
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 ند 

 سند

 ی ی ربانهم توسعه اقتصادی،اشتغالزا  

ر منظوهم اهی روستا  استان زنجـان یی و طرح توسعه پایدا

 

 

 شهرستان: زنجان

 زنجانرودبخش: 

 

 

 

 

 1933شهریور

 



 

 

 

 مطالبفهرست 

 صفحه                                                                                                                        عنوان           

 1 .......................................................................................................................................................................................................... 1شگفتاریپ

 3 ......................................................................................................................................................................................................... 2 شگفتاریپ

 5 ................................................................................................................................................................................................... و سپاس ریتقد

 7 ................................................................................................................................................................................................................... اتیکل

 9 ...................................................................................................................................................................................................................مقدمه

 11 ................................................................................................................................. بخش یوضع موجود روستاها لیو تحل نییتب -1

 11 ............................................................................................................................................... شاخص های وضعیت توسعه بخش -1-1

 11 ............................................................................................................................................................................................... هاتیقابل -1-2

 11 ...................................................................................................................................................................... ها و تنگناهاتیمحدود -1-3

 11 ........................................................................................................................................................................ بخش یدیمسائل کل -1 -1

 21 .......................................................................................................................................... موجود وضع یساختار و سازمان فضائ -1-5

 21 ........................................................................................................................................................................................... یجمع بند -1-1

 23 ................................................................................................................................................... بخش یکالن توسعه روستاها ریتصو-2

 23 .......................................................................................................................................................................................... یاهداف کل -2-1

 23 ......................................................................................................................................................................................... یاهداف کم -2-2

 25 ..................................................................................................................................................................... هتوسع یهایریگجهت -2-3

 21 ............................................................................................................................................................................................... راهبردها -2-1

 27 ........................................................................................................................................................................... یهای اجرایسیاست -2-5

 92 ................................................................................... هااستیالزامات تحقق اهداف وس نییتع -2-1

 13 ............................................................................... ساختار و سازمان فضایی هدف/ پیشنهادی -2-7

 19 ..................................................... سند( وستیتوسعه بخش )پ یهاها، و پروژه، طرحهاتیاقدامات، فعال -3

 19 .................................... 1جدول  - ییو اجرا یو مصوبات مقررات ماتیتصم ربطیذ یهاتیاقدامات و فعال -3-1

 19 ................................................ 5 جدول –شده در سطح بخش  یبند تیاولو یگذارهیسرما یهاطرح -3-2

 19 ....................................................... 1 جدول –شده در سطح بخش  یبندتیاولو یعمران یهاپروژه -3-3

 19 .......................................................................................... سند ینظارت و بازنگر ،یینظام اجرا -1

 19 .............................................................................................................. ییسازمان اجرا -1-1

 19 ................................................................................................................اجرانظارت بر  -1-2

 11 .................................................................................................................سند یبازنگر -1-3

 13 .................................................................................................................... میضما و وستیپ

 

 

  



 فهرست جداول

 صفحه            عنوان 

 

 11 ....................................................................................................................... موجود تیوضع انیب یهاو شاخص رهایمتغ -1جدول 

 21 .................................................................................................................. یکل یها سرفصل حسب بر بخش یکم اهداف -2جدول 

 31 .............................................................................................اسیمحرک متوسط مق یاقدامات و کسب و کارها نیعناو -3جدول 

 35 ............................................................ ییاجرا و یمقررات مصوبات و ماتیتصم ربطیذ یهاتیفعال و اقدامات فهرست -1جدول

 31 ............................................................................................................................................ یگذارهیسرما یهافهرست طرح -5جدول 

 39 ....................................................................................................................... یگذارهیسرما یهاطرح حاتیتوض – 5جدول  مهیضم

 11 ........................................................................................................................................................ یعمران یهاپروژه فهرست -1جدول 

 11 .................................................................................................................................. یعمران یهاپروژه حاتیتوض – 1جدول  مهیضم

 11 .... )یعمران یهاپروژه اعتبارات یبندجمع( ییاجرا یهادستگاه یا هیسرما یها ییدارا تملک یهاطرح اعتبار -7جدول 

 

  



 

 

 

 هافهرست نقشه

 صفحه            عنوان 

 

 21 ......................................................................................... وضع موجود بخش زنجانرود شهرستان زنجان ییساختار فضا -1نقشه 

 21 ................................................................................................................. بخش زنجانرود شهرستان زنجان ییسازمان فضا -2نقشه 

 31 .................................................................................................................................................................... هدف ییساختار فضا -3نقشه 

 32 ................................................................................................................................................................... هدف ییسازمان فضا -1نقشه 

 

 

 

  



  



 1 .......................................................................  .................................... شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 1پیشگفتار

  



  استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ..............................................  2

  



 3 .......................................................................  .................................... شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 2پیشگفتار 

  



  استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ..............................................  1

  



 5 .......................................................................  .................................... شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 تقدیر و سپاس

  



  استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ..............................................  1

 
 

 

 



 7 .......................................................................  .................................... شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 کلیات 

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

در  های گستردهگذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهزمینه متفاوتی را در

ری شه ةروستایی را به جامع ةهای کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعزیرساخت

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

 بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای ی متکی استوربهرهو رشد  گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

 ؛دهدخرتر 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  ،درصد رشد اقتصادی 51 از بیش رشد دهداقتصادی نشان می مطالعات 

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

 و به تبع آن تحول در 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 تقریباًاقتصاد روستا به جای نگاه پروژهی عمومی در وربهرهگذاری 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

 یوربهره
 و تبعاتفرایند 

1 

ـــکــاف  مــعنی دار ش
 تولید تا مصرف قیمتی

های با تغییرات و قیمت
 گسترده

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

مدی آو به دلیل ناکار دشومیروستاییان منتهی  گذاریسرمایه هایکاهش درآمد و انگیزه
   .دهدوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ میبی اصالحی، فرایند تار عنکهاسیاست

2 
 هافعالیتخرد  مقیاس

 در بخش کشاورزی

 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 کشاورزیدر چندین دهه گذشته مقیاس 

بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر صرفاً معیشتی  هافعالیتشرایطی به دلیل آنکه مبنای 
   ست.ظ نشده ااقرار 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  ،گذشته ةده

از طرفی عدم انتشار و تعمیق  و سوبه این 1311های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه وآبی 
 ییکی از عوامل محوری ارتقابا فقدان بازار آب  ،در بخش کشاورزیهای کاهش مصرف آب فناوری

. با مصرف موجود آب در بخش ی کشاورزی استهافعالیتی و درآمد روستا از محل وربهره
 .توان تولید را دو تا سه برابر افزایش دادکشاورزی می

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

 کافی برد.ة بهر
 ویژههب دولتی یهادستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون یهاطرح و کشت الگویة ارائ عدم

 بخش این در کشت یوربهره کاهش باعث مناطق استعداد و با ظرفیت متناسب کشاورزی جهاد

 است. گردیده

1 
 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
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 یوربهره
 و تبعاتفرایند 

5 

نســبت باالی ســاختار 
ـــتاییان  جمعیتی روس

ـــنـت گرا بـه نیروی س
ــر و  ــاه ــی م ــــان انس

 گراتخصص

 پایین بودن شود.ارزش افزوده بیشتری میتخصص منجر به ایجاد های اقتصادی مطابق تئوری
مقاموت  سطح 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 آذهنی . سرسختی 
و دساختاری و رفتاری بین این مهارت و دانش نیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف 

های ها مطابق سنتاست. در این میان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و نملیک زمیندسته شده
ت و باشند یا با مخالفبه تسامح با سنت گراها میباشد، نیروی جوان متخصص یا مجبور دیرینه می

اعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  ند که با این شرایط بشومیسرکوب خود، مجبور به مهاجرت 
گردد. وری پایین میهای انسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهرهو سرمایه

 درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات 3در آمریکا فقط 
در کشاورزی سنتی و  ال در بخش کشاورزی عموماً اشتغ درصد 33اما در ایران با وجود نیز دارند، 

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

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

1 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

ی اربردبهرهبین نسلی در 
 از منابع طبیعی

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

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

7 

توجـه غـالب به خدمات 
رفــاهی و زیرســــاختی 

ـــرمایهجای هب  گذاریس
 اقتصادی در روستا

 های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ باهای سنگینی که در حوزهگذاریسرمایهبا وجود 
 گذشته نگاه غالب ةاست. در چند ده ایش متناسبی نداشتهزوجود میانگین درآمد روستاها افاین 

مین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و أدخالت دولت در روستا ت ةبه حوز
 نبوده است.  تأکیدنها مورد آظرفیت سازی اقتصادی 

8 
های کوچک اهگکارنبود 

 مقیاس 

 ،ای کوچک مقیاسهتوسعه، کارگاهدر حال  در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و
 گاهی کافی روستاییانآآموزش، 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

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

رانه ثر از تحوالت فناوأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روسـتاها سنتی و کمتر متأمت
دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت  ةدر حوز ،به عنوان مثال ،هابوده است. در برخی بخش

 .داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی

 

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

 .است وابسته کشاورزی بخش در یوربهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش د،شومی محسوب در 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 تدانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مب ،بینش

 های روستایی، چکیده گزارشر از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومهمورد انتظا

 د.شومیبخش زنجانرود 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 

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

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 فضای ملی هر روز پررنگ ةشهری در شبک

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

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

ان شدیدی برای روستایی ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةبه مهاجرین گسترد

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

 یان به شهرها که محلیشهرها و روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستا

های ه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنهجذب درآمدهای 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 -فقر شهری پاسخ اجتماعی

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

های شدید از جمعیت خالی های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتوتبالاستفاده ماندن ثر

 شدند و روستاها 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 بهبود پایدار، اشتغال

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

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

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

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 مهپایدار منظوة 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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 موجود روستاهای بخش تبیین و تحلیل وضع -1

 های وضعیت توسعة بخششاخص -1-1

 زنجانرود بخش توسعه ارزیابی منظور به بخش سطح در موجود متغیرهای و اهشاخص ارائه بند این از هدف

 یهالفهؤم یامهپرسشنا یهاداده یجمع آور موجود، آماری هایداده وبا استفاده از منابع  یلدل یند. به همباشمی

 یو زیربنای تولیدیو  اقتصادی و یو فرهنگ اجتماعی یاهشاخصشامل  یردر سطح بخش به صورت جدول ز موجود

 .آورده شده است ساخت زیر
 موجود ای بیان وضعیتهشاخصمتغیرها و  -1جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 سهم/ مقدار

 متغیر/ شاخص )درصد(
 استان شهرستان

ی و 
اجتماع

ی
فرهنگ

 

 2 5 1395 23317 نفر 1جمعیت
 - - 1385-95 -17/1 درصد نرخ رشد جمعیت

 8 37 1395-91 118 تعداد 2تعداد مدارس
های های اجرا شده توسط فنی و حرفه ای )دورهدوره

 1آموزشی فناوری و اطالعات،صنایع دستی و معماری(
 2 11 1397 19 تعداد

ی
ی و تولید

صاد
اقت

 

 11 11 1397 12823 هکتار 1زراعیمساحت اراضی 
 21 81 1397 3213 هکتار 1مساحت اراضی باغی

 - - 1397 21151 راس 1تعداد دام سنگین
 - - 1397 27917 تن 1تولید شیر

 - - 1397 1837 تن 1تولید گوشت قرمز
 - - 1397 89211 راس 1تعداد دام سبک

 - - 1397 911 تن 1تولید گوشت سفید
 - - 1397 211 تن 1مرغ خوراکیتخم 

 - - 1397 137 تن 1تولید عسل
 - - 1397 71 واحد 1مزرعه پرورش ماهی

 - - 1397 31 تعداد 5تعداد معادن

ی
ت و زیربنای

زیرساخ
 

 1 23 1397 21 تعداد آبادی 1از گاز یبرخوردار درصد
 8 35 1397 59 تعداد آبادی 7هادی  روستاهای دارای طرح

 7 28 1397 33 تعداد آبادی 8روستاهای دارای خانه بهداشت

 8 35 1397 7 تعداد آبادی 9مرکز  خدمات جامع سالمت
 5 31 1391 1929271 مترمکعب 11تولید آب یکساله

                                                           
 1395مأخذ: درگاه ملی آمار ایران سرشماری ،  - 1

 1397استان زنجان  آموزش وپرورش  مأخذ: - 2

 1397سازمان فنی وحرفه استان زنجان،  مأخذ: - 3

 1397جهاد کشاورزی،  مأخذ: - 1

 1397صنعت و معدن  مأخذ: - 5

 1397اداره گازاستان زنجان، مأخذ: - 1

 1397بنیادمسکن استان زنجان، مأخذ: - 7

 1397دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، مأخذ: - 8

 1397علوم پزشکی  مأخذ: - 9

 1397آب و فاضالب استان زنجان، مأخذ: - 11
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 11 35 1397 91 تعداد آبادی 1روستاهای برخوردار از برق

 های بیان وضعیت موجود )دنباله(متغیر ها و شاخص:1شماره جدول

 سال مقدار واحد متغیر/ شاخصعنوان 
 سهم/ مقدار

 متغیر/ شاخص )درصد(
 استان شهرستان

 

 11 53 1395 11 کیلومتر 2بزرگراه
 22 31 1395 11 کیلومتر 2راه آهن

 11 31 1395 311 کیلومتر 2  2و  1راه اصلی درجه 
 11 18 1395 137 کیلومتر 2 1جاده فرعی
 11 29 1395 171 کیلومتر 2 2جاده فرعی 

 

 هاقابلیت -1-2

 اقتصادیالف( 

  پتانسیل مطلوب آب و خاک در کشت و تولید محصوالت زراعی و باغی )منابع غنی آب به واسطه جاری

چای،  چای، بیوک های فرعی مانند میرجان چای، تلخه رودقزل اوزن و زنجانرود و رودخانه ةبودن رودخان

 ؛قلعه چای( و

  هزار تن در 85هکتار و میزان تولید 2351با مساحت (صدری، گرده و ارقام محلی)تولید برنج با مرغوبیت باال

 ؛بخش زنجانرود 

 ؛ (تن27917تن، شیر1837تولید گوشت قرمز، باال بودن میزان تولیدات دامی 

 ا اسمیت( ب گران-فوجی-لبنانی-دورنگ-قرمز-زرد )باال بودن میزان تولید در محصوالت باغی همچون سیب

 5،911،111با میزان تولید ، انگور ،میرجانآباد ی رضاهادر روستا ویژهبه کیلوگرم28،125،111میزان تولید 

 روستاهای میرجان،)در  کیلوگرم2،555،111و زرد آلو  قره آغاج، و ..( )چرالنقوش، سردهات بیات، کیلوگرم

 ؛، تلخاب و ...(باغلوجه سردارمهرآباد، 

 ویژه در روستاهای هزار تن، به 88115  با میزان تولید همچون گندم میزان تولید محصوالت زراعی باال بودن

صار، قره بوطه،ح)برنج بویژه روستاهای  مهر آباد( ،/سلطان آباده سردار، قولی قصهجرجعین،فیله خاصه، باغلو)

بویژه  در روستاهای ) کزبر،چپ چپ،گمش    کیلوگرم 111،111،111  پیاز با میزان تولید  ،(مشمپا، قیطول

 ؛کیلوگرم712511بویژه روستاهای قره آغاج علیا و سفلی با میزان تولید سیر در قلعه چای (آباد، کهاب

  بیشترین تعداد کندوی زنبور عسل در روستاهای حصار،  انجمن علیا، تن، )137باال بودن میزان تولید عسل

 ؛دارد (نصیرآباد،میرجان و رجعین، وجود 

 نیمحصول در دشت رجع نیمجاز کشت ا یپسته در اراض دیراندمان تول شیو افزا تیتثب،  

  راس دام  132211با   رتبه اول استانی در تولید محصوالت دامیمنظومه  زنجانرود با ،  بخش دامداریدر

 دارای پروانه روستایی کوچک واحد دام11واحد دام صنعتی ،  23راس دام سنگین، و با  212,12سبک و 

 را برعهده دارد؛ میانه و تبریز ، بازارهای زنجان خام و فرآوری شده صورتبهدامی محصوالت  تأمین

                                                           
 1397اداره برق استان زنجان، مأخذ: - 1

 1397راه و شهرسازی استان زنجان، مأخذ: - 2
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   تن گوشت قرمز و بیش  9,2سالیانه  استان زنجانعشایران ) عشایر بخشدامی  توجه به میزان باالی تولیدات

 ، (1باشنددرصد عشایر در بخش زنجانرود ساکن می02که بیش از  از هزار تن شیر تولید می کنند

  ؛و میانهتبریز  دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان 

 ی با توجه به توان و قابلیت بخش؛امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل 

 با توجه به  امکان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش

 وجودافراد سرمایه دار ساکن در کرج،تهران،زنجان؛

  معدن پتاس ایلجاق دومین معدن بزرگ استان و بزرگترین معدن  همچون  )معدن فعال در بخش 37وجود

لو، معدن نمک چهرآباد، معدن سنگ آهک چهرآباد، نغوالوامعدن سنگ سبحان روستای قره ، کشور پتاس

 (؛و معدن شن و ماسه کوهی بزوشا آبادمعدن گچ ابراهیم ،کندیمعدن خاک چینی تقی 

  ؛در حال احداث دره لیکشهرک صنعتی  

 ؛ ها و ناحیه صنعتیدسترسی نزدیک به شهرک 

 های تولیدی شن و ماسه، کارخانه فوکا صنعت و معدن نمک در روستای کارخانه گچ، کارخانه آسفالت و کارگاه

 روند.مهم صنعتی و اقتصادی بخش به شمار میهای چهرآباد از جمله فعالیت

 و سد های خاکی همچون سد بزوشا،قاهران،قره  مشمپاسد در حال احداث  ،وجود سدهای بلوک و فیله خاصه

 ؛و چورک چریان

 ی وجود های سنتهای سنتی و بافتنیپوشدستی مانند گلیم بافی، چلنگری، پایدر بخش زنجانرود صنایع

 کند تمرکز یافته است.وستاهای اندآباد علیا، ابراهیم آباد و ساریدر ر بویژه دارد که

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 .اکثریت قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه اثنى عشرى و از ایالت خمسه هستند 

 ؛روابط مسالمت آمیز میان طوایف متاثر از  ساز کار و سیاق ریش سفیدی با نام آغ ساقال و اغ بیرچک 

  ه، ،گوگ تپای )قره اوغالنلو، رجعین، ایلجاقدر روستاهبویژه  ساکن بودن ایالت عشایر شاهسون و ایلسون

  ؛(

 ؛فرهنگی در سطح روستا -های اجتماعیامکان ایجاد تشکل 

 ؛های قومیباورهای مذهبی، نظام خویشاوندی و وابستگیة همگرایی اجتماعی در حیط 

 بویژه آیین برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در روستای رجعین(؛ برگزاری مراسمات و آیین های مذهبی( 

 الیروبی توان اشاره نموداز جمله این فعالیتها که می درصد باالی مشارکت مردم در امور مربوط به روستا( 

در روستاهای قره نمونه های بارز آن را  که انهار کشاورزی، ایجاد بند انحرافی جهت تامین آب کشاورزی(

توان بوطه، حصار، مشمپا، قره اوغالنلو، رجعین، قولی قصه، اسفناج، میرجان، اند آباد سفلی، رضاآباد و ....  می

 مشاهده کرد؛

  ؛دارس دخترانه و پسرانه در سطح بخشها و موجود آموزشگاه 

 ؛حضور فعال زنان در عرصه فعالیت کشاورزی 

 ؛بخش سطح  ای درحرفهو های آمورشی فنی دوره 19برگزاری 

  دوره های آموزشی برگزار شده جهاد کشاورزی در سطح شهرستان زنجان  در شش ماهه دوم سال

دوره ،مکانیزاسیون و ماشین آالت  11دوره ،اموردام و شیالت  11دوره،باغبانی  217عبارت از زراعت 1397

                                                           
https://www.iribnews.ir/fa/news/3 
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دوره، آموزش های تسهیلگری  1دوره ،صنایع تبدیلی و تکمیلی  55دوره ، آب و خاک و امور اراضی  15

 دوره ، 11

    که طبق سرشماری  روستاهایی همچون شکر بالغی، باشسیز، ) در برخی از روستاهاروند مهاجرت معکوس

مهاجرت  شاهدصورت گرفته  های میدانی طی سال های اخیر با بررسیخالی از سکنه گردیده 1395

 ؛معکوس در این روستاها هستیم(

 ؛ی عمومی در قره بوطه و شهر نیک پیوجود کتابخانه ها 

  وجود دهیار و شورای اسالمی در سطح روستاها برای اعمال مدیریت انتصابی و انتخابی؛ 

 مشخص بودن نهادهای دولتی به مانند بخشداری برای اعمال مدیریت دولتی در سطح بخش؛ 

 وجود شورای بخش برای اعمال مدیریت مبتنی بر انتخابات در سطح بخش؛ 

 های فعال در مدیریت موضوعات های تعاونی روستایی و سمنامکان مشارکت پاسگاه نیروی انتظامی، شرکت

 مختلف بخش.

 
 زیست محیطیج( 

 منابع آب سطحی و زیرزمینی؛ 

 11.11 یل پتانس که جز رده خاکهایی با دهدمی تشکیل سول اینسپتیخاک  را زنجانرود بخش خاک درصداز

 ؛می باشد و باغداریمطلوب خاک برای زراعت 

  وجود ظرفیت های توسعه کشت ارگانیگ، سالم و دانش بنیان با توجه به حاصلخیزی خاک و منابع آب

 موجود؛ 

 های شمالی و شرقی بخش زنجانرود در مناطق حفاظت شده و مساحت قسمت قرارگیری بخش وسیعی از

 جانوری و گیاهی باالیی دارند؛ ستی،شکار ممنوع که تنوع زی

 د دشت، شالیزار و کوهستان در فاصله کم از یکدیگر که امکان تولید انواع محصوالت کشاورزی را فراهم وجو

 کند.می

  نوع گیاهان دارویی تنها در روستای 81وجود انواع گیاهان دارویی بویژه در دهستان غنی بیگلو )بیش از

 میرجان وجود دارد(؛

  ارزشمند معدنی همچون پتاس ایلجاق،بورمشمپا، معادن تنوع سازندهای زمین شناسی و ایجاد زون های

 نمک، آهن و فلدسپات.

 ( 11111وجود مراتع مرغوب)هکتار از مراتع دارای پروانه چرا که در اختیار عشایر قرار گرفته است 

 فضایی -کالبدی د( 

 ؛ود پایین)بزرگراه( در دهستان زنجانر ایآهن(، جاده)راه های قدرتمند ریلیدسترسی به زیرساخت 

 های بیشتر تجمع سکونتگاهها به صورت خطی  اطراف و حاشیه رودخانه، ی بخشهابافت متراکم سکونتگاه

   ؛شودمهمی همچون قزل اوزن و زنجانرود دیده می

  چادرنشینی از تلفیقی صورت به فضاهابخش، نظام استقرار  سکونتگاهی در این   عشایر نشیندر نواحی 

 غربی جنوب مناطق که در ییالق و چادر در ماه 5 الی 1 میزان به حداکثر دامداران که است نشینی آبادی و

 طرف به سپس کرده و زندگی میشود، شامل را بلقیس کوه شرقی شمال و شمال و ماهنشان شهرستان

 به میشود قشالقی قلمداد فضاهای عنوان به که روستاها این .مینمایند حرکت زنجانرود در خود روستاهای

 ؛میباشد ساختمان و دائمی سرپناه صورت
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 ؛عبور خطوط اصلی انتقال برق، گاز و.... از دهستان زنجانرود پایین 

 55 برخوردار از گاز هستند. 99پایان تیر ماه سال تا درصد از روستاهای بخش 

 ؛ها نسبت به همدیگر در سطح منظومه و سهولت خدمات رسانیفاصله کم سکونتگاه 

  ؛روستاهای بخش 59 در  دیها طرحاجرای 

 ؛اداری و تجاری(-نزدیکی به شهر زنجان )کانون مراکز سیاسی 

 گردشگریه( 

 ؛اکوتوریسمة شکار ممنوع و مناسبت آن برای توسعة سرخ آباد و منطقة حفاظت شدة واقع شدن منطق 

 های ارتباطی و طبیعی؛بور زیرساختع ةدارا بودن محور گردشگری قدرتمند به واسط 

  کیلومتر از زنجان تا مشمپا، در فصول بهار و تابستان و از طریق  115با طول مسیر مشمپا -زنجانمسیر

و  منطقه سرسبز و چشم اندازهای زیباهای طبیعی در طول مسیر مکان  ای قابل مراجعه است.جاده

 زل اوزنها در حاشیه رود قلکها در مشمپا، قلعه لکلکآشیانه لکهای طبیعی در طول مقصد مکان

 ؛منظر(-)گردشگری طبیعی باشدمی

 شکار ممنوع فیله خاصه،  ةوجود منابع شاخص گردشگری از جمله مناطق حفاظت شده سرخ آباد و منطق

 ودرودخانه زنجانر طبیعت حاشیةدربند اند آباد علیا ،  ،های رنگینکوهچهرآباد،مردان نمکی  ،هالک لک ةقلع

 ؛روستاهای زیبایی همچون دگرماندرسی، رضاآباد، میرجان، انداباد علیا

  ؛روستای هدف گردشگری قره اوغالنلو و شکورچی 2واقع شدن 

 های بوم گردی همچون گل سرخ قره چریان و قره بوطه؛وجود اقامتگاه 

  بوم گردی عشایری 

 ؛اوغالنلو قره روستای های بومی محلی درو بازی عشایر کوچ جشنواره برگزاری 

  و مناطق روستایی. عشایرویژه  جاذبه های الگوی زیستی 

 .ییالقات خوش آب هوا همچون ییالق ملک اولن،موسونلو و زیداله اولن 

 ها و تنگناهامحدودیت -1-9

 اقتصادیالف( 

 ؛ارزش محصوالت کشاورزی ةعدم تکمیل زنجیر 

 در بخش تولید این محصول است؛ فروش برنج  با برند استان های شمالی از  ضعفهای عمده 

 گیرد؛فراوری محصوالت دامی منظومه اغلب در کارخانجات خارج از منظومه بویژه در تبریز صورت می 

 ؛سنتی بودن کشاورزی و دامداری 

 ؛اختالف ساکنین برخی روستاها با منابع طبیعی و اوقاف 

 ؛های برنج کوبیسنتی بودن کارگاه 

  ؛زراعی و پراکندگی قطعاتخرد و کوچک بودن قطعات 

 ؛خرید محصوالت توسط دالالن و بنکداران 

 ؛زراعی و باغی به واسطه گسترش تغییر کاربری اراضی یهااز بین رفتن زمین 

 ؛ضعف بیمه محصوالت کشاورزی بواسطه استطاعت مالی ضعیف کشاورزان 

 های معدنی برای جذب بازارهای داخلی و خارجی، فرسوده بودن سیستم مدیریت سنتی، نبود زیرساخت

های مستقل برای عبور و مرور وسایل نقلیه نبود راهآالت معدنی، نبود واحدهای فرآوری در معادن، ماشین

 ؛ترین مشکالت موجود در بخش معادن استاز جمله مهم های روستاییبرای معادن و استفاده از راه
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 ،لبنی و کشتارگاه ضعف صنابع تبدیلی.  

 و فرهنگی اجتماعیب( 

  روند کاهش شدید  1395نفر در سال  23317به  1315در سال  32171کاهش جمعیت بخش زنجانرود از

جمعیت در روستاهای باغلوجه آقا، باغلوجه سردار، دولک،سرچم علیا،سردهات بیات جعفری،انجمن 

 ؛سفلی،حبش،حسین آباد،دگرماندرسی،علی آباد،قالیچه بالغ، کنگرلو،مهرآباد،میاندره، مینان، اندآباد سفلی

  باالی  1315در سال  حبش نجی2 چاور2  باشسیز2 ایده لو2در دهستان  زنجانرود پایین روستاهای 

. در این مواجحه شدند یا با کاهش شدید جمعیت به بعد خالی از سکنه 1395نفر جمعیت ودر سال 111

باشد. در  دهستان غنی بیگلو روستای اخیر شاهد مهاجرت معکوس می بین روستای باشسیز در سال های

خالی از سکنه، روستاهای  1395در سال نفر و  211باالی    1315 قاضی کندی  و کنگرلو در سال

خالی از سکنه گردیده اند. در  1395نفر جمعیت و در سال 111 باالی 1315احمدآباد،اوزج، که در سال 

جمعیت گشته و  به تدریج داری ،شکر بالغی،نجیهمچون باشسیز این روستاها  برخی از  سال های اخیر

 حیاتی دوباره به روستاها بخشیده است؛

   خالی از سکنه  1395نفر جمعیت و در سال 527دارای  1315در سال شکر بالغی روستای همچون

گردیده است . روستای شکر بالغی در نزدیکی روستای پرجمعیتی همچون قره بوطه استقرار یافته است که 

همچون زنجان،  بوطه و تعدای از اهالی هم به شهرهاییه ساکنین این روستا  برخی از اهالی به روستای  قر

دهد که در کرج و تهران مهاجرت نموده اند. طبق مصاحبه با اهالی، بررسی ها و مشاهدات میدانی نشان می

های اخیر مهاجرت معکوس در این روستا صورت گرفته و این روند با اجرای طرح های اشتغالزایی و سال

 ؛ی رو به رشد را به خود اختصاص خواهد دادتوسعه پایدار و ایجاد خدمات و امکانات مناسب در روستا روند

 ؛های دائمی از منظومه بویژه از روستاهای کوچک(روند مهاجرت) باال بودن نرخ مهاجر فرستی بخش 

  ؛حمایت از آنها در بحث کارآفرینی روستایی ضعفجوانان روستایی و بیکاری فارغ التحصیالن 

 بخش؛ درگی ضعف حمایت از مشاغل خان 

 ؛ مربوط به روستا اجرایی زنان در امور کمبود مشارکت 

  ؛در سطح بخش راغت نوجوان و جوانانت فکمبود مراکز الزم جهت پر کردن اوقا 

 های بخشاجرای کارهای فرهنگی در روستا ضعف. 

 زیست محیطیج( 

 بارش در)ت از آمار بارندگی شهرستان زنجانبه تبعی روند رو به کاهش میزان بارندگی در چند سال اخیر 

 کاهش یافته است.( 1391میلی متر در سال  211.3میلی متر به  375.8از  1318سال 

  های مهم همچون قزل اوزن و زنجانرود و خطر سیل با توجه به وجود رودخانهة واقع شدن در محدود

قره بوطه2 طبق اطالعات بدست آمده از پرسشنامه محلی و بررسی های میدانی روستاهایی همچون ) رودخانه فرعی دیگر

 (در سال های اخیر  دچار خسارات زیادی ناشی از سیل گردیده اند.  حصار2 مشمپا2 اند اباد سفلی2 اند آباد علیا2 رجعین

 زمین  ویژهبه ایدامنه حرکات وقوع مستعد هایمحدوده ازجمله منطقه مرکز و غربشمال از یهایبخش

 ؛لغزش

 آسیب جدی به محصوالت کشاورزی؛ بارش تگرگ و سرما زدگی در سال های اخیر و 

 های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبتوسعه روش ضعف. 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛روستاهااکثر آب شرب در  مشکل 
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  ؛های از آب شرب برای آبیاری باغچهبرداربهره 

 ؛در مزراع زراعیون ضابطه، غیرمجاز دساخته و ساز ب 

 ؛غنی بیگلو چایپاره پایین بویژه در دهستان روستاها کشی در برخی ازعدم دسترسی به گاز لوله 

 محرومیت باالی دهستان غنی بیگلو و چایپاره پایین در بخش؛ 

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات در سطح بخش 

 ؛کمبود امکانات خدماتی و رفاهی در بخش 

  ر ییالقات همچون ییالقات دبرای عشایر و رفاهی و کمبود  آب آشامیدنی  نبود خدمات بهداشتی و درمانی

 ملک اولن،موسونلو، و زیداله اولن،شیرین خان بالغی

  مناسب نبودن راه ارتباطی ییالقی 

 ضعف آنتن دهی اینترنت و موبایل.  

 گردشگریه( 

  ؛1رفاهی در محور گردشگری عبوری درجه  -خدماتی تأسیساتکمبود 

 مکان های گردشگری، ضعف در اطالع رسانی، نصب تابلو برای معرفی روستا ها و 

 ضعف خدمات رفاهی و  بهداشتی در روستاهای هدف گرشگری همچون قره اوغالنلو و شکورچی؛ 

  ؛محصوالت و صنایع دستی بخش ةها برای عرضبازارچهنبود 

  ؛ان بخش گردشگریگذارسرمایهمشکالت مربوط به اعطای تسهیالت بانکی به 

  های  مجتمع گردشگری بویژه در محورارتباطی زنجانهمچون رستوران گردشگری تأسیساتقدیمی بودن- 

 ؛تبریز

  سطح پایین دانش تخصصی روستاییان در خصوص اقتصاد مبتنی بر گردشگری ناشی ازضعف برگزاری

 های آموزشی در این خصوصدوره

 قابل قبولی  ها و ظرفیتهای باالی گردشگری، میزان خدمات موجود فراغتی در سطحعلیرغم وجود توان

 شود.ارزیابی نمی

  مسائل کلیدی بخش -, -1

 اقتصادی الف(

 ،؛تکمیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی ضعف توسعه صنایع تبدیلی  

 ؛نبود الگوی کشت مناسب با توجه به وضعیت آبی و خاکی منطقه 

 ؛(واحد در مشمپا2واحده در حصار و 3واحد برنجکوبی در قره بوطه،8) های برنجکوبیسنتی بودن کارگاه 

 سد  یدر حال اجرا ةاز جمله پروژ ؛اهروژهای در حال اجرا و ناتمام ماندن پهروژهعدم تخصیص بودجه به پ

 ؛و شهرک صنعتی دره لیک مشمپا

  قره بوطه؛روستای ایجاد ناحیه صنعتی یا شهرک کارگاهی در 

  ؛سنتی دامداری بر روش صنعتیغالب بودن روش  

  ضعف حمایت از تولیدات عشایر بخش زنجانرود؛ 

  عدم استفاده از نیروهای بومی در کارخانه های همچون فوکا صنعت و نیروگاه در حال احداث سیکل ترکیبی

 )اهالی روستاهای قولی قصه/سلطان آباد، چپ چپ، گمش آباد، تازه کند، چروک علیا خواستار پیگیری این

 ؛باشند(امر می
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 ــتم ــیس ــایتنبود س ــالم ،کتدیلر،  کاال های نوین خرید، فرش و تبلیغاتی همچون س های )خرید فروش باس

 ها؛ها و واسطهحذف  دالل و روستا( جهت خرید محصوالت کشاورزی

  و  اصفهان، تبریز شـرکت های معدنی و صنعتیمواد معدنی همچون سـنگ  آهن توسـط فراوری اسـتخراج

 ؛خارج شدن سرمایه اقتصادی و اشتغالزایی از بخش و استان

 ؛هادشت در واقع اراضی سازی ارچهپیکجهت  تعاونی هایشرکت تشکیل اهتمام بر 

 به شهرهای  )سرمایه انسانی جوانان تحصیلکرده و جویای کار های انسانی و مالی از بخشخروج سرمایه

 ؛ (همچون کرج،تهران و قم

  های معطوف به  نهاده های دامداری و خوراک دام  از جمله مهمترین مشکالت مطرح قیمتمسئله گرانی

 ؛باشدشده توسط ساکنین بخش بوِیژه دامداران می

 ها،تجهیزات مورد نیاز و پایین بودن قیمت محصوالت و شرایط نامناسب فروش از جمله افزایش قیمت نهاده

ر هنگام خریدهای تضمینی بویژه در محصول گندم، از مشکالت های دیها،واسطه گران و پرداختوجود دالل

 باشد؛مطرح شده توسط کشاورزان بخش می

 ضعف بیمه محصوالت کشاورزی بواسطه استطاعت مالی ضعیف کشاورزان؛ 

  ؛منابع آببر های آبیاری نوین و فشار روش ةتوسعضعف 

 ارزش محصوالت کشاورزی به صورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزش نهایی  ةعدم تکمیل زنجیر

  ؛محصوالت توسط کشاورزان

  تولید محصوالت گلخانه ای یک روش نوین است که باعث افزایش کیفیت سترش کشت گلخانه، اهتمام بر گ

م بل کشت با سیستمحصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قا

 .هیدرویونیک و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای فارغ التحصیالن کشاورزی می شود

  به منظور ایجاد مشاغل خانگی،  توسعه صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی واهتمام بر تشکیل

  اشتغالزایی و توانمند کردن زنان روستایی ؛

  ؛بنکدران و عاید شدن سود کم به کشاورزانو ن دالالتوسط خرید محصوالت کشاورزی  

 محوری ای )بازارحرفه و فنی هایارائة آموزش در اقتصادی و تولیدی هایبنگاه تقاضای به ضعف توجه 

 ها(؛آموزش

 معادن(  درآمد از درصد ها )یکدر بخش مستقر معادن از ناشی تخصیص درآمدهای برای الزم تدابیر اتخاذ

 ؛روستاها در رفاهی امکانات ایجاد و روستایی هادی هایاجرای طرح ها،جاده مرمت برای

   با توجه به توان و قابلیت معدنی مواد وریآفر واحدهای و صنایع استقرار و معدنی یهافعالیت ةتوسعضعف 

 .بخش

 و فرهنگیاجتماعی  ب(

 چندان معمول نیست و میل به مهاجرت دایم و ترک دیار ) باال بودن میزان مهاجر فرستی بخش زنجانرود

 ؛ (گیردها بیشتر برای اشتغال و فرار از بیکاری و تامین معیشت خانوار صورت میمهاجرت

 به عنوان یک معضل بزرگ  بیکاری جوانان را محلی در اکثر روستاهاة بیکاری جوانان )براساس پرسشنام

ترین وظایف طرح تر یکی از مهمکوچکریزی و تامین اشتغال بویژه در روستاهای برنامه اندعنوان نموده

 ؛ (رودتوسعه پایدار منظومه به شمار می

 ؛های مردمی و مشارکتی زنانکمبود تشکل 

 ؛هاکمبود اعتبارات دهیاری 
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 ؛اوقاف ةاختالف اهالی در برخی از روستاها با منابع طبیعی و ادار 

 ها منطقه، در حال حاضر اغلب این سنتها و رسوم فرهنگی با توجه به فرهنگ اصیل و بومی در باب آیین

اند و  امروزه های سنتی و بومی و ادبیات عامیانه مردم مورد کم توجهی قرار گرفتهها و سرگرمیو بازی

 ه اند؛های اجتماعی انس پیدا نمودجوانان چندان پایبند به فرهنگ اصیل گذشته نیستند و بیشتر با شبکه

 ایر و  مناطق عشایر نشین بخش ازجمله روستای مهم همچون قره توجه ویژه به مسائل و مشکالت عش

 ؛ ، گوگ تپه، رجعیناوغالنلو، ایلجاق

   های آموزشی فنی و از طریق برگزاری دوره بازار در موجود روستایی انسانی نیروی توانمندسازیاهتمام بر

 .و مهارتی حرفه ای

 زیست محیطیج( 

 ؛مهم همچون قزل اوزن و زنجانرود یهامحافظتی در حاشیه رودخانههای ضعف احداث سیل بند و دیواره  

 ؛فرسایش شدید خاک  

  ؛درصد روستاهای بخش زنجانرود 31عبور سیالب از داخل محدوده 

 منابع آالینده ) استقرار صنایع در حاشیه رودخانه زنجانرود از معضالت زیست محیطی بخش زنجانرود

های ای شهری و خانگی، پسماندهای شهرک تخصصی روی و فاضالبهرودخانه زنجانرود عمدتا فاضالب

 ؛ (روستایی باالدست

  ؛از خاک هبهین ةان به نحوه صحیح استفادبرداربهرهضعف آشنایی 

 چرای بیش از حد دام در مراتع و تخریب آن؛ 

 ؛ها و سموم شیمیاییاستفاده زیاد از علف کش 

 ؛در مزارع زراعی ضابطه و غیر مقاومبی ساخت و ساز 

  ؛هاباغچه آبیاری برای شرب آب یبرداربهرهجلوگیری از 

 تواند امکان وقوع خطراتی دفع فاضالبهای خانگی روستاها در چاههای جذبی، با توجه به شیب منطقه می

چون رانش و سولی فلکسیون را افزایش دهد و همچنین موجب آلودگی چاههای عمیق تامین آب شرب و 

 شود؛کشاورزی 

 ؛مجوز ةهای معین برای پسماندهای روستایی ضمن هماهنگی با دستگاه صادر کننداختصاص مکان 

 ؛شودانسداد و ته نشینی لجن در نهرهای کشاورزی باعث هدر رفت منابع آب می 

 شودخاکی بودن قسمت عمده انهار کشاورزی با جذب قسمتی از آب به کاهش منابع آب کشاورزی منجر می. 

 فضایی -کالبدید( 

 در بیشتر روستاها)قیطول، قولی قصه/سلطان آباد، چروک علیا،  دیها طرح پروژهای اجرایین ناتمام ماند

 ...(،انجمن علیاگوگ تپه مشمپا، رضاآباد، گواالن و 

  مطالبات مردمی مبنی بر تبدیل شدن روستای قره بوطه به شهر ) ارتقا روستا به شهر به دلیل تمرکز

 ؛ و خدمات در روستای قره بوطه(جمعیت باال

 همجون  توسعه زیرساخت های ارتباطی و خدماتی در روستاهایی که مهاجرت معکوس صورت گرفته است

 ؛باشسیز و شکر بالغی

 ،تسریع در روند اجرایی پل فیله خاصه 

 یلقب از مختلف معادن آالت ماشین تردد مسیر الخصوص علی روستایی های راه اغلب آسفالت تخریب رویه 

 ایلجاق. مسیر در پتاس مهرآباد،معدن مسیر در گچ میرجان،معدن مسیر در گلجیک آهن معدن
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  ؛ها و مسیرهای ارتباطیو بهسازی جاده  ایمن سازی 

  ؛در سطح بخش روستاها  بین ارتباطی های مسیر در هم روستا داخل در هم معابر افیک روشناییضعف 

 وستاهای همجوار در بخش قره رهای روستایی عربچه، بلوغ ) که از مطالبات ساکنین آسفالت ریزی راه

 باشد(،حماملو باال و پایین قزلجه علیا،قزلجه سفلی،چرالنقوش؛پشتلو نیز می

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات 

 باشددر دهستان چایپاره پایین مدارس میتر از  سایر مقاطع تحصیلی کمبود مدارس متوسطه دوم  محسوس

 ؛دوره متوسط دوم  وجود ندارد

 ؛های محلی در اکثر روستاها مطرح شده بودمشکالت مربوط به آب آشامیدنی که براساس پرسشنامه 

 فرسودگی شبکه تاسیسات انتقال آب در بیشتر روستاها؛ 

 ؛آوری زبالههای جمعکمبود سیستم 

  ؛اول و ایرانسلضعف آنتن دهی خطوط همراه 

  مهاجران روستاییکمبود زمین برای ساخت و سازهای مسکونی برای. 

 گردشگری  ه( 

 ؛صنایع دستی در بخش گردشگری و گذاریسرمایهان جهت گذارسرمایهحمایت و تشویق  ضعف  

  سطح پایین دانش تخصصی روستاییان در خصوص اقتصاد مبتنی بر گردشگری ناشی ازضعف برگزاری

 آموزشی در این خصوص؛های دوره

 ؛صنایع دستیة ضعف حمایت از  شاغالن در زمین 

 افول و رو به زوال صنایع دستی در سطح منظومه بویژه در زمینه فرش بافی؛ 

 ؛وح درآمدی گردشگران منطقههای گردشگری متناسب با سطکمبود زیرساخت 

 ؛گردشگری تأسیساتها و عدم ساماندهی زیرساخت 

 ؛اطالع رسانی در بخش گردشگری عدم 

 عدم نصب تابلو برای معرفی مناطق گردشگری؛ 

 لزوم توجه بیشتر به روستاهای هدف گردشگری )قره اوغالنلو و شکورچی،؛ 

 ةمردان نمکی چهرآباد، قلع پی، توجه و معرفی بیشتر به آثار تاریخی و طبیعی همچون کاروانسرای نیک 

 ؛باغات سرسبز و شالیزارها، های آالداغالرها، کوهلک لک
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  ساختار و سازمان فضائی موجود-1-1

 
 ساختار فضایی وضع موجود بخش زنجانرود  -1 قشهن

 1398 خذ: مشاور،أم
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 ازمان فضایی بخش زنجانرود س -2 نقشه

 1398مأخذ: مشاور، 

 بندی جمع -1-6

 از مناطق اما یکی است، زنجان شهرستان جزء سیاسی و اداری تقسیمات نظر از بخش زنجانرود وجود اینکه با

 جنوبی مناطق و منطقه این بین پیرامون مرکز شکاف و رودمی شمار به استان سطح در توسعه نیافته و محروم

 .است استان ةپهن کل در آن پیرامون و زنجان شهر بین شکاف از ترعمیق بسیار شهرستان

 است. روستایی هایفعالیت و زندگی شدن ایحاشیه خطر معرض در مناطق جمله از بخش زنجانرود 

 هایمهاجرت .اندمواجه فعالیت و زندگی ودکر،  جمعیت کاهش با محدوده این روستاهای از بسیاری

 محدوده این روستایی جمعیت پرشتاب کاهش و منفی رشد سبب روستاهاة تخلی و روستاییفراوان 

اقتصادی و اشتغالزایی پایدار در روستاهای بخش ة ای توسعهبرنامهنیاز مبرم به  از این رو ؛است شده

ایی وسعه و شکوفشده و در تفراهم تا با ایجاد اشتغالزایی زمینه برای مهاجرت معکوس باشد زنجانرود می

 بخش اثرگذار باشد.

 پایین و باال و برخی از ة های چایپاربخش ایالت از داخل بخش زنجانرود که شامل روستاهای دهستان

ک د در حال منفباشمیبوطه به مرکزیت روستای قره پایینروستاهای دهستان غنی بیگلو و زنجانرود 

 شدن است.

 بورع همچنین و اتوبان و ترانزیت جاده در گرفتن قرار با استراتژیک منطقه بعنوان زنجانرود منطقه 

 .گیرد قرار لحاظ مورد صنعتی گذاری سرمایه عرصه در میتواند آهن خط

  به سبب عبور رودخانه زنجانرود و قزل اوزن، منابع آب و خاک مناسب و به تبع آن وجود اراضی

یت لاکاری، مهمترین فعحاصلخیز کشاورزی موجب شده تا کشاورزی به صورت کشت فشرده و صیفی
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زل اوزن برنج کاری و این بخش باشد. از طرفی در شمال غربی این بخش با توجه به وجود رودخانه ق

بوطه و قیطول، حصار و به طوری که در این بخش، ساکنان روستاهای قره ؛پرورش ماهی نیز رونق دارد

 ویژههبی دامداری در اکثر روستاهای بخش هافعالیتبه کشت برنج اشتغال دارند. همچنین  مشمپا اکثراً

  رواج زیادی دارد. میرجان، ایلجاق، رجعین،قره اوغالنلو و ..  روستای

  وجود دو رودخانة قزل اوزن و زنجانرود باعث شده که در بخش زنجانرود بیشترین اراضی سطح زیر

 کشت به بخش زراعت اختصاص یابد.

  با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی و لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی

)منابع طبیعی کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولتو به منظور رفع مشکالت و دغدغه های 

 .باید مورد توجه قرار گیرد، رفع این گونه تداخالت و اختالفات ملکی و اوقاف(

 طور جدی در شود؛ بهای از هدررفت آب را شامل میموضوع بهینه سازی شرایط آبرسانی که بخش عمده

 ، سیستم های آبیاریهای آبرسانیراستا نوسازی و بهسازی لولهدستور کار متولیان امر قرار گیرد. در این 

و استفاده از تجهیزاتی که بتواند موارد نشتی آب را در لحظه نشان دهد یکی از این راهکارها تلقی  نوین

 ؛شودمی

 شود موضوع عوامل موثر بر با توجه به اهمیت و نقش کلیدی خاک در پایداری تولید کشور، توصیه می

های مربوط به رونق های کنترل خاک بیشتر از گذشته و به صورت دائمی در برنامهخاک و برنامه فرسایش

 ؛تولید قرار گیرد

 های آبیاری، بهبود وضعیت مکانیزاسیون و ارتقای ژنوتیپ و توصیه به الگوی کشت مشخص با بهبود شبکه

 ؛فنوتیپ بذور همراه شود

 زش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل و کاهش ضایعات سازی و آموهای آگاهاستفاده از برنامه

 ؛محصوالت غذایی و کشاورزی

 دباشباال می هبوطه در دهستان چایپاربخش زنجانرود، روستای قره ترین نقطه سکونتگاهیپرجمعیت. 

 نفر در دهستان زنجانرود واقع شده است. 155پی با شهر نیک 

 مرز این است که این بخش در انتهای شمالی استان زنجان قرار گرفته و همبخش زنجانرود  ویژگی ترینمهم

لذا بازار فروش محصوالت کشاورزی این بخش شهر زنجان از استان زنجان ، با استان آذربایجان شرقی است

 و شهرهای میانه و تبریز از استان آذربایجان شرقی است.

 در خط انتقال گاز، خط انتقال برق قوی ،(آهنراه راه،آزاد) ارتباطی شبکه زیربنایی، امکانات خطی رشد 

 است و مابقی بخش زنجانرود فاقد این تجهیزات هستند. شرق بخش زنجانرود قرار گرفته محور

 استان، فراهم  اقتصادی یهافعالیت به عنوان قطب را بخش زنجانرود نیازهای بازار مصرف شهر زنجان

 کند.می

 بیش از نیمی از محصوالت  انتقال که دهدمی نشان کاال و بار سرمایه، ارتباطی، جریانات و سمت بررسی

زراعی، باغی و دامی به شهر زنجان در جریان است و برخی از این محصوالت که به استان آذربایجان شرقی 

 شوند.عرضه میشهر میانه و شهر تبریز در بازار نزدیک هستند 

 گردشگری و های قزل اوزن و زنجانرود ورودخانه ةحاشی در این بخش با وجود داشتن پتانسیل 

 باشد. کمی مستقر می رفاهی و اقامتی، پذیرایی گردی، واحدهایطبیعت

  با توجه به  بحران آب آشامیدنی در روستاهای بخش زنجانرود و با توجه به اینکه مشکل مطرح شده اغلب

خورد گردیده است بر میرجان، قره اوغالنلو، و ...،حصار، مشمپا، روستاهای بخش همچون رجعین، قره بوطه
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با مشترکان پرمصرف، جمع آوری انشعاب های غیرمجاز و اجاره چاه را از راهکارهای خروج از بحران کم 

 .برشمرد بخش زنجانرودآبی در روستاهای 

 

 ری،توسعه گردشگها برای کمبود زیرساختضعف در روند صنعتی شدن ، مهمترین مسائل توسعه بخش زنجانرود: 

و بستر سازی برای توسعه  گذاریسرمایهکمبود  در بخش، های موجودضعف ساماندهی و صنعتی کردن برنجکوبی

 .)تبدیلی، لبنی، کشتارگاه( صنایع

 

 توسعه روستاهای بخشتصویر کالن -2

 اهداف کلی -2-1

 ؛ی پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت منطقهبرداربهره  

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

 ؛شهرستان زنجان زنجانرود صنعت گردشگری پایدار بخش ةتوسع 

 ةجانبتوانمندسازی همه  ةکالبدی و ارتباطی در سطح منطقه و در ارتباط با درون و بیرون منطق ةتوسع 

 ؛هاجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه منطق

 کاهش محرومیت در روستاهای بخش و حمایت از اقشار نیازمند. 

 کمیاهداف  -2-2

 ؛منابع طبیعی ةمدیریت بهین 

 ؛حفاظت از تنوع زیستی بخش زنجانرود شهرستان زنجان 

 ؛صنعت گردشگری پایدار ةرشد و توسع 

 ؛بخش کشاورزیة توسع 

 ؛صنعت با رویکرد صنایع تبدیلی و تکمیلیة توسع 

 ؛درآمدی پایدار روستائیان با تکیه بر ظرفیت منابع بخشفزایش منابع ا 

 ییپذیر روستاسطح زندگی اقشار آسیب یها و صنایع جهت ارتقاظرفیت سازی برای دسترسی به فرصت 

 ؛)فقیران، زنان و جوانان(

 ؛مردم و نهادهای محلی ةتوسعه و گسترش مشارکت همه جانب 

 ؛زنجانرود شهرستان زنجان فضایی بخشها در سازمان تعیین نقش پذیری سکونتگاه 

 ؛های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظام فضایی شبکه 

 ندگی بخش زنجانرود شهرستان زنجان.همه جانبه کیفیت ز یارتقا 
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 کلی های سرفصل حسب بر بخش کمی اهداف -2جدول 

 سر

 هایفصل

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

پیش بینی/  سال پایه
در ریزی برنامه

 1,21سال 
 متغیر/ شاخص

 واحد

 سنجش
 میزان سال

 و جمعیت
 جوامع

 21719 23317 1395 نفر 1کل جمعیت 1

2 
 1395-1115 2نرخ رشد جمعیت

 درصد
95-

1385 
- 12/1- 

 71 71 1395 درصد 1میزان روستانشینی 3
 88 88 1395 تعداد 1روستاهای دارای سکنه 1

 سرزمین

5 
 کیلومتر 3مساحت

 مربع
1395 2711 2711 

1 
 در نفر کل جمعیت نسبی تراکم

 کیلومتر
 مربع

1395 8.1 7.1 

 نیروی
 انسانی

7 
 1روستائی شاغلین تعداد

 - 9111 1391 نفر

 و اقتصاد
 تولید

 12823 12823 1397 هکتار 5مساحت اراضی زراعی 8

 3213 3213 1397 هکتار 5مساحت اراضی باغی 9

 21151 21151 1397 راس 5تعداد دام سنگین 11

 31111 27917 1397 تن 5تولید شیر 11
 1989 1837 1397 تن 5تولید گوشت قرمز 12
 295311 295111 1397 راس 5تعداد دام سبک 13
 1111 911 1397 تن 5تولید گوشت سفید 11

 و زیرساخت
 زیربنا

15 
 لوله سالم آب از مند بهره روستاهای

 1کشی
 81 11 1395 تعداد

11 
تعداد  7روستاهای برخوردار از برق

 آبادی
1397 91 91 

17 
تعداد  8روستاهای برخوردار از گاز

 آبادی
1397 21 13 

18 
تعداد  2هادی روستاهای دارای طرح 

 آبادی
1397 59 13 

19 
تعداد  11روستاهای دارای خانه بهداشت

 آبادی
1397 33 52 

                                                           
 1395مأخذ: درگاه ملی آمار ایران سرشماری،  - 1

 می باشد.  -12/1برابر با  1115محاسبه شد ولی برای سال  -17/1برابر با  1385-95.نرخ رشد جمعیت برای سال های  2

 GIS. نقشه های  3

 1391. فرهنگ آبادی ها  1

ش بینی سال ، طبق اظهار نظر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان مساحت زمین های زراعی برای پی1397مأخذ: آمار جهاد کشاورزی،  - 5

 های توسعه قرار خواهد گرفت.تغییر چندانی نخواهدنمود ولی امکان توسعه باغات در اراضی شیب دار جز برنامه1115

 1397. آب و فاضالب روستایی 1

 1397مأخذ: اداره برق استان زنجان،  - 7

با اجرای اند، تاها در بخش زنجانرود در اولیت گاز رسانی قرار گرفته، طبق استعالم اداره گاز تعدادی از روس1397مأخذ: اداره گاز استان زنجان،   - 8

 .خانوار در دستور کار دولت قرار گرفت 21، از سوی دولت تدبیر و امید، طرح گاز رسانی به روستاهای باالی 93قانون بودجه سال  2تبصره  'ق'بند 

های صورت گرفته، طرح هادی روستاهای ریزیبر اساس برنامهکل بنیاد مسکن  ، طبق اظهار نظر مدیر1397مأخذ: بنیاد مسکن استان زنجان،  - 9

 گیرد.دستور کار قرار میخانوار استان زنجان در  21باالی 

 1397مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان،  - 11
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 ههای توسعگیریجهت -2-9

های گیری از شیوهاراضی کشاورزی آبی با بهره ویژهبهکشاورزی  ةتوسعبرای  اوزن و زنجانرودقزل ةعبور رودخان

آید. بدین ترتیب زمینه برای استقرار صنایع وابسته های مهم توسعه در این بخش به شمار میاولویت آبیاری نوین از

جذب  کشاورزی، زمینه را برای نگه داشت و ةسعشود. اتخاذ تدابیر مناسب برای توبه بخش کشاورزی نیز فراهم می

 سازد.جمعیت  فراهم می

با توجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالی های اخیر از یک سو و برداشت نامناسب از سفره های آب زیرزمینی 

ترین و به  طی سالهای اخیر، ضرورت بهینه سازی مصرف آب و تغییر الگوی کشت بیش از پیش نمایان شده است.

 والتمحص تولید کردن اقتصادی منظوربه .است منطقهراه برای ادامه فعالیت های کشاورزی تغییر الگوی کشت در 

 کشت بازار نیاز اساس بر سپس و کرده اقدام کشاورزی محصوالت کشت از قبل بازاریابی به نسبت باید کشاورزی

صنایع تبدیلی مهم و کشش بازار از الزامات  خرید تضمینی، وجود .قرارداد خود را مورد هدف مختلف محصوالت

 کار توردس در زنجان استان در مهم هایطرح از یکی عنوانبه «الگوی کشت بهینه»برنامه  تغییر الگوی کشت است.

اهان پرورش گیکشت پسته، گل محمدی، زعفران،  باشد.است و جز استان های برتر در بحث تغییر الگوی کشت می

 شد.باای از محصوالت برای تغییر الگوی کشت در بخش زنجانرود مینمونه   درختان مثمر کم آبدارویی، گیاهان و 

کشت محصوالت گلخانه ای نیز یکی دیگر از راهکارهای مناسب به منظور استفاده بهینه از منابع آبی زیر زمینی 

و سایر  ، بارانی می توانند با استفاده از آبیاری قطره ای منظومهکشاورزان  .و وابستگی کمتر به نزوالت آسمانی است

توسعه الگوهای کشت و توجه به مبحث مهم صادرات  .روش های هدفمند آبیاری به تولیدات بسیار خوبی دست یابند

و تولید محصوالت با کیفیت و مطابق با نیاز بازارهای جهانی بایستی در منطقه تقویت و از ظرفیتهای موجود به 

 .درستی بهره گرفته شود

ی گیرجهتهای مهم دامپروری یکی دیگر از اولویت امور دامی، ةقابلیت این بخش در توسع ن وبا توجه به توا

توسعه صنعت دامپروری ، با توجه به جایگاهی که این صنعت از دیرباز داشته،  رود.توسعه در این بخش به شمار می

اصالح شده، تجهیزات  نژادهایگیری از بهره همچنین درآمدزایی و افزایش درآمد شودزایی و تواند سبب اشتغالمی

قبیل  ای، برآورد معیارهای ژنتیکی ازمدرن و پیشرفته، محیط سالم و بهداشتی، توانائی تولید و کشت نباتات علوفه

ه شیردهی و غیره موجبات وراثت پذیری ، تخمین ارزش اصالحی ، استاندارد کردن تولید بر اساس سن ، طول دور

 .پویائی و شکوفائی هر چه بیشتر این صنعت را فراهم آورده اند

توسعة  منطقه، توسعة اینهای اولویت ز نظر معدن و ذخایر معدنی، از دیگر با توجه به اهمیت این منطقه ا

با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی و   معدنی مواد فرآوری واحدهای و صنایع استقرار و معدنی هایفعالیت

 .ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کندکنندهتواند سهم تعیینمی فراوری مواد معدنی است. توسعه پایدار 

های معدنی ، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی برداری بهینه از ظرفیتبهره

با تاکید بر صیانت از محیط زیست از اهداف های معدنی و صنایع معدنی، وری بنگاهپذیری و بهرهبت، افزایش رقا

 . رودمهم در بخش به شمار می

 ها،پتانسیلجاذبه ، گردشگری است معرفیزنجانرودبخش توسعه های مهم محوریکی از با توجه به این مهم که 

همزمان گردشگری به . معرفی غذاهای محلی گردشگری ایفا کند تواند نقش مهمی در توسعهغذای محلی میو  ها

فانه اما متاستواند برای برندسازی منطقه مورد استفاده قرار گیرد. عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگی و تجربه غذا می
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واند تمیافزایی میان غذا، گردشگری و صنایع خالق ارتباط و هم .تاکنون طرح خاصی در این زمینه ارائه نشده است

سکویی برای توسعه اقتصاد محلی و برای تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی باشد. این ارتباطات همچنین افزایش 

 .گرددتقاضا و توسعه انواع جدید محصول، تجربه و بازار را سبب می

و  تصادیتوانند در راستای توسعه اقراه اندازی و گسترش صنایع روستایی با توجه به نقش موثری که می

ها برای غلبه بر معظالت مناطق روستایی محسوب ترین راه حلاجتماعی ایفا کنند، یکی از مهمترین و اساسی

تر درآمد، کاهش شکاف درآمدی بین شهر و های شغلی در مناطق روستایی، توزیع عادالنهشود. توسعه فرصتمی

امکان استفاده بهینه از منابع، امکانات موجود و  روستا، کاهش فقر و مهاجرت، افزایش صادرات و کاهش واردات،

ترین پیامدهای مثبت و قابل ذکر صنایع مواد اولیه و همچنین کمک در تسریع روند توسعه کشاورزی از جمله مهم

 شود روستایی محسوب می

 عبارتند از: روستاییپایدار  برای دستیابی به توسعه مهمترین پیش نیازها

  اشتغالزایی  زمینه کار آفرینی وآموزش روستاییان در 

 انسانی -های اجتماعیزیرساخت یارتقا 

 باالبردن سطح آگاهی، نوآوری در کاربرد نهادهای تولید و خدمات پشتیبان تولید 

 یپذیر روستایسطح زندگی اقشار آسیب یها و صنایع جهت ارتقاسازی برای دسترسی به فرصتظرفیت 

 )فقیران، زنان و جوانان(

  و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای محلیتوسعه 

 ها در سازمان فضایی بخش زنجانرود شهرستان زنجانتعیین نقش پذیری سکونتگاه 

 های مجاورهماهنگ با بخش ،ای بخشانتظام فضایی شبکه 

 همه جانبه کیفیت زندگی بخش زنجانرود شهرستان زنجان  یارتقا 

 :راهبردها -,-2

 اقتصادی الف(

 ؛و کیفی محصوالت کشاورزی کمی ةهای تولید به منظور توسعروش بهبود 

 ؛ی دامداری، پرورش طیور و آبزیهافعالیت ةتوسع 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیصنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛یان با تکیه بر بخش کشاورزییاشتغال پایدار روستا 

 شده های اصالح نژادتوسعه دام. 

 اجتماعیب( 

 ی اجتماعیهافعالیتهای نهادی برای انسجام بخشی به توسعه مشارکتی و شبکهیندهای آتقویت فر-

 ؛فقیران -زنان -اقتصادی جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه 

 ؛بهداشت و درمان روستاییان ةتقویت و گسترش پوشش شبک 

 ؛سطح دانش و مهارت روستاییانة توسع 

  ؛گیرییند تصمیم سازی و تصمیمآمردم در فردخالت دادن 

 ؛استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش 
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 زمینه سازی تعامل بین نهادها و مردم. 

 زیست محیطیج( 

 ؛)سطحی و زیرزمینی( برداری از منابع آبی منظومهمدیریت بهره 

 ؛های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضالب( مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 ؛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 همپیوندبر ایجاد روابط و پیوند میان سکونتگاه تأکید 

 ؛های ارتباطیزیربنایی و زیرساخت تأسیسات ةتوسع 

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

 هاتأمین ایمنی و امنیت سکونتگاه. 

 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 اجراییهاسیاست -2-1

 اقتصادیالف( 

 ؛در هر منطقه یتوسط جهادکشاورز یشنهادیکشت پ یالگو تیبا رعا یتوسعه بخش کشاورز 

  ؛پسماندهای برنجتوسعه و افزایش صنایع تکمیلی 

 نیکشت ا یبرا یشده توسط جهاد کشاورز یمجاز معرف یپسته در اراض دیراندمان تول شیو افزا تیتثب 

 ؛ محصول

 ؛الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی یارتقا 

  ؛ی دامداری و مرغداری در منظومه با توجه به پتانسیل موجودهافعالیتتوسعه 

 ؛گلخانهترویج  احداث و 

 توسعه کشت گل محمدی در اراضی شیبدار؛ 

 پرورش زالو؛ 

 ؛های مستعدی پرورش آبزی در سکونتگاههافعالیتو تثبیت  توسعه 

  های روستاییدر سکونتگاهمطابق با توان و قابلیت روستا محور های معیشتکارگاهتوسعه. 

 اجتماعیب( 

 ؛خانگی در مشاغل خود های بالقوهلیت درآوردن تواناییاتوانا ساختن زنان برای به فع 

 ؛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 
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 ؛نقدی و غیرنقدی مورد نیاز جهت شروع کسب و کار ةبرخورداری از سرمای 

 ؛کشاورزی آموزشی مورد نیاز هایبرگزاری دوره 

 ؛خدمات بیمه روستایی ةتوسع 

 ؛توانمندسازی افراد 

 ؛بهداشتی در کل بخش -مراکز خدمات درمانی ةتوسع 

 زندگی سالم، خودمراقبتی و جامعه پایدار ة جامعه در موضوع شیوةآموزش و جلب مشارکت فعاالن.  

 زیست محیطی  ج(

 ؛های آبیاری نوینتوسعه روش 

 ؛معیشتی ساخت سدهای 

 ؛مدیریت و توزیع مناسب آب رودخانه قزل اوزن و زنجانرود  

 ؛جلوگیری از شکار در مناطق حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع 

 ؛های گیاهی و جانوری بخشآموزش ساکنین و مشارکت آنها در حفاظت از گونه 

 ؛جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛خطر باال ةهای واقع در پهندرون سکونتگاه مقاوم سازی ساخت و سازهای کالبدی 

 ؛داخل روستاجلوگیری از ریختن فضوالت حیوانی در معابر عمومی 

 ؛روستاها هاسکونتگاهسیستمهای تصفیه فاضالب خانگی در  ةایجاد و توسع 

 ؛استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی ةآموزش نحو 

  ؛کشاورزیترویج کاشت و برداشت محصوالت ارگانیک 

 های اصلی و فرعی  بخشرعایت حریم و بستر رودخانه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین سکونتگاه 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویکرد خوشهتقویت سکونتگاه 

 ؛های ارتباطی برون و درون منطقهزیرساخت ةاصالح، بهبود و توسع 

  ؛خدمات گونهنفاقد ای یهااز و تلفن برای سکونتگاهگزیربنایی؛ از قبیل آب شرب لوله کشی،  تأسیساتتأمین 

  ؛های هادی روستایی برای سکونتگاههاطرحتهیه و اجرای 

 ؛ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله 

 مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل. 

 گردشگریه( 

 ؛تاریخی و مذهبیهای معرفی جاذبه 

 ؛حفظ و نگهداری آثار تاریخی و مذهبی 

 ؛های غذاخوری محلیراه اندازی سالن 

  ؛های بوم گردیاقامتگاهو توسعه  احداث 

 ؛عرضه صنایع دستی 

 ؛های گردشگری بخشو جاذبه بازدید تورها از شالیزارها و باغات سیب 

 ؛شترسواری عشایر، برگزاری جشنواره کوچ 

  ؛برداشت برنجبرگزاری جشنواره  
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 ؛های سیببرگزاری جشنواره شکوفه 

 ؛های خدماتی بین راهی در مسیرهای گردشگریاحداث مجتمع 

  مردان نمکی چهرآباد های رنگین،ها، کوهتوجه ویژه به آثار گردشگری از جمله قلعه لک لک. 

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف وسیاست -2-6

لذا  ،سازدالزم است که اگر رعایت نشود این امر را غیرممکن می ینیازهایپایدار پیش ة برای رسیدن به توسع

ستلزم  مپایدار بخش زنجانرود  ةاپذیر است. توسعراه و برنامه ضرورتی انکار ن ةداشتن دورنما، نقش ،برای تحقق اهداف

دار همراه )توسعه پاییعی است. ، تولید و اشتغال، مدیریت و استفاده بهینه از منابع طبگذاریسرمایهرشد  ةایجاد زمین

 با سرزمین آرایی بدون سرزمین آالیی و تخریب محیط زیست و آلودگی آن(

  اساسی بوده و طبق نظر  ،گیری غیر متمرکزمحلی برای تسهیل روند تصمیم ةنقش مشارکتی جامع

ی اقتصاد - اجتماعی های محلی مبتنی به درک و کارکرد نظامریزان موفقیت مشارکت جامعه سازمانبرنامه

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

 هاایجاد اعتدال فضایی در توزیع خدمات، کاهش محرومیت و فقر با ایجاد اشتغالزایی، کاهش نابرابری. 

 د. بدون باشمیگری  کشاورزی )دامی و زراعت(، معدن و گردش ةمشاغل غالب در بخش زنجانرود در سه حوز

 هپایدار و هم ةتواند توسعها از هم اکنون میریزی استراتژیک در این حوزهشک توجه به مشاغل و برنامه

در حال حاضر با بیشترین ظرفیت در بخش را تضمین کند. بخش کشاورزی )زراعت و دامداری(  ةجانب

یع نیازمند صنادهد. که ا تشکیل میبه عبارتی دیگر اقتصاد غالب بخش ر ؛کندبخش فعالیت میسطح 

پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و شکوفایی اقتصادی  است. بندیتبدیلی، فرآوری و بسته

های اصلی و مولد بخش ءبخش کشاورزی و دامپروری اگرچه جز د.باشمیاز اهداف غایی در این حوزه 

اورزی و دامپروری در این بخش شکوفا نشده است.  نکته مهمی باالی کششود اما هنوز ظرفیت محسوب می

ه گیری از کشاورزی و دامپروری صنعتی و پیشرفتبخش زنجانرود  باشد؛ بهره ةین کننده آیندبیتواند تکه می

های جدید در حوزه دانش کشاورزی و علوم دامی، صنایع فنی و ورود به عرصه ءطریق ارتقا که ازاست 

 قابل دستیابی است. پشتیبان، ارتقا محصول و...

 صنعت و معدن باید فرآوری فعالیت مواد معدنی با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی توسعه  ةدر حوز

 یابد. 

 رود. وجودشمار می بهزنجانرود اتژیک توسعه بخش های استربدون شک در آینده گردشگری یکی از حوزه 

های رنگین، کوه، هاقلعه لک لک، ، مناطق شکار ممنوع و حفاظت شدهپیآثار تاریخی، کاروانسرای نیک

تنها بخشی از وضعیت ممتاز موجود هستند.  معدن نمک چهر آباد و مردان نمکی ی برنج، باغات،شالیزارها

های ارتباطی برون شهری و محور ترانزیتی از این بخش عبور مسیر شبکه ای ازنجا که بخش عمدهآاز 

گردشگری  ةتدوین سند توسعذیرایی ضروری است. و پ ی تفریحیهافعالیتکند لذا تجهیز این منظومه به می

اری در این حوزه، یکی از الزامات تخصصی ذگو ایجاد کارگروه تخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایه

های قابل ثیر مستقیم و شگرفی در سایر ظرفیتأگردشگری ت ةبخش در آینده است. شکوفایی توسعتوسعه 

 نیز خواهد داشت. همچون بخش خدمات  ارتقا

 آوری اطالعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن های نوین باالخص فنآوریحرکت در مسیر تحوالت علمی و فن

های اقتصادی و ها، توانمندیتیتوان قابلآوری میاین فنبرای تحقق این اهداف است که با استفاده از 

آوری ارتباطات با استفاده از این قابلیت فن ةحوز به عنوان نمونه در ؛اجتماعی بخش را بیشتر ارتقا داد

سالم، کتدیلر، کاال  های باسایت .نمایش گذاشت ةکشاورزی ویژه بخش را به عرص ةعمد توان محصوالتمی
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که برای معرفی و فروش محصوالت تولیدی روستاها کاربرد  هستندهای اینترنتی از سایت ایروستا نمونه

 دارند.

 د:باشمیدر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم 

 اقتصاد محلی، مدیریت منابع طبیعی ةفقر، مهاجرت و توسع ةتوجه به مسئل 

 های ارزشاشتغال مرتبط با زنجیرههای کشاورزی و دامی، ایجاد و تقویت توجه به ظرفیت 

 هابه برند سازی محصوالت مختص بخش نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 و بومی سازی نوین هایآوریفن به دستیابی سازوکارهای فراهم سازی  

 در بخش یگذار هیگذاران جهت سرما هیاز سرما تیاعتماد و حما جادیا 

 یو نوآور ینیاز کارآفر یبانیپشت 

 های توسعه اقتصادی و اشتغالزاییپروژه در فعالیت برای خصوصی بخش از حمایت و ترغیب 

 ای بخشی توسعههاطرحا و هبرنامههای مشارکت اهالی در فراهم کردن زمینه 

 و  کسب ا،هروژهپ ند. اینباشمی زیر جدول صورتهب مقیاس متوسط محرک پیشنهادی کارهای و کسب

تولیدی  هایسرمایه و تولیدی محصوالت رزشة ازنجیرة کنند تکمیل اجرا صورت در که هستند کارهایی

 .دباشمی

 مات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاساعناوین اقد -9جدول 

 ردیف عنوان

 1 های مدرن و صنعتی برنج کوبی ایجاد کارگاه

 2 احداث گلخانه

 3 واحدهای پرورش قارچتوسعه و تثبیت 

  ماهیتوسعه و تثبیت پرورش 

 1 فرآوری لبنیات ةکارخان

 5 های صنعتیاحداث دامپروری

 1 وری مواد معدنیآی فرهاکارگاه

 7 هاجشنواره یبرگزار های خدماتی و رفاهی،های بوم گردی، مجتمعایجاد اقامتگاه

 8 کارگاه صنایع دستی
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  / پیشنهادیی هدفیساختار و سازمان فضا -2-0

 

 
 فضایی هدفساختار  -9نقشه 

 1398 مشاور، خذ:أم
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 سازمان فضایی هدف -,نقشه 

 1398مأخذ: مشاور، 

 ای توسعه بخش )پیوست سند(هروژه2 و پهاطرح2 هافعالیتاقدامات2  -9

 ,جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-1

  1جدول  –اولویت بندی شده در سطح بخش  گذاریسرمایهی هاطرح -9-2

  6جدول  –بندی شده در سطح بخش لویتوای عمرانی اهروژهپ -9-9

 نظام اجرایی2 نظارت و بازنگری سند -,

 سازمان اجرایی -1-,

 ظیاید. تشاییت  این سامما  را ییشههاد مشتر  سامما ریزی شاهرساتا  الاتیم م این ساامما  میر ظرر مییت  ررظام 

ر   استا  ةریزی و ت سلمل رهیاد مساین اظقت  اساتم  اساتا  مظ ا  در شا رای ررظام ة ریزی و ادارمدیریم و ررظام 

 تص یب خ اهد رسید.

 نظارت بر اجرا -2-,

مل رهیاد  ةها ت سااا ادارریزی اسااتا ا اارای اسااهاد ر  های مقرر ام ساا ی سااامما  مدیریم و ررظام در قاتب چارچ  

استا   ةریزی و ت سلماه  ر  ش رای ررظام  6مساین اظقت  اساتم  ظرار  و رصاد خ اهد شد. ظتایظ ظرار  در مقا   

 گزارش خ اهد شد.
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 بازنگری سند -9-,

ص ر  ساالظ  اظ ام  ر "3"فتم( و رهد هة ررظام)در چارچ   مضامین مرتبا  0411در ساا   "4"و  "2"رامظگری رهدهای 

مل رهیاد مسین اظقت  استم  استا  مظ ا  و ة ریزی و ادارهد شاد. را ییشاههاد مشاتر  ساامما  مدیریم و ررظام خ ا

ریزی و ت سال  اساتا ا ام خدما  مههدساین مشاور م ری معاتلا  ر  اه ا  تسهیاگرا  اارا و تصا یب شا رای ررظام 

 رامظگری سهد استفاده خ اهد شد.
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 میضما و وستیپ
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 (1)اجرایی و مقرراتی مصوبات و تصمیمات ذیربط هایفعالیت و اقدامات فهرست -,جدول

 مرتبط اجراییدستگاه  عنوان ردیف

 اداره مل میراث ارههگ ا صهای  دست  و گردشگری خدمات   های رااه  وسیس م تی أت 0

 ای اهاد مشاورمیا شرمم آ  مهعق  های آریاری و ی ش  اظهار سهت  احداث و رهسامی ماظا  2

3 
ها و م تی  یرورش دام و ماه  )ت صصیص رهیه  گذاری در امر ت تید محص ال  مشاورمیا راغ  و دام  ماظهد ای اد گا اظ های المم ررای سارمای ای اد میرسااخم

 (... و رامیرداخم ظح ه ضامنا ااعای وام 
 ملد  و ت ار  سامما  صهلما اهاد مشاورمیا

 ا راه و شهرسامیت ار  سامما  صهلما ملد  و ررای اارای  رح شهر  صهلت  دره تیک ییگیری و ای اد میررهاهای المم  5

 قضایی  ةا ق مدیریم ام ر اراض  حل اختتف رین مهار   بیل  و اهات  روستا  6

 شهرسامی  راه و مظ اظرود  ةساماظده  حاشی تیییل و 7

 ای ر یزداریا شرمم آ  مهعق آمهار   بیل  و  های مهم هیچ   مظ اظرود و قز  اوم  رودخاظ  ةاحداث دی ارهای حفاظت  حاشی 8

 

  

                                                           
 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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 گذاریهای سرمایهفهرست طرح -1جدول 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 موضوع طرح  شعاع عملکردی
کارآفرین 
 محوری 

لویت طرح وا
در سطح 

 بخش 
 مرتبط  اجراییدستگاه 

 توضیح
 دارد 

1 
فراوری محصوالت کارگاه 

 لبنی
11111 1 

 حصار، ،قره بوطه ، ، قره اوغالنلو
چپ چپ، قیطور،قیطول، گمش آباد، 

 ایلجاق/علیا /اندآباد  رجعین
 کالن/بخش

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 اولاولویت  بله

 معدن و تجارت سازمان صنعت،
 جهادکشاورزی

- 

2 
کارگاه برنجکوبی مدرن و 

 صنعتی
 قره بوطه/حصار 7 11111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله

 5 311 اقامتگاه بومگردی  3

روستاهای قره بوطه، دگرماندرسی، 
قره اوغالنلو، قره آغاج، چهرآباد، 

تلخاب، میرجان، رضا 
آباد،شکورچی،باشیز،ایلجاق،میرجان، 

 اندآباد علیا و سفلی، مشمپا،
 ،چرالنقوششکربالغی

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 دوماولویت  بله گردشگری

 اداره کل میراث فرهنگی، و
 صنایع دستی  و

 بله

1 
کارگاه بسته بندی محصوالت 

 به مانتد)سیر، پیاز( کشاورزی
 5 

 و انجمن سفلی چروک علیا و سفلی،
، و علیا،قره اغاج سفلی

ه باغلوج علیا،کزبر،کهاب، گمش آباد،
 سردار

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله

3 
کارگاه روغن گیری  سبوس 

 برنج
 قره بوطه 5 11111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله

 رضا آباد،میرجان 3 2111 ، جشنواره سیببرگزاری   1
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 اولویت دوم بله گردشگری
 اداره کل میراث فرهنگی، و

 دستی  و گردشگریصنایع 
 بله

 مشمپا 3  برگزاری جشنواره عکاسی 5
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 اولویت دوم بله گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی، و 
 صنایع دستی  و گردشگری

- 

 3  برگزاری تورهای گردشگری 1
چهرآباد، مشمپا، دگرماندرسی، رضا 

 اباد

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله گردشگری

 و فرهنگی، میراث کل اداره
 گردشگری و  دستی صنایع

- 
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7 
کارگاه تولید خمیر سلولز 

 وکاغذ مقوا از کاه برنج
 کالن/بخش مشمپا 5 11111

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله

 - جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی کالن/بخش بوطه،مشمپاقره  3 5111 احداث گلخانه نشاءبرنج 8

 - جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی کالن/بخش قره بوطه/مشمپا 5 11111 کارگاه تولید خوراک دام 9

 5 11111 دامپروری صنعتی 11
قره بوطه، قره اوغالنلو، ایلجاق، 
مشمپا،نصیرآباد،میرجان،اند آباد 

 تپه،قره چریانعلیا،گرگ 

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
  جهاد کشاورزی اول اولویت بله کشاورزی

 1 1111 احداث رستوران گردشگری 11
،قولی قصه/سلطان مشمپا

 آباد،رجعین،اند آباد علیا،دوالناب

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، و 
 گردشگریصنایع دستی  و 

- 

 حصار،رضاآباد 5 1111 کارگاه تولید سبد پالستیکی 12
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت
- 

 چروک علیا/کهاب/قیطول 3 1111 کارگاه بسته بندی جارو 13
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 تجارتسازمان صنعت، معدن و  اولویت اول بله صنعت
- 

 5 5111 احداث گلخانه  11
، قره بوطه،رجعین، اندآباد علیا، قولی 

قصه، گمش آباد، باغلوجه سردار، 
 کزبر ،گواالن،سرچم سفلی

متوسط / 
 دهستان

 جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی
- 

15 
کارگاه تبدیل و بسته بندی 

 برنج
 حصار،قره بوطه، مشمپا 5 11111

فراکالن / 
و  شهرستان
 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله

- 

 رجعین، کمش آباد، مشمپا 3 11111 بسته بندی پسته 11
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 اولویت دوم بله

 سازمان صنعت، معدن و تجارت
 کشاورزیجهاد 

- 

 21  معدنی فراوری مواد 17
ایلجاق،چیر،ابراهیم آباد / دهستان 

 غنی بیگلو

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 تجارت و معدن صنعت، سازمان اولویت اول بله

- 

18 
جشنواره تولیدات عشایر و 

 بازی های بومی و محلی
 اوغالنلو،ایلجاققره  5 1111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، و 
 صنایع دستی  و گردشگری

- 
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19 

ایجاد خدمات گردشگری بین 
راهی)سفره خانه سنتی، 

اقامتگاه، رستوران فضاهای 
 تفریحی(

3111 3 
رجعین،باغلوجه سردار، اندآباد علیا، 

 علیا، ابراهیم آبادقره بوطه،سرچم 

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، و 
 صنایع دستی  و گردشگری

- 

 5 11111 پرورش قارچ 21

قره بوطه،مشمپا،قیطول،گوگ 
تپه،گواالن، چپ جپ، سرچم 

سفلی،مشمپا، گمش آباد، ابراهیم 
 آباد

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

 3 5111 بسته بندی عسل 21
رجعین،میرجان،حصار،نیک پی، 

 انجمن علیا

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

 1 1111 کشت زعفران 22
قیطول،رجعین،چپ چپ،اسفناج،قره 

 چریان، چهراّباد

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

 2 1111 پرورش زالو 23
حصار، قره اغاج سفلی و علیا، ساری 

 کند سفلی و علیا، مهرآباد

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

 5 1111 کشت گل محمدی 21

گواالن،چپ چپ،چروک 
سفلی،سرچم علیا،میرجان، اندآباد 

سفلی و علیا،فیله خاصه،گمش آباد، 
 قره چریان،قاهران، کزبر، نصیر آباد

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

25 
توسعه و تثبیت پرورش  

 ماهی
5111 3 

قره بوطه،مشمپا،گواالن، اسفناج، 
نیک پی،ساری کند علیا،ساری کند 

علیا،مهرآباد، اند آباد سفلی،انجمن 
 سفلی

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

21 
پرورش بوقلمون و بلدرچین 

 شتر مرغ 
1111 2 

چپ چپ،حماملو پایین، انجمن علیا، 
چپر، قره اغاج،اندآباد سفلی، 

مینان،گوگلر، لولک آباد، مهرآباد، 
 علیا،چهرآباد، قزلجه سفلی و 

 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی کالن بخش

- 

 قولی قصه،اسفناج رجعین، 1 8111 مرغداری 27
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی
- 
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28 
تعمیرکار ماشین آالت 

 کشاورزی
1111 2 

قره بوطه، مشمپا، رجعین، قولی قصه 
آباد، سلطان آباد، حصار،گمش 

 بزوشا، کزبر
 جهاد کشاورزی    کالن /بخش

- 

 میرجان، رضا آباد 3 5111 کارگاه چیپس میوه 29
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 اولویت اول بله

 تجارت و معدن صنعت، سازمان
 جهادکشاورزی

- 

31 
ل از قبی کارگاه صنایع دستی

و  کاری فرش بافی، فیروزه
 قلم زنی مس ، خیاطی(

511 3 
خانوار واجد 21روستاهای باالی 

 شرایط

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت دوم بله صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی، و 
 صنایع دستی  و گردشگری

- 

31 
 احداث  دامپروری کوچک 

 )بز وگوسفند(
میلیارد 21

 ریال
5 

سردار/قولی گواالن/نصیرآباد/باغلوجه 
قصه سلطان آباد/قیطول/چپ چپ/ 

ایلجاق/میرجان/ اندآباد علیا و سفلی/ قره 
اوغالنلو،/ حصار/  رضا 

آباد/دگرماندرسی/گرگ تپه/حماملو 
علیا/سرچم سفلی/گمش 

آباد/دوالناب،لولک آباد و روستاهای 
 دارای توان و ظرفیت

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
 تبدیلی( وصنایع 

 معدن
 جهاد کشاورزی اولویت اول بله

- 

32 
 به بدیل فضوالت حیوانیت

 کمپوست
 جهاد کشاورزی-محیط زیست دوم بله  دهستان قره اوغالنلو ، قره بوطه، ایلجاق،گرگ تپه 2 -

- 

 قره بوطه   ناحیه صنعتی 33
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 اولویت با) صنعت
، (تبدیلی صنایع

گلخانه شهرک 
 ای

 اولویت اول بله
، سازمان صنعت، معدن و تجارت

 جهاد کشاورزی

 

 

 (11)موضوع ستون گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 1ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 واحد اقامتگاه بومگردی در روستا  5احداث  گردی ماقامتگاه بو 2

  حاصل از آنارائه انواع سیب و فراوردهای  جشنواره سیب  1

 متناسب با توان و ظرفیت روستا احداث دامپروری کوچک )بز و گوسفند( 31
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 عمرانی هایپروژه فهرست -6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 ریال میلیون

 محل اجرا
 نام روستا

 الویت پروژه  شعاع عملکردی  اجراییدستگاه 
وضیح ت

 دارد 

1 

 مراکز ایجاد) بین راهی پذیرایی مراکز توسعه

بین  و ملی محلی، غذاهای رستوران پذیرایی

 ( پیرامون المللی

 گردشگری
برنامه توسعه 

 گردشگری داخلی
- 

مسیرهای 

 گردشگری

میراث  سازمان

 و گردشگری، فرهنگی

 دستی صنایع

 - اولویت اول کالن/ بخش

 گازگاز رسانی به روستاهای فاقد شبکه  2
 روستاهای به رسانی گاز

 کشور

 برنامه برنامه

و مدیریت  ریزی،نظارت

بر امور نفت و گاز و 

نفتی و  های فراورده

 پتروشیمی

- 

روستاهای 

 فاقد
 اداره گاز

متوسط/ 

 دهستان
 اولویت اول

- 

3 
توسعه و تجهیز و نوسازی شبکه آبرسانی 

 روستایی )آب آشامیدنی(

فصل توسعه و خدمات 

 روستایی و عشایریشهری، 

برنامه ارائه خدمات 

 شهری و روستایی

روستاهای  -

 فاقد
 آب و فاضالب روستایی

متوسط/ 

 دهستان
 بله اولویت اول

1 
تاسیس خانه بهداشت در روستاهای فاقد 

 خانه بهداشت

فصل توسعه و خدمات 

 شهری، روستایی و عشایری

برنامه ارائه خدمات 

 شهری و روستایی

روستاهای  -

 فاقد
 علوم پزشکی دانشگاه

متوسط/ 

 دهستان
 بله اولویت اول

5 
  تعداد سازی مقاوم و رودخانه ساماندهی

 سیالب مقابل بخش در روستای
 فصل منابع آب

برنامه مهندسی 

 ها و سواحلرودخانه

روستاهای در  -

معرض خطر 

 سیل

 - اولویت اول کالن/ بخش ایآب منطقه

 سکونتگاهی  آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی، 7
 امکانات تجهیز

 آموزشی

روستاهای  -

کمبود خدمات 

 آموزشی

 اول اولویت بخش کالن/ پرورش و آموزش

- 
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 ای عمرانیهروژهتوضیحات پ – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

 خانوار جمعیت 21روستاهای باالی  ةبرای کلی گاز رسانی به کل روستاها 2

 های تقویتی، کتابخانهاز جمله وسایل آزمایشگاهی، کالس ؛موزشی روبرو هستندآروستاهای بخش که با کمبود امکانات  ةبرای کلی آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی، 7

 خانوار 21وستاهای باالی رهای بهداشت در احداث خانه بهداشت ةسیس خانه بهداشت در روستاهای فاقد خانأت 1

 

 )یعمران یهاپروژه اعتبارات بندیجمع( ییاجرا یهادستگاه یا هیسرما یها دارایی تملک یهاطرح اعتبار -0جدول 
 شماره

 بندیطبقه
 اجرایی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد
 دوران اجرا 

 اعتبار میلیون ریال
 جمع های بعدسال سال دوم سال اول

     یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان توسعه گردشگری داخلی ةبرنام/ گردشگری 1

3 
و مدیریت  ریزی،نظارت کشور/ برنامه برنامه روستاهای به رسانی گاز

 نفتی و پتروشیمی های بر امور نفت و گاز و فراورده
 اداره گاز

 یکساله
    

     یکساله ایمنطقه آب طبیعی منابع ةادار سواحلها و برنامه مهندسی رودخانهفصل منابع آب/  1
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