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  کلیات

ثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، تحوالت أمت ،استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور یروستاها

ر های گسترده دگذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

 شهری ةروستایی را به جامع ةآنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعی کالبدی روستاها، چهره و کالبد هاساختزیر

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

 بوده است. 

رفاً بر مبنای . البته رشد صی متکی استوربهرهو رشد  گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

 ؛هددخرتر را کاهش میأمت گذاریسرمایهبازده نزولی عوامل تولید شده و بازده  ةبه سرعت مشمول قاعد گذاریسرمایه

 د.شومیجدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف  گذاریسرمایهبنابراین رشد روستا به صرف انجام 

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

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر در روستاها را می گذاریسرمایههای زمینه .وری استبهره

ه تبع آن تحول در و ب اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتای هروژهمالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پ

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ک ی ای و تقریباًی عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهوربهرهگذاری برای ارتقای و سیاست گذاریسرمایه 

 کننده 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

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ــا مصـــرف و  تولیــد ت

های با تغییرات قیمـت
 گسترده

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

ی هاسیاستمدی آو به دلیل ناکار دشومیروستاییان منتهی  گذاریسرمایه هایدرآمد و انگیزه
   .دهدوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ میباصالحی، فرایند تار عنک

2 
 هافعالیتخرد  مقیاس

 در بخش کشاورزی

در  ی صنعتی بزرگ مقیاسگذارسیاستگیری ثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلأتم
تر شده است. در چنین در روستاها بسیار کوچک تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 
ت، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر بوده اسصرفاً معیشتی  هافعالیتشرایطی به دلیل آنکه مبنای 

   ظ نشده است.اقرار نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لح

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهادب یکی آ
افزایش 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 1361های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه و

وری و بهره ییکی از عوامل محوری ارتقادر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 
توان . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استاز محل فعالیت درآمد روستا

 .تولید را دو تا سه برابر افزایش داد

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

 بهرة کافی برد.
 جهاد ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت الگویة ارائ عدم

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

 است.
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

4 
 ناو متولی هادستگاهوجود 

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

 ..روستایی و . فاضالبو  آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب ی اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،هادستگاه
دستگاهی و ضعف  بین روستاها هستند. ناهماهنگیة از جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسع

 .روستا شده استة ها در حوزیگذارسیاستویی ناهمس موجب ی متوازنگذارسیاست

 در بخش هافعالیت انواع برای الزم مجوزهای اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود

5 

ــاختار  ــبت باالی س نس
ـــتـاییان  جمعیتی روس

ـــنــت گرا بــه نیروی س
ــر و  ــاه ــی م ــــان انس

 گراتخصص

طح پایین بودن س شود.تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میهای اقتصادی مطابق تئوری
مقاموت ذهنی .  سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم

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

د، باشدیرینه می هایها مطابق سنتاین میان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و نملیک زمین
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، به تسامح با سنت گراها مینیروی جوان متخصص یا مجبور 

های ند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهشومیمجبور به مهاجرت 
 گردد. در آمریکاین میوری پایانسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

ارند، نیز د درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات 3فقط 
در کشاورزی سنتی و معیشتی به  اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  درصد 33اما در ایران با وجود 

 برد. سر می
فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به  ةروستاییان با توجه به شیو

ان های زینتی، دارویی، زعفرتغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل
 زنند.میو سایر محصوالت کشتی دیگر 

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

ی ربردابهرهبین نسلی در 
 منابع طبیعیاز 

 باید عدالتد میباشمیها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده نجا که منابع آب، خاک، چراگاهآاز 
ی را نیز آت لی بهینه از منابع، حقوق نسبرداربهرهای باشد که نسل حاضر ضمن بین نسلی به گونه

بر منابع خدادادی،  ی اصولی و مدیریت و نظارتگذارسیاستسفانه فقدان أمت .محفوظ بدارد
رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میهای جدی به این منابع دارای آستانهآسیب
 .شویمآینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه در روند 

1 

توجـه غـالب به خدمات 
ــــاختی  رفــاهی و زیرس

ـــرمایهجای هبـ  گذاریس
 اقتصادی در روستا

ن ای های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ باهای سنگینی که در حوزهگذاریسرمایهبا وجود 
گذشته نگاه غالب به  ةایش متناسبی نداشته است. در چند دهزوجود میانگین درآمد روستاها اف

مین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت أدخالت دولت در روستا ت ةحوز
 نبوده است.  تأکیدنها مورد آسازی اقتصادی 

8 
های کوچک اهگکارنبود 

 مقیاس 

 ،ای کوچک مقیاسهدر حال توسعه، کارگاه در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و
گاهی کافی روستاییان آآموزش، دانش، تخصص و  نبودبسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر 

و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از 
 د. باشمیربط نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تیتولید سن

نه ثر از تحوالت فناوراأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روســتاها ســنتی و کمتر متأمت
دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت  ةدر حوز ،به عنوان مثال ،هابوده اسـت. در برخی بخش

 .داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی

 

در  اجتماعی و اقتصادی تحوالت ارکان از نیز آن در تحول و است روستا اقتصاد اصلی محور کشـاورزی که آنجا از

 .است وابسته کشاورزی بخش در یوربهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش د،شومی محسوب روستاها

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل ی، میوربهرهبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای 

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، سیاست ةدار در حوززمان و تغییرات معنی نیازمند 

نی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و آثار مورد تدانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مب ،بینش

های روستایی، چکیده گزارش بخش ر از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومهانتظا

 د.شومیزنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه 
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 مقدمه

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

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

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

 ا افزوده شد. از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهره

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

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

های ناشی از فروش نفت در شهرها له انباشت عظیم سرمایهئمس سف انگیزی به خود گرفت. اولینأعللی چند، صورت ت

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

شدیدی برای روستاییان به  ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةمهاجرین گسترد

های مسری، بر جمعیت شهرها و وضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةوجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسع

یان به شهرها که محل جذب یروستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستا

ر های فقه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنهدرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشی

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر بود. عدم صنعتی -شهری پاسخ اجتماعی

زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و بالاستفاده  ةشدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمد

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتوتماندن ثر

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

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

و میزان مشارکت اهالی و  شدهمحلی را  ةجامع افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بودبه پایدار، اشتغال

 سطح در توانمندسازی ایهبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد بکارگیری چرا که ؛هروستاییان را بیشتر کرد

 طرف دیگر از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندمی تسهیل را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از

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

های روستایی تالش شده که مسائل پایدار منظومه ةاقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةدر تدوین سند برنام

و راهبردهای آن  هاسیاستاهداف،  ،ضعف هر بخشکلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و 

ایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این هروژهبخش مطرح و در نهایت پ

های پایدار منظومهة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةتوسع ةای از مطالبی که در رابطه با برنامسند تنها گزیده

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

یی در نظر گرفته شود تا به هاسیاستهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبردها و محدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 روستاهای بخش تبیین و تحلیل وضع موجود -9

 های وضعیت توسعه بخششاخص-9-9

د. باشیم مرکزی بخش ةتوسع ارزیابی منظور به بخش سطح در موجود متغیرهای و هاشاخص ارائه بند این از هدف

موجود در  یهالفهؤم یامهپرسشنا یهاداده یآورجمع موجود، های آماریو دادهبا استفاده از منابع  یلدل ینبه هم

و  یساخت زیرطبیعی،  تولیدی،و  اقتصادی ی،و فرهنگ های اجتماعیبخش به صورت جدول زیر شامل شاخص سطح

 آورده شده است.  زیربنایی

 موجود های بیان وضعیتشاخصها و متغیر -9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص

سهم/مقدار 

 متغیر/شاخص )درصد(

 استان شهرستان

ی و
ماع

جت
ا

 

ی
نگ

ره
ف

 

 63/2 21/51 1315 21838 نفر 1جمعیت

 - - 1315 51/1 درصد نرخ رشد

 18/6 52/14 1315-16 85 تعداد 2آموزشی

ص
اقت

ی
اد

 
ی

ید
تول

و 
 

 11/1 41/11 1311 5154515 هکتار 3مساحت زراعت آبی

 88/22 51/11 1311 1351153 هکتار 3مساحت اراضی زراعی باغی

 - - 1315 11151 تن 3آبزیانتولید 
 - - 1315 111111 تن 3مرغ گوشتی
 - - 1315 21113 تن 3تولید عسل

 41/1 11/56 1316 3311318 مترمکعب 4تولید آب یکساله

 طبیعی
 - - 1311 1/54 درصد 5سطح اراضی شیبدار

 - 25 1311 1 تعداد 6روستای هدف گردشگری

ی
نای

ر ب
 زی

ی و
خت

سا
یر

ز
 

 6/5 56 1311 11 تعداد آبادی 1از برق برخوردارروستاهای 

 31/6 14/61 1311 28 تعداد آبادی 8روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت

 51/1 6/64 1311 38 تعداد آبادی 1دیها طرحمند از مطالعات روستاهای بهره

 8/6 1/11 1311 21 تعداد آبادی 11روستاهای برخوردار از گاز

 14/3 18/53 1315 86 کیلومتر 11 2 و 1راه اصلی درجه 

 31/11 14/52 1315 112 کیلومتر 11  1جاده فرعی

 33/8 663/68 1315 116 کیلومتر 11  2جاده فرعی 

                                                           
 1315سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  1-

 1311استعالم اموزش و پرورش،   -2

 1311استعالم کشاورزی سال،  -3

 ایاستعالم اب و فاضالب منطقه -4

 GISهای اطالعاتی ها و الیهداده -5

 1311استعالم میراث فرهنگی و گردشگری،  -6

 1311برق،استعالم اداره  -1

 1311استعالم علوم پزشکی،  -8

 1311استعالم بنیاد مسکن،  -1

 1311ای، استعالم گاز منطقه -11

  http://abepi.ir 1315های راه و شهرسازی، مستخرج از نقشه -11

 

http://abepi.ir/
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 هاقابلیت-9-2

 اقتصادیالف(  

  ؛مهترین قابلیت اقتصادی منطقه، دسترسی به منابع آب کافی و خاک برای انجام فعالیت کشاورزی 

  ؛های عمده بخش مرکزی شهرستان طارممحصوالت کشاورزی از توانتنوع باالی 

 ؛تولید اول بخشبه عنوان  محصول زیتون  

 ؛صنایع تبدیلی و تکمیلی ةامکان توسع   

  31 تولید  درصـد کل گوجه فرنگی استان زنجان و 45از محصـول زیتون کشـور،  درصـد 31تولید بیش از 

 ؛خلیج فارس ةکشورهای آذربایجان، روسیه و کشورهای حوزصادرات محصول سیر به درصد سیر کشور و 

 های اقتصادی در گذاریسـرمایه ةگذاران توانمند و بالقوه بومی جهت اسـتفاده از آنها در زمینوجود سـرمایه

 .بخشسطح 

  توسـعه و بازگشـت اراضـی باغی در مناطق پایین دستی با محصوالتی که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه

 جمله توسعه باغات انجیر، توت، گالبی و غیره. باشد از

  توسـعه و بازکشـت اراضـی باال دسـتی با محصوالتی با ارقام جدید از جمله گیالس، گردو، فندق و غیره که

 دارای توجیح اقتصادی خوبی در شرایط حاضر می باشند.

 اجتماعیب(  

 ؛باال بودن میزان نرخ رشد جمعیت در بخش مرکزی طارم   

  ؛فرهنگی و گروهی بین طوایفانسجام 

 ؛به روستا همکاری  اهالی در امور مربوط مشارکت و   

 زیتون کاران و ها در سطح بخش از جمله اتحادیه زنبوردارنوجود تشکل و اتحادیه.   

 زیست محیطیج(  

 ؛های فرعی رودخانهل اوزن و آبراههزعبور رودخانه پرآب ق   

 4/45  ؛درصد 11تا  2با شیب عمومی هموار در اراضی نسبتاً مورد مطالعه ةمنطقدرصد از مساحت 

 ؛دشتی و هموار منطقهدر قسمت های  های آبرفتی در منطقه به همراه منابع آب کافیوجود خاک 

 ؛بخش هکتار جنگل در سطح 1161 وجود و  باال بودن تنوع گیاهی 

 ای از منطقه در محدوده شکار ممنوعواقع شدن قسمت عمده.   

 فضایی-کالبدید(  

 مسیر گیلوان -3زنجان، -مسیر درام-2 زنجان،-مسیر گیلوان-1ها به  سـایر بخش ها:نوع دسـترسـیت-      

 ؛خلخال-مسیر درام-4تهران( و -کرج-قزوین-منتهی به رشت)رودبار 

 ؛برخوردار بودن اغلب روستاهای بخش مرکزی طارم از خدمات آب، برق، گاز و تلفن  
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 روسـتاهای دهستان آببر و گیلوان نسبت به دهستان درام به لحاظ دسترسی به خدمات تر وضـعیت مطلوب

 زیرساختی 

 51  دیها طرحروستا دارای.  

 گردشگری ه(  

 ؛باال بودن تنوع گردشگری در سطح بخش مرکزی شهرستان طارم   

  ؛گردشگری ممتاز از بخشعبور محور 

  ؛آثار تاریخی در بخش 21وجود  

 ؛امامزاده 1مذهبی از جمله ن قرارگیری اماک   

 ؛شکار ممنوع ةوجود مناطق و مسیرهای شاخص اکوتوریسمی از جمله منطق  

 ؛برخورداری بخش ازتوان برگزاری جشنواره زیتون و باغات زیتون  

 صنایع دستی بومی هنرها و وجود.  

    ها و تنگناهامحدودیت-9-9

 اقتصادیالف(  

  ؛های عمده در بخش تولیدشهرهای اطراف از ضعففروش محصول زیتون طارم با برند   

 ؛ضعف صنایع تبدیلی و بسته بندی موجود در منطقه   

  به علت انزوای  های بخش خصوصیریگذاسرمایهجذب و عدم  واقع نشدن در مسیرهای اصلی حمل و نقل

   ؛ جغرافیایی

 ؛سنتی بودن انبار محصوالت کشاورزی 

 داراندالالن و بنکحصوالت تولیدی توسط خریداری م.   

 اجتماعیب(  

 ؛کشور پایین بودن سطح سواد شهرستان طارم نسبت به استان زنجان و 

   ؛عیت در سن کار منطقه مورد مطالعهدرصد از جم 55568غیر فعال بودن 

 ؛پایین بودن سطح مشارکت زنان   

 باال بودن میزان مهاجر فرستی.   

 زیست محیطیج(  

  ؛های فرعیاوزن و رودخانه قزلبا توجه به عبور رودخانه  مورد مطالعه ةمنطقسیل خیز بودن 

 ؛های جذبیدفع فاضالبهای خانگی روستاها در چاه 

 ؛بخش مرکزی شهرستان طارم های فعال دروجود گسل 

 معاش های منابع طبیعی به منظور امراررشد ناکافی صنعت در بخش و فشار مضاعف بر عرصه.   

 فضایی-کالبدید(  

  ؛هااحداث و نگهداری جاده ةهزین موجب افزایش بسیارکوهستانی بودن منطقه و مسیرهای منتهی   

 ؛سیسات ارتباطی مهم مانند راه اصلی، آزادراه، مسیر ترانزیت، خط آهن و فرودگاهنبود تأ   

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات   

 کمبود آب در بخش کشاورزی و شرب ها باعثضعف زیرساخت. 
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 گردشگری ه(  

   ؛بخش مرکزی شهرستان طارمدر سطح  توریستیمیزان خدمات موجود ضعف 

 ؛های گردشگری در مسیر و محور گردشگریساختکافی نبودن زیر 

 ؛فرهنگی و گردشگری ثار تاریخی،آدسترسی به اکثر  های ارتباطی ونامناسب بودن راه 

 بخش مرکزی شهرستان طارمها و آثار گردشگری جاذبه معرفی ضعف اطالع رسانی و. 

 مسائل کلیدی بخش -9-4

 اقتصادیالف(  

 سیر؛ مانند زیتون و نگهداری محصوالت کشاورزی صنایع تبدیلی، تکمیلی و توسعة ضعف 

 وری شده و محصوالت جانبی با آامکان برند سـازی زیتون طارم با عرضه به صورت فله، بسته بندی شده، فر

   ؛نام طارم

   ؛ران بخش خصوصیگذاسرمایهضعف حمایت از   

 اعطای تسـهیالت بانکی با حداقل درصـد سـود، تسـهیل و روانسـازی در پرداخت تسهیالت از سوی  ضـعف

   ؛های عاملبانک

 ؛ضعف تعامل موثر اقتصادی بخش مرکزی شهرستان طارم 

 ؛های صنعت و خدماتاقتصاد متکی بر کشاورزی و ضعف در بخش 

 اجتماعیب(  

 ؛بخش انسانی و مالی ازهای خروج سرمایه  

 ؛بیکاری جوانان تحصیلکرده 

 ؛پایین بودن میزان مشارکت زنان در بخش مرکزی شهرستان طارم 

 پایین بودن سطح سواد.  

 زیست محیطیج(  

 ؛از آن پسپیامدهای  های سیالبی ویرانگر و رسوبزایی وبروز جریان   

 ؛کمبود آب شرب و قطعی آب   

 ؛های سطحیبرداری از منابع آببهرهسیسات مهار و أکافی نبودن ت 

 ؛خرد شدن اراضی زراعی و باغی با افزایش جمعیت   

 ؛توسعه شبکه آبرسانی و رفع مشکالت اجرایی  آن  

 ؛رود علیا، سرخه سنگ، ده بهار و...  امکان احداث سدهای معیشتی برای روستاهای هزار 

 الح این انهار جهت جلوگیری از هدر رفت و نیاز به پوشـش و اص انهار کشـاورزی ةخاکی بودن قسـمت عمد

 آب.

 فضایی   –کالبدی د(  

 ؛عدم اعتدال فضایی توزیع خدمات در سطح بخش   

 ؛های ارتباطی با زنجان، منجیل و اردبیلوضعیت نامناسب راه   

  ؛دی روستاییها طرحاجرا و یا ناتمام ماندن ضعف   
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 ؛باغات ها در اراضی حاصلخیز کشاورزی ورشد کالبدی سکونتگاه   

  اینترنت وضعف آنتن دهی موبایل. 

 گردشگری ه(  

  ؛های گردشگری بخشگیری مطلوب از جاذبههای الزم برای بهرهریگذاسرمایهکافی نبودن 

  مذهبی همچون آتشــکده  های گردشــگری طبیعی، تاریخی وتعریف فضــای گردشــگری برای جاذبهضــعف

 ؛تشویر گیالنکشه و

 ؛گردشگریهای کمبود زیرساخت ضعف و 

 ؛ران در بخش گردشگریگذاسرمایه ضعف حمایت از 

 ؛فقدان نظام اطالع رسانی و آموزش نیروهای انسانی در زمینه گردشگری 

 و های فرهنگین طارم در کنار جاذبههای صنایع دستی و محصوالت بخش مرکزی شهرستافقدان فروشـگاه 

 .تاریخی

 ی موجودیساختار و سازمان فضا-9-5

 
 ساختار فضایی بخش مرکزی  -9نقشه 

 



 15 ............................................................................................................  ............................................................ مرکزی /بخش طارمشهرستان 

 

 
 

 
        

 
 :  سازمان فضایی بخش مرکزی 2نقشه 

 بندیجمع-1-6

 های نسبتاًهای کوهسـتانی با شـیب تند و میزان محدود خاک در کنار درهصـورت محیط به از دیدگاه توپوگرافی

های جمعیتی و کاربری ترین عوامل تاثیرگذار در ســـازماندهی کالبدی ســـکونتگاههموار با میزان خاک بیشــتر، مهم

 است. منطقه مورد مطالعهاراضی 

  گیری نهایی ساختار و سازمان ای در شکلنقش عمده طارم  بخش مرکزی شـهرستان ةمسـیر عبور رودخان

کل ها شهای اصلی و بین روستایی نیز عموما به تبعیت از مسیر عبور رودخانهفضـایی ایفا کرده اسـت. جاده

 گرفته است. 

  ی اقتصــادی و تضــعیف نقش هافعالیتمنجر به کاهش منطقه هایی از اکولوژیکی در بخش-محیطیعوامل

گیری روابط برخی از این ها شـــده اســـت. همچنین همین عامل منجر به شـــکلکارکردی آن ســـکونتگاه

ن یشده است؛ یعنی جدا از اینکه روابط افقی ب بخش مرکزی شهرستان طارم ةمنطقها با خارج از سـکونتگاه

بخش مرکزی ها با روستاهای مرکزی و شهر مرکزی ها وجود ندارد، روابط عمودی بین سـکونتگاهسـکونتگاه

ـــتـان طارم ـــهرس ـــکونتگاهلذ؛ نداردنیز وجود  ش ارتباط برقرار منطقه با خارج از  های انزواییهای حوزها س

 اند. نموده
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 ًی هاســکونتگاه منجر شــده اســت که عموماً به نقش اقتصــادی قدرتمندتر بازار تعداد جمعیت بیشــتر عموما

ه تری را دارد. بهایی واقع شده که شرایط محیطی و اکولوژیکی مناسبپرجمعیت و با اقتصـاد قویتر در حوزه

ثری در ساختار و ؤغیر از نقاط جمعیتی، مکان بازارهایی همچون سـه راهی کوهکن و بازار دستجرده نقش م

 دارند. مطالعهمنطقه مورد سازمان فضایی 

  مانند تولید برنج و سیر در تعدادی از روستاهای  محصوالت خاص،تخصـص یابی برخی از روسـتاها در تولید

ای با برون دهسـتان درام، نقش موثری در سـاختار و سـازمان فضایی دارد. که این نوع باعث ارتباطات عمده

یی مانند رشت، تبریز، همدان، کرج، قزوین و و با چند شـهر بزرگ شده است؛ این ارتباطات با شهرهامنطقه 

 تهران است. 

 ـــگری برخی از خطوط و دره ـــکلنقش گردش ـــته به ش ـــادی مبتنی بر ها توانس گیری تنوع تولیدات اقتص

 گردشگری بیانجامد.

 گذاران تکمیلی، ضعف حمایت از سرمایه توسعه صنایع تبدیلی و ضعفترین مسائل توسعه بخش شامل: مهم

   ؛های گردشگریورزی، صنایع و گردشگری، ضعف و کمبود زیر ساختدر بخش کشا

  باشد.و محرومیت زدایی بخش می ل اجتماعی و فضایی، ایجاد اشتغالهدف این سند اعتداعمده 

 

 روستاهای بخش هتوسع تصویر کالن-2

  اهداف کلی : - 2-9

 ؛بهره برداری پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت بخش 

 ؛جایگاه گردشگری پایدار بخش یارتقا 

 ؛ارزش محصوالت عمده کشاورزی ةجایگاه اقتصادی محصوالت عمده بخش با تکمیل زنجیر یارتقا 

  ؛جانبه اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه بخشتوانمندسازی همه 

 ایارتباطی در سطح بخش به صورت شبکه-توسعه کالبدی. 

 : کمیاهداف  – 2-2

 ؛منابع طبیعی ةمدیریت بهین 

 ؛حفاظت از تنوع زیستی بخش مرکزی شهرستان طارم 

  ؛صنعت گردشگری پایدار ةرشد و توسع 

  ؛توسعه بخش کشاورزی 

 ؛صنعت با رویکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی ةتوسع 

  ؛یان با تکیه بر ظرفیت منابع بخشیفزایش منابع درآمدی پایدار روستاا 

  ــت ــی به فرص ــترس ــازی برای دس ــنایع جهت ارتقاهظرفیت س ــیب یا و ص ــار آس ــطح زندگی اقش پذیر س

 ؛روستایی)فقیران، زنان و جوانان(

  ؛توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای محلی 

  ؛مرکزی شهرستان طارم ها در سازمان فضایی بخشتعیین نقش پذیری سکونتگاه 

   ؛های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظام فضایی شبکه 

 ؛ییخروج از انزوای جغرافیا 

 مرکزی شهرستان طارم همه جانبه کیفیت زندگی بخش یارتقا. 
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 اهداف کمی بخش بر حسب سرفصل های کلی -2جدول

سر 
های فصل

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

پیش بینی 
 در یریزبرنامه/

 9445سال 

 سال پایه

 متغیر/ شاخص
واحد 

 سنجش
 میزان سال

 و 
ت

عی
جم

مع
جوا

 

 21525 21838 1315 نفر 1جمعیت کل 1

2 
 1315-1415 2نرخ رشد جمعیت

 درصد
15-

1385 
- 61/1 

 41 41 1315 درصد 1میزان روستانشینی 4
 51 51 1315 تعداد 1روستاهای دارای سکنه 5

 سرزمین
 1414 1414 1315 مربع کیلومتر 3مساحت 5

6 
 در نفر کل جمعیت نسبی تراکم

 مربع کیلومتر
1315 63/18 16/11 

 نیروی
 انسانی

1 
 4روستائی شاغلین تعداد

 9587 1551 1311 نفر

اد
ص

اقت
و  ی

ید
تول

 ی

 15/5154 15/5154 1311 هکتار 5مساحت اراضی زراعی 

 3/13511 3/13511 1311 هکتار 5مساحت اراضی باغی 

بنا
یر

و ز
ت 

اخ
رس

زی
ی

ی
  

 
 لوله سالم آب از مند بهره روستاهای

 6کشی
 51 56 1315 تعداد

 11 11 1311 تعداد آبادی 1روستاهای برخوردار از برق 12
 44 21 1311 تعداد آبادی 5روستاهای برخوردار از گاز 
 44 38 1311 تعداد آبادی 7هادی  روستاهای دارای طرح 13
 35 28 1311 تعداد آبادی 11روستاهای دارای خانه بهداشت 14

 

 گیری توسعه جهت -2-9

 وی روستایی  هامنظومهپایدار  ةی و طرح توسعة اقتصـادی، اشـتغالزایتوسـع ةسـند برنام ةتوجه به هدف عمدبا 

ة اقتصــادی و ها و تنگناهای اســاســی توســعها، توانمندیعلمی و تحلیل راهبردی مزیت اهداف ویژه طرح؛ شــناخت

، اهازایی در روستاقتصادی و اشتغال ةهای توسعگیری از توانمندی، بسـترسازی جهت رفع تنگناها و بهرهزاییاشـتغال

                                                           
 1315مأخذ: درگاه ملی آمار ایران سرشماری،  - 1

 می باشد.  61/1برابر با  1415محاسبه شد ولی برای سال  51/1برابر با  1385-15.نرخ رشد جمعیت برای سال های  2

 GIS. نقشه های  3

 1311. فرهنگ آبادی ها  4

 1311مأخذ: آمار جهاد کشاورزی،  - 5

 1311. آب و فاضالب روستایی 6

 1311مأخذ: اداره برق استان زنجان،  - 1
 1311اداره گاز استان زنجان، مأخذ:  - 8
 1311مأخذ: بنیاد مسکن استان زنجان،  - 1

 1311مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان،  - 11
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د های موجو، تقویت ظرفیتزاهای اقتصادی اشتغالریگذاسرمایههای سـازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه

ـــارکت بخش غیردولتیارزش و زنجیر ةتولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیر هـای جدیدو ایجـاد ظرفیـت  ،ة تولید با مش

)سـاکنین و ذینفعان روستاهای بخش  هادینه سـازی مشـارکت بخش عمومی، خصـوصـی، تعاونی و مردمیتقویت و ن

مرکزی شهرستان ه در روستاهای بخش رود ک، انتظار میزاییمرکزی شـهرسـتان طارم( در توسعه اقتصادی و اشتغال

 دست آید:ه طارم دستاوردهای زیر ب

گیری خاص جهتبخش مرکزی شــهرســتان  طارم های مهم در اقتصــاد بخش کشــاورزی به عنوان یکی از حوزه

 ة، توسعمستمر سطح فناوری و نوین سازی یاخود را برای توسـعه دارد. در این بخش توسـعه کشـاورزی سالم و ارتق

های به زیرســاختطارم  واحدهای فرآوری مواد غذایی متکی به محصــول زیتون در شــهرســتان طارم، تجهیز دشــت

توان اکولوژیک سرزمین  ةو...( برپای سیر انجیر، ،انار، درن، توسـعه کشـت های تخصـصی )زیتوناورزی مکشـ ةتوسـع

 .گیری شده استجهت

گیری توسعه خود را بخش مرکزی شهرستان طارم جهت ةهای مهم توسعبخش صنعت به عنوان یکی از بخش

توسعه غذایی مبتنی بر زیتون و سیر از گذاری احداث صنایع تعریف کرده است. که تکمیل و راستای سرمایه

 های صنعت بخش مرکزی شهرستان طارم است.گیریجهت

 ی گردشگریهافعالیت ةشامل توسع بخش مرکزی شهرستان طارم ةهای مهم توسعگیریگردشگری جهت ةحوز در

 ةر تاریخی و توسعآثا یو احیا حفظ بخش،محورهای گردشگری  ة، ساماندهی و توسع، اکوتوریسم طارمبخشدر سطح 

 ی گردشگری با سطح عملکرد ملی و فراملی و تشویقهافعالیتدستی در راستای توسعه کیفی هنرهای سنتی و صنایع

بخش مرکزی شهرستان دستی و بومی در های عرضه صنایعو بازارچهها فروشگاهو حمایت از بخش خصوصی در ایجاد 

 .است طارم 

  ؛کسب و کارایجاد اشتغال پایدار و رونق   

 ؛شهری-بخشی روستاییاقتصادی و تعادل ةکاهش شکاف توسع 

 ؛ای در روستاهاتقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه 

 ؛افزایش مشارکت اقتصادی روستاها   

 ی توســعه هاطرحســازی مشــارکت تحصــیلکردگان محلی در توانمندســازی اقتصــادی روســتاییان و ظرفیت

 ؛اقتصادی

 ؛بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییانتنوع 

 ؛ی اقتصادی روستاهاهافعالیتارزش  ةبری عادالنه عوامل در زنجیرسهم 

 ــهم ــاد مقاومتی در زمینس ــتی با اهداف اقتص ــلی و درون  ةبری عادالنه و پایدار از منابع زیس عدالت بین نس

 ؛نسلی

 ؛وری در روستاهای سطح بهرهافزایش سطح درآمد و ارتقا   

 ؛زایی روستاییمطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال تقویت تمرکززدایی در انجام 

 ؛تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی 

رود یانتظار م ی روستاییهامنظومهپایدار  ةی و طرح توسعة اقتصادی، اشتغالزایتوسع ةسند برنام تحققبا اجرا و 

 دست آید:هکه نتایج کیفی و کمی زیر ب
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 و حصوالت زیتون، انار، گردو، گیالسزایی از طریق ایجاد صـنایع تبدیلی در زمینه باغداری به ویژه ماشـتغال 

 ؛با توجه به پتانسیل روستازمینه زراعت به ویژه محصوالت گوجه فرنگی، سیر و برنج 

 ؛تبدیلی دامی با توجه به پتانسیل روستا زایی از طریق ایجاد صنایعاشتغال 

 ؛زایی از طریق ایجاد خدمات گردشگری با توجه به پتانسیل روستااشتغال 

 ؛کاهش مهاجرت از طریق ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت 

 ؛کاهش بیکاری فصلی، افزایش اشتغال جوانان و سرپرستان خانوار روستا از طریق ایجاد صنایع تبدیلی   

 ؛روستاییان از طریق برندسازی محصوالت منطقه طارم افزایش درآمد 

  بازاریابی و تبلیغات و فروش محصـوالت روسـتاهای هدف در سـطح ملی و صادارت محصوالت به کشورهای

   ؛همسایه

 ؛های اقتصادی روستاگذاریافزایش مشارکت مردم در سرمایه 

 ارتقای محصوالت کشاورزی؛ 

 راهبردها:  -2-4

 اقتصادیالف(  

 ؛توسعه محصوالت باغی و زراعی 

 ؛و کیفی محصوالت کشاورزی کمی ةهای تولید به منظور توسعبهبود روش 

  ؛و آبزی ی دامداری، پرورش طیورهافعالیتتوسعه 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیصنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛یان با تکیه بر بخش کشاورزییاشتغال پایدار روستا   

  بخشفروش مستقیم محصوالت در. 

 اجتماعیب(  

 ــبکهآتقویت فر ــارکتی و ش ــعه مش ــی به یندهای توس -ی اجتماعیهافعالیتهای نهادی برای انســجام بخش

 ؛فقیران ،زنان، اقتصادی جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه 

 ؛تقویت و گسترش پوشش شبکه بهداشت و درمان روستاییان 

 ؛و مهارت روستاییان توسعه سطح دانش 

 ؛گیریسازی و تصمیمدخالت دادن مردم در فرایند تصمیم 

 ؛استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش 

 سازی تعامل بین نهادها و مردمزمینه. 

 زیست محیطیج(  

 ؛های بهره برداری پایدار از اراضی جنگلیتوسعه و ترویج روش 

 ؛)سطحی و زیرزمینی( آبی منظومهبرداری از منابع مدیریت بهره 

 ؛های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضالب( مدیریت بهداشت محیط )مواد 
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 ؛محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 های گیاهی و جانوری و حفاظت از آنهاشناسایی گونه. 

 فضایی –کالبدی د(  

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

 ؛های همپیوند بخش مرکزی شهرستان طارمکید بر ایجاد روابط و پیوند میان سکونتگاهأت 

 ؛های ارتباطیسیسات زیربنایی و زیرساختأت ةتوسع 

 ؛هاخدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ورزشی سکونتگاه ةتوسع 

  هاسکونتگاهتأمین ایمنی و امنیت. 

 

 گردشگریه(  

 ؛در بخش گردشگری بومی ةتوسع 

 ؛توریسم تاریخی و مذهبی منظومه ةتوسع 

 ؛کشاورزی –گردشگری روستایی  ةتوسع 

 زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش ةتوسع. 

  ی اجراییاهسیاست – 2-5

 اقتصادیالف(  

 ؛سیر، گوجه فرنگی، زیتون ةمحصوالت عمد توسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی منظومه بر روی 

 ؛های کشاورزی منظومهتکنولوژی یارتقا 

 ؛الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی منظومه یارتقا 

 ؛های زیتون در گلخانهکاشت درختچه ةتوسع 

 ؛ی دامداری و مرغداری در منظومه با توجه به پتانسیل موجودهافعالیت ةتوسع 

 ؛های مستعدی پرورش آبزی در سکونتگاههاعالیتف ةتوسع 

 ؛های کاشت درختچه زیتونتقویت گلخانه 

 ؛زیتون توسعه و افزایش صنایع فرآوری 

 ؛های روستاییمحور سیر دوستدار محیط زیست در سکونتگاهبندی معیشتهای بستهکارگاه 

 ؛کوهکنگذاری بر روی بازار فروش محصوالت با تأکید بر سه راهی سرمایه 

 ؛طارم در آنتشکیل خانه طارم و فروش محصوالت بومی 

 دولت از کشاورزان تیحما. 

 اجتماعیب(  

 ؛خانگی در مشاغل خود های بالقوهتوانا ساختن زنان برای به فعلیت درآوردن توانایی 

 ؛صنایع فرآوری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت 

 ؛های فنیمهارت آشنایی و تسلط افراد بر فراهم نمودن شرایط   

 ؛دسترسی مناسب به امکانات آموزشی 

 ؛برخورداری از سرمایه نقدی و غیره نقدی مورد نیاز جهت شروع کسب و کار 

 ؛کشاورزی آموزشی مورد نیازهای برگزاری دوره 

 ؛خدمات بیمه روستایی ةتوسع 
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 ؛توانمند سازی افراد قابل بازتوانی 

 ؛بهداشتی در کل منظومه-مراکز خدمات درمانی ةتوسع 

 زندگی سالم، خودمراقبتی و جامعه پایدار ةآموزش و جلب مشارکت فعاالنه جامعه در موضوع شیو.   

 زیست محیطیج(  

 ؛جلوگیری از قطع درختان جنگل 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

 ؛های آبیاری نوینتوسعه روش 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

 ؛مدیریت و توزیع مناسب آب رودخانه قزل اوزن 

 ؛جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛های واقع در پهنه خطر باالمقاوم سازی ساخت و سازهای کالبدی درون سکونتگاه 

 ؛داخل روستاجلوگیری از ریختن فضوالت حیوانی در معابر عمومی 

 ؛ها روستاهاسکونتگاهر های تصفیه فاضالب خانگی دسیستم ةایجاد و توسع 

 ؛استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی ةآموزش نحو 

 ؛ترویج کاشت و برداشت محصوالت ارگانیک کشاورزی 

 های اصلی و فرعی  بخشرعایت حریم و بستر رودخانه. 

 فضایی –کالبدی د(  

 ؛هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین سکونتگاه 

 ؛ایبرخوردار از طریق رویکرد خوشههای کم تقویت سکونتگاه 

 های ارتباطی برون و درون منطقه؛زیرساخت ةاصالح، بهبود و توسع 

 ؛هاسیسات زیربنایی؛ از قبیل آب شرب لوله کشی، برق، گاز و تلفن برای سکونتگاهأتأمین ت 

  ؛های هادی روستایی برای سکونتگاههاطرحتهیه و اجرای 

 ؛رابر زلزلهایمن سازی مساکن روستایی در ب 

 طبیعی ناشی از سیل ةمقابله با حوادث غیرمترقب. 

 گردشگریه(  

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه 

 ؛حفظ و نگهداری آثار تاریخی و مذهبی 

 ؛معرفی مناطق جنگلی 

 ؛معرفی مناطق قابل کوهنوردی 

 ؛طارم ها بههای محورهای گردشگری درون منظومه و ورودیایجاد، اصالح و بهبود زیرساخت 

 ؛های غذاخوری محلیراه اندازی سالن 

 ؛عرضه صنایع دستی 

 ؛فراهم نمودن پیست اسب سواری   



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 22

 ؛برگزاری جشنواره لباس محلی 

 های گردشگر در طارمکاشانه. 

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف وسیاست-2-6

ذا برای ل ؛سازدالزم است که اگر رعایت نشود این امر را غیر ممکن می یپیش نیازهایبرای رسیدن به توسعه پایدار 

جاد پایدار بخش قره پشتلو مستلزم  ای ةراه و برنامه ضرورتی انکار ناپذیر است. توسع ةداشتن دورنما، نقش ،تحقق اهداف

 ت. اس ة بهینه از منابع طبیعیری، تولید و اشتغال، مدیریت و استفادگذاسرمایهرشد  ةزمین

 گیری غیر متمرکز اســـاســـی بوده و طبق نظر محلی برای تســـهیل روند تصــمیم ةنقش مشــارکتی جامع

 اقتصادی –اجتماعی  های محلی مبتنی بر درک و کارکرد نظامت جامعه سازمانان موفقیت مشارکریزبرنامه

 .استو قابلیت یکپارچه کردن عناصر انسانی به صورت فردی و جمعی در سطح محلی 

 ؛هابرابریمیت و فقر با ایجاد اشتغالزایی، کاهش ناایجاد اعتدال فضایی در توزیع خدمات، کاهش محرو 

 باشـد. بدون شک توجه به مشاغل و میهای کشـاورزی و گردشـگری مشـاغل غالب در بخش طارم در حوزه

ــتراتژیک در این حوزهریزبرنامه ــعه پایدار و همها از هم اکنون میی اس ــمین  ةجانب هتواند توس بخش را تض

گر به عبارتی دی ؛کندکند. بخش کشـاورزی )در حال حاضـر با بیشـترین ظرفیت در سطح بخش فعالیت می

از خام  . پرهیزاستبندی که نیازمند صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته دهداقتصـاد غالب بخش را تشـکیل می

بخش  باشد.اهداف غایی در این حوزه می فروشـی و ایجاد ارزش افزوده و اشـتغال و شـکوفایی اقتصـادی از

باالی د اما هنوز ظرفیت شوهای اصـلی و مولد محسوب میبخش ءکشـاورزی )زراعت و باغداری( اگرچه جز

تواند تبیین کنندة آیندة بخش مهمی که می ةنکتوری در این بخش شـکوفا نشـده است. و دامپر کشـاورزی

فنی  یباشد که  از طریق ارتقاری و زراعت( صنعتی و پیشرفته میگیری از کشاورزی )باغداباشـد؛ بهره طارم

قابل  محصول و... یدانش کشاورزی و علوم دامی، صنایع پشتیبان، ارتقا ةهای جدید در حوزعرصهو ورود به 

 دستیابی است.

 ـــیر تحوالت علمی و فن آوری ـــیر های نوین باالخص فنحرکـت در مس آوری اطالعات و ارتباطات یک مس

ی های اقتصادها، توانمندیتتوان قابلیآوری میمطمئن برای تحقق این اهداف است که با استفاده از این فن

ـــتر ارتقا داد؛ به عنوان نمونه درحوزو  ـــتفاده از این قابلیت  آوری ارتباطاتفن ةاجتماعی بخش را بیش با اس

ــتیمی ــنایع دس ــاورزی وی توان ص ــوالت کش ــمی و محص ــهاز جمله فرش ابریش نمایش  ژه بخش را به عرص

ی و  فباشند که برای معراینترنتی می هایسایتاز  ایم، کتدیلر و کاال روستا نمونهسال های با. سایتگذاشـت

 .ها کاربرد دارندفروش محصوالت تولیدی روستا

 ش بخهای گذاریهای الزم برای جذب سرمایهزیر ساختی به نحوی که انگیزه های زیربنایی وسـعه شـبکهتو

 خصوصی را فراهم نماید.

 ؛رفاهی بین راهی متناسب با شرایط بخش های اقامتی  وساخت و تجهیز مجموعه 

 )ساماندهی به نظام خدمات پشتیبانی تولید با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی )فارغ التحصیالن کشاورزی 

 

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

 ردیف عنوان

های فرآوری زیتونایجاد کارگاه  1 
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های بسته بندی زیتون کارگاه  2 

 3 احداث گلخانه

 4 کارگاه تولید سیر ترشی، سیر خشک 

وری گیاهان داروییآایجاد واحدهای بسته بندی و فر  5 

محلینمایشگاه لباس  ها،برگزاری جشنواره های خدماتی و رفاهی،گردی، مجتمعهای بومایجاد اقامتگاه  6 

 

 هدف/ پیشنهادیساختار و سازمان فضایی -2-7

 

 
 

 سازمان فضایی پیشنهادی بخش مرکزی -9نقشه
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 ی توسعه بخش )پیوست سند(هاپروژه، و هاطرح، هافعالیتاقدامات، -9

 4جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-9

  5جدول  –ری اولویت بندی شده در سطح بخش گذاسرمایهی هاطرح -9-2

  6جدول  –لویت بندی شده در سطح بخش وی عمرانی اهاپروژه -9-9

 ی، نظارت و بازنگری سندینظام اجرا -4

 سازمان اجرایی -4-9

نماید. تشــکیالت این ســازمان با پیشــنهاد مشــترک ی شـهرســتان فعالیت میریزبرنامه ةاین سـازمان زیر نظر کمیت

 ةعی و توسریزبرنامهکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در شورای  ةی و ادارریزبرنامهمدیریت و  سـازمان

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

ها توسط اداره کل ی استان، اجرای اسناد بخشریزبرنامههای مقرر از سوی سازمان مدیریت و در قالب چارچوب

ی و توسعه ریزبرنامهماهه به شورای  6مسکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع بنیاد 

 استان گزارش خواهد شد.

 بازنگری سند -4-9

بصورت ساالنه  "3")در چارچوب مضامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1411در سال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

ی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ریزبرنامهانجام خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

هندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان تسهیلگران از خدمات م ة استانی و توسعریزبرنامهزنجان و تصویب شورای 

 اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 (9)ییاجرا و یمقررات مصوبات و ماتیتصم ربطیذ یهافعالیت و اقدامات فهرست -4جدول

 دستگاه اجرائی مرتبط عنوان ردیف

 شهرسازی استان زنجان راه و طارم –زنجان  –تعریض و اصالح راه تهم  1

 شهرسازی استان زنجان راه و روابط دو سویه یهای مجاور به منظور ارتقاهای ارتباطی با منظومهساختزیر ةتوسع 2

 تجارت معدن، سازمان صنعت، تکمیلی توسعه صنایع تبدیلی و 3

 بانک مسکن –بانک کشاورزی  ی درخواست شدههاطرحتامین اعتبارات برای  4

 قضاییه ةمدیریت امور اراضی، قو طبیعیساکنین روستا با منابع حل مشکالت  5

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخی ی مرمت و احیای فرهنگی وهاطرحتهیه وتدوین  6

  

                                                           
 مشکالت و مسایل فصل و حل به ناظر اقدامات شامل و عمرانی های پروژه و گذاری سرمایه های طرح پشتیبان  /ساز زمینه اجرائی، و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به ناظر های فعالیت . 1
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 گذاری های سرمایهفهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
 عملکردی  

 کد موضوعی طرح 
کد کارآفرین 

 محوری 
لویت طرح در وا

 سطح بخش 
 کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح
 دارد 

1 
احداث آزانس ارائه 
 خدمات گردشگری

 استاکول 3 2111
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 اولاولویت  بله گردشگری
 صنایعاداره کل میراث فرهنگی، 

 و گردشگریدستی 
- 

 هندی کندی، آستاکل، قانقلی چای 5 11111 گلخانه مجتمع احداث 2
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی
صنعت )با ، جهادکشاورزی

 اولویت صنایع تبدیلی( و معدن
- 

3 
ایجاد بارانداز محصوالت 

 کشاورزی
- - 

گیلوان، هندی کندی، سه راهی کوهکن 
 و درام

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول بله کشاورزی

صنعت )با ، جهادکشاورزی
 اولویت صنایع تبدیلی( و معدن

 

4 
نمایشگاه دائمی 

 های محلیلباس
 هزار رود علیا 3 2111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

- 

 رود علیاهزار  3 5111 ایجاد کمپ گردشگری 5
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 اولویت اول بله گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

- 

 3 311 گردیاقامتگاه بوم 6

نوکیان، پاوه رود قدیم، تسکین 
کرد ابا ،باکلور،گیالنکشه، تشویر، 

کوهکن ،قانقلي عليا،قانقلي سفلي،د

 هارون،عزيزاباد،کوهکن عليا،سفلي

، هارون ،بادسفلي

ه ت،هزاررودسفلي،هزاررودعليا،ابادعليا

وزنه ،کلتان،جزالندشت،غالم چم،دره

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول بله گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی  و گردشگری

 بله
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سرخه ،سر

مير ،گاوخس،گماندشت،سياهورود،سنگ

شهرک پاوه ،کلوچ،زا خانلو

هندي کندي ،زرده،رود

هندي کندي ،قارقلي چم،چمله،جديد

صومعه ،انارستان،قديم

 پير چمبیگلو، ،محمدابادخواجهماماالن،بر

ه د،خرم ابادکهريز،زهتراباد،پسار،قديم

 بهار

1 
احداث رستوران 

 گردشگری
 نوکیان 8 5111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله گردشگری

 صنایعاداره کل میراث فرهنگی، 
 دستی و گردشگری

- 

8 
کارگاه صنایع تبدیلی 

 زیتون، 
21111 3 

پاوه رود، هندی کندی جدید، تسکین، 
 گیالنکشه، درام

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
 صنایع تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
صنعت )با ، جهادکشاورزی

 اولویت صنایع تبدیلی( و معدن

- 

1 
های احداث ناحیه 

صنعتی فرآوری)سیر، 
 گوجه فرنگی، انار(

  گیلوان، سه راهی کوهکن - -

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
 صنایع تبدیلی( و معدن

 اولویت اول بله
صنعت )با ، جهادکشاورزی

 اولویت صنایع تبدیلی( و معدن

- 

 درام، گیلوان 5 4/8123 ایفروشگاه زنجیره 11
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 اولویت دوم بله گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 بله

 هندی کندی جدید، ده بهار 8 1111 کارگاه مشاغل خانگی 11
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 بله

12 
کارگاه تبدیل شیر به 

 و ماست خامه
 گیلوان 5 18158

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
 صنایع تبدیلی( و معدن

 اولویت اول بله
صنعت )با اولویت صنایع 

 تبدیلی( و معدن

- 
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 )دنباله(گذاری های سرمایهفهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 کد موضوعی طرح  کد شعاع عملکردی  
کد کارآفرین 

 محوری 
لویت طرح در وا

 سطح بخش 
 کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح
 دارد 

 گیالنکشه 5 21111 گیریکارگاه روغن 13
فراکالن / شهرستان 

 و باالتر
صنعت )با اولویت صنایع 

 تبدیلی( و معدن
 اولویت اول بله

)با اولویت  جهادکشاورزی، صنعت

 صنایع تبدیلی( و معدن

- 

 گیالنکشه 3 5111 کارگاه تولید سیر ترشی 14
فراکالن / شهرستان 

 و باالتر
صنعت )با اولویت صنایع 

 تبدیلی( و معدن
 اولویت اول بله

جهادکشاورزی، صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن

- 

 اولویت دوم بله کشاورزی کالن بخش تشویر 5 - گوجه فرنگی تولید نشای 15
جهادکشاورزی، صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن

- 

 قاری قلی جم 3 5111 کارگاه تولید سیر ترشی 16
فراکالن / شهرستان 

 و باالتر
صنعت )با اولویت صنایع 

 تبدیلی( و معدن
 اولویت اول بله

جهادکشاورزی، صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن

- 

11 
تولید سبد پالستیکی برای 

 جاتمیوه و صیفی
 قاری قلی جم - -

فراکالن / شهرستان 
 و باالتر

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله

 

 
 
 



 استان زنجـان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................................ 31

 6کد  موضوع ریگذاسرمایه یهاطرح توضیحات :5جدول ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 گردی در روستا اقامتی بوم واحد 5احداث  گردی بوم اقامتگاه 5
 نماد زیتون  فروشگاه زنجیره ای طارم با باب1احداث  فروشگاه زنجیره ای  1

 قبیل ترشی زیتون، ترشی سیر و صنایع دستی ارائه محصوالت خانگی از کارگاه مشاغل خانگی  11

 
  



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................ مرکزی /بخش طارمشهرستان 

 

 
 

 
        

 عمرانی یهاپروژه فهرست -6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل پروژهعنوان  ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 ریال میلیارد
 محل اجرا
 نام روستا

 شعاع عملکردی  یدستگاه اجرای
ا

ت 
وی

ل
ژه 

رو
پ

ح  
ضی

تو
د 

دار
 

 اصالح و تکمیل راه ارتباطی طارم به خلخال 2
 تکمیل و توسعه

 روستایی راههای
 نقل و حمل توسعه برنامه

 - ای جاده
روستای جعفرآباد 
 خلخال تا پاوه رود

 اداره راه و شهرسازی
فراکالن / شهرستان 

 و باالتر
اولویت 

 اول
- 

 منجیل -اصالح و تکمیل راه طارم 3
 تکمیل و توسعه

 روستایی راههای
 نقل و حمل توسعه برنامه

 اداره راه و شهرسازی  - ای جاده
فراکالن / شهرستان 

 و باالتر
اولویت 

 اول
- 

 های آب آشامیدنیتقویت شبکهایجاد و نوسازی و  5

فصل توسعه و 

خدمات شهری، 

روستایی و 

 عشایری

برنامه ارائه 

خدمات شهری و 

 روستایی

 متوسط/ دهستان آب و فاضالب روستایی روستاهای فاقد -
اولویت 

 اول

- 

 الحاق روستاهای فاقد گاز به شبکه گازرسانی سراسری 6
 به رسانی گاز

 کشور روستاهای

 برنامهبرنامه 

و  ریزی،نظارت

مدیریت بر امور 

نفت و گاز و 

نفتی  های فراورده

 و پتروشیمی

- 
روستاهای باالی 

خانوار فاقد 21
 شبکه گاز

 متوسط/ دهستان اداره گاز
اولویت 

 اول
 بله

1 
های خدمات پشتیبان گردشگری )احداث توسعة فعالیت

های واحدهای آزانس مسافرتی گردشگری، احداث سرویس
 های گردشگری(بهداشتی، رستوران گردشگری و زیرساخت

 گردشگری
برنامه توسعه 

 گردشگری داخلی
- 

روستاهای هدف 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری، صنایع 

 دستی
 متوسط/ دهستان

اولویت 
 دوم

- 

11 

های کشاورزی در محل ورودی از رودخانه الزین به احداث کانال
 کشاورزی تسکین برای تامین آب

فصل توسعه و 

خدمات شهری، 

روستایی و 

 عشایری

برنامه ارائه 

خدمات شهری و 

 روستایی

 
کل منطقه مورد 

 مطالعه
 ای/آب منطقه

 ساکنان
 کالن / بخش

اولویت 
 اول

- 
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 ی عمرانیهاپروژهتوضیحات  : 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

 خانوار جمعیت 02روستاهای باالی  ةبرای کلی گاز رسانی به کل روستاها 6

 

 

 )عمرانی یهاپروژه اعتبارات بندیجمع( اجرایی هایدستگاه ایسرمایه هایییدارا تملک یهاطرح اعتبار  -7جدول

 شماره

 طبقه بندی
 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا 

 اعتبار میلیون ریال

 جمع سال های بعد سال دوم سال اول

1 

 کشور/ برنامه برنامه روستاهای به رسانی گاز

 و مدیریت بر امور نفت و گاز و فراورده ریزی،نظارت

 نفتی و پتروشیمی های

 اداره گاز

     یکساله

     یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان برنامة توسعه گردشگری داخلیگردشگری/  0

3 
شهری، روستایی و عشایری/ فصل توسعه و خدمات 

 برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی
     یکساله ایمنطقه آب



 

 

 
 

 
        

 


