت آب مناطق کوهستا های سطحیاجرای طرح آبخیزداری جهت مدیریت آب 3

4 
، سایت امداد مسافرت های خدمات پشتیبان گردشگری )آژانستوسعه فعالیت

فروشگاه و نمایشگاه  گردشگری، آموزشهوایی و کانون  و نجات زمینی و

 و ...( محصوالت صنایع دستی

 های ضروری استر سطح شهرستان از جمله پروژهدر جهت توسعه انواع گردشگری د

 تهیه طرح هادی روستایی برای روستاهای فاقد طرح هادی 5
های اساسی برای ساماندهی به وضعیت روستاها، ایجاد امکانات و خدمات مورد نیلز و به طور کلی توسعه این طرح جز پروژه

 روستا و بهبود وضعیت زندگی ساکنان خواهد بود.

6 
گری طرح هادی در جهت کاهش محدودیت کاربری اراضی پیرامون بازن

 روستاها

سال اخیر و کاهش محدودیت  11دلیل امکان در نظر گرفتن تاثیر تغییرات مربوط به امر بازنگری طرح هادی روستایی، به

 های موجود در روستا، مورد نیاز است.کاربری

 بتأمین آب لوله کشی برای روستاهای فاقد آب شر 7

 
 باشد.ناپذیر میهای اساسی و اجتنابکشی برای افزایش کیفیت زندگی ساکنین روستایی، یکی از پروژهمین آب شرب لولهأت

 واهد بود.های مورد نیاز اولیه برای افزایش کیفیت زندگی هم در زندگی روزمره و هم اشتغال روستاییان خبرق، از پروژهتأمین  تأمین برق برخی از روستاهای منظومه 8

 ضرری خواهد بود. جلوگیری از میزان مهاجرتاحداث مراکز آموزشی )حداقل دبستان(، برای افزایش سطح رفاه و  احداث مدارس در روستاهای فاقد امکانات آموزشی 9

 نین روستایی برای روستاهای فاقد این امکانات، در نظر گرفته شود.خانه بهداشت باید برای افزایش استاندارد زندگی ساک احداث خانه بهداشت برای روستاهای فاقد خانه بهداشت 11

های خاکی و های بین روستایی و آسفالت کردن راهبازسازی آسفالت راه 11

 شوسه
 های ارتباطی سطح شهرستان ضروری است.کیلومتر از راه 81برای حدود  این پروژه

 

 



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ................................................................................................................................................................................................................................ 21

 بندی اعتبارات پروژه های عمرانی(ای دستگاه های اجرائی )جمعمایههای سراعتبار طرح های تملک دارائی  - 7جدول 

 شماره
 طبقه بندی

 عنوان دستگاه فصل/ برنامه
 دوران اجرا

(1) 

 3اعتبار )میلیون ریال(

 جمع های بعدسال سال دوم سال اول

 میلیون ریال 8111 - - میلیون ریال 8111 ماه 4 اداره گاز پروژه گازرسانی 1

2 
های شبکه موبایل و تقویت تلفن اد دکلایج

 ثابت و اینترنت و خودپرداز
 میلیون ریال 9111 - - میلیون ریال 9111 ماه 4 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات -مخابرات

 میلیون ریال 9111 - - میلیون ریال 9111 ماه 4 منابع طبیعی و امور آب عملیات آبخیزداری 3

4 
خدمات پشتیبان های فعالیت ةتوسع

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و 

 گردشگری
 میلیارد ریال 3 ماه 6

میلیون  911
 ریال

 میلیارد ریال 3911 -

 میلیون ریال 251 - - میلیون ریال 251 ماه 6 بنیاد مسکن انقالب اسالمی پروژه تهیه و اجرای طرح هادی 5

 میلیون ریال 411 - - میلیون ریال 411 ماه 6 انقالب اسالمی بنیاد مسکن پروژه بازنگری طرح هادی 6

 میلیون ریال 9111 - - میلیون ریال 9111 ماه 6 اداره آب و فاضالب روستایی تأمین آب قابل شرب 7

 میلیون ریال 9111 - - میلیون ریال 9111 ماه 6 اداره برق تأمین برق روستا 8

9 
فالت زیرسازی، آسفالت و بهبود وضعیت آس

  روستاها
 ماه 4 اداره کل راه و شهرسازی

برای هر کیلومتر حدود 
 میلیون ریال  8111

- - 
برای هر کیلومتر حدود 

 میلیون ریال  8111

11 
احداث مدارس در روستاهای فاقد امکانات 

 آموزشی
ادارة اوقاف و امور  -اداره آموزش و پرورش

 خیریه و موقوفه 
 میلیون ریال 7111 - - میلیون ریال 7111 ماه 6

احداث خانه بهداشت برای روستاهای فاقد  11

 خانه بهداشت
 میلیون ریال 8111 - - میلیون ریال 8111 ماه 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ( یکساله/ دوساله / سه ساله/ ...1) -

                                                      
 باشد.بینی شده، برای یک روستا میهای پیشهزینه 3
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