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 کلیات 

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

در  های گستردهگذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

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

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

 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 

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر 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 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

 یوربهره
 فرایند و تبعات

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 
   ظ نشده است.ارفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لحقرار نگ

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 1361های 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
 فرایند و تبعات

5 

نســبت باالی ســاختار 
ـــتاییان  جمعیتی روس

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

 گراتخصص

 پایین بودن شود.تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میهای اقتصادی مطابق تئوری
ت مقاوم پارادایمسطح سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار 

نها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر آذهنی . سرسختی 
مهارت و دانش نیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این دسته 

های ها مطابق سنتملیک زمینلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و تاست. در این میان به دشده
ت و باشند یا با مخالفبه تسامح با سنت گراها میباشد، نیروی جوان متخصص یا مجبور دیرینه می

ند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  شومیسرکوب خود، مجبور به مهاجرت 
گردد. وری پایین میغیر ماهر و با بهرههای انسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب و سرمایه

 درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات 3در آمریکا فقط 
در کشاورزی سنتی و  اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  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 

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

ی اربردبهرهبین نسلی در 
 منابع طبیعی از

 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

ت بر منابع خدادادی، ی اصولی و مدیریت و نظارگذارسیاستسفانه 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 

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 ةایش متناسبی نداشته است. در چند دهزوجود 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 آی اقتصادی ظرفیت ساز

1 
های کوچک اهگکارنبود 

 مقیاس 

 ،ای کوچک مقیاسهدر حال توسعه، کارگاه 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 

دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از و گذار 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 ،هااست. در برخی بخشبوده 
 .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 گزارشمورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 د.شومیبخش زنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه 

  



 9 .......................................................................  .................................... شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 مقدمه

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

دامداری، به چشم انداز غالب -د کشاورزیعشایری با تولیدات محدو -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 

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

فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط  ةت عمدتغییرات مکانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرا

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 سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأبه عللی چند، صورت ت

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

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

های مسری، بر جمعیت یوضعیت بهداشتی و مهار بیمار ةبه وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسع

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

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

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

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

عیت خالی های شدید از جمهای طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتبالاستفاده ماندن ثروت

 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،  ،کلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش

ایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این هژهروبخش 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 دارد. به همین منظور قابلیتروستایی است را در خود گنجانده و جای کار برای روستاهای هر بخش وجود 

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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 تبیین و تحلیل وضع موجود روستاهای بخش -8

 های وضعیت توسعة بخششاخص -8-8

 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  -8جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 سهم/ مقدار

 متغیر/ شاخص )درصد(
 استان شهرستان

ی و 
اجتماع

ی
فرهنگ

 

 2 5 1395 23317 نفر 1جمعیت
 - - 1315-95 -17/1 درصد نرخ رشد جمعیت

 1 37 1395-96 111 تعداد 2تعداد مدارس
های های اجرا شده توسط فنی و حرفه ای )دورهدوره

 3آموزشی فناوری و اطالعات،صنایع دستی و معماری(
 2 11 1397 19 تعداد

ی
ی و تولید

صاد
اقت

 

 11 11 1397 12123 هکتار 1مساحت اراضی زراعی
 21 11 1397 3263 هکتار 1مساحت اراضی باغی

 - - 1397 21151 راس 1تعداد دام سنگین
 - - 1397 27917 تن 4تولید شیر

 - - 1397 1137 تن 1تولید گوشت قرمز
 - - 1397 19211 تعداد 1تعداد دام سبک

 - - 1397 961 تن 1تولید گوشت سفید
 - - 1397 261 تعداد 1تخم مرغ خوراکی

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

 - - 1397 31 تعداد 5تعداد معادن

ی
ت و زیربنای

زیرساخ
 

 6 23 1397 26 تعداد آبادی 6روستاهای برخوردار از گاز
 1 35 1397 59 تعداد آبادی 7هادی  روستاهای دارای طرح

 7 21 1397 33 تعداد آبادی 1روستاهای دارای خانه بهداشت

 1 35 1397 7 تعداد آبادی 9خدمات جامع سالمتمرکز  
 5 31 1396 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: - 6

 1397بنیادمسکن استان زنجان، مأخذ: - 7

 1397دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، مأخذ: - 1

 1397علوم پزشکی  مأخذ: - 9

 1397آب و فاضالب استان زنجان، مأخذ: - 11
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 های بیان وضعیت موجود )دنباله(متغیر ها و شاخص:8شماره جدول

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 سهم/ مقدار

 متغیر/ شاخص )درصد(
 استان شهرستان

 

 11 35 1397 91 تعداد آبادی 1روستاهای برخوردار از برق

 

 16 53 1395 61 کیلومتر 2بزرگراه
 22 31 1395 61 کیلومتر 2راه آهن

 11 31 1395 361 کیلومتر 2  2و  1راه اصلی درجه 
 11 11 1395 137 کیلومتر 2 1جاده فرعی
 11 29 1395 176 کیلومتر 2 2جاده فرعی 

 

 هاقابلیت -8-2

 اقتصادیالف( 

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

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

 ؛قلعه چای( و

  هزار 15هکتار و میزان تولید 2351با مساحت (صدری، هاشمی ، گرده و ارقام محلی)تولید برنج با مرغوبیت باال

 ؛تن در بخش زنجانرود 

 ؛تن 27917تن، شیر1137تولید گوشت قرمز، باال بودن میزان تولیدات دامی 

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

تن 5،916،111با میزان تولید ، انگور ،میرجانآباد ی رضاهاوستادر ر ویژهبهتن 21،125،111با میزان تولید 

مهرآباد،  روستاهای میرجان،)تن در 2،555،111و زرد آلو  قره آغاج، و ..( )چرالنقوش، سردهات بیات،

 ؛، تلخاب و ...(باغلوجه سردار

 ویژه در روستاهای هزار تن، به 11165  با میزان تولید همچون گندم باال بودن میزان تولید محصوالت زراعی

قره بوطه،حصار، مشمپا، )برنج بویژه روستاهای  مهر آباد( رجعین،فیله خاصه، باغلوحه سردار، قولی قصه،)

 (بویژه  در روستاهای ) کزبر،چپ چپ،گمش آباد، کهاب  تن  116،611،111  پیاز با میزان تولید  ،(قیطول

 ؛تن712511بویژه روستاهای قره آغاج علیا و سفلی با میزان تولید سیر در قلعه چای

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

 ؛نصیرآباد،میرجان و رجعین، وجود دارد (

  ؛مشمپا و آباد گمش سرچم، ،روستاهای رجعین در پسته نهال کشتتثبیت و توسعه 

  راس دام  132288با   رتبه اول استانی در تولید محصوالت دامیمنظومه  زنجانرود با ،  بخش دامداریدر

دامی محصوالت  تأمینواحد دام روستایی 18واحد دام صنعتی ،  23راس دام سنگین، و با  282,12سبک و 

 را برعهده دارد؛ میانه و تبریز ، بازارهای زنجان خام و فرآوری شده صورتبه

  ؛و میانهتبریز  دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان 

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

                                                           
 1397اداره برق استان زنجان، مأخذ: - 1

 1397راه و شهرسازی استان زنجان، مأخذ: - 2



  استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ...........................................  12

  صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخشامکان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث 

  پتاس ایلجاق دومین معدن بزرگ استان و بزرگترین معدن پتاس معدن  همچون  )معدن فعال در بخش 31وجود

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

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

  ؛در حال احداث دره لیکشهرک صنعتی  

 ها و ناحیه صنعتی؛ دسترسی نزدیک به شهرک 

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

 روند.های مهم صنعتی و اقتصادی بخش به شمار میچهرآباد از جمله فعالیت

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

 ؛چریان

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

 کند تمرکز یافته است.در روستاهای اندآباد علیا، ابراهیم آباد و ساری بویژه دارد که

 اجتماعی ب(

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

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

  ؛(ای )قره اوغالنلو، رجعین، ایلجاقدر روستاهبویژه  ساکن بودن ایالت عشایر شاهسون و ایلسون  

 ؛فرهنگی در سطح روستا -اجتماعیهای امکان ایجاد تشکل 

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

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

 ر )الیروبی انها توان اشاره نمودفعالیتها که می جمله ایناز  درصد باالی مشارکت مردم در امور مربوط به روستا

، قره بوطه در روستاهاینمونه های بارز آن را  که کشاورزی، ایجاد بند انحرافی جهت تامین آب کشاورزی(

 ؛دتوان مشاهده کرمی  مپا، قره اوغالنلو، رجعین، قولی قصه، اسفناج، میرجان، اند آباد سفلی، رضاآباد و ....، مشحصار

  ؛دارس دخترانه و پسرانه در سطح بخشها و موجود آموزشگاه 

 حضور فعال زنان در عرصه فعالیت کشاورزی؛ 

 ؛بخش سطح  ای درحرفهو های آمورشی فنی برگزاری دوره 

    که قاضی کندی  روستاهایی همچون شکر بالغی، باشسیز، ) در برخی از روستاهاروند مهاجرت معکوس

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

 ؛مهاجرت معکوس در این روستاها هستیم(

 ؛وجود کتابخانه های عمومی در قره بوطه و شهر نیک پی 

 صادی پررنگی را در حل اقتصادی است که نقش اقتهای قرض الحسنه فامیلی از مهمترین نهادهای غیررسمیصندوق

د، رسکند. اگر چه میزان کل سرمایه در گردش این صندوق ها ناچیز به نظر میمشکالت اقتصادی خانوارها بازی می

های اندک حالل بسیاری از مشکالتی روستاییانی هست که در شرایط بد اقتصادی قادر به با این وجود این سرمایه

 ؛پس انداز برای خود نیستند

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

  بخش؛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 
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 های فعال در مدیریت موضوعات مختلف ی تعاونی روستایی و سمنهاامکان مشارکت پاسگاه نیروی انتظامی، شرکت

 بخش.

  میل به مهاجرت دایم و ترک دیار چندان معمول نیست  ،حس تعلق و وابستگی به وطن) در بین مهاجران

 .(گیردها بیشتر برای اشتغال و فرار از بیکاری و تامین معیشت خانوار صورت میو مهاجرت

 
 زیست محیطیج( 

  آب سطحی و زیرزمینی؛منابع 

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

 ؛می باشد مطلوب خاک برای زراعت و باغداری

 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

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

 کند.می

 فضایی -کالبدی د( 

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

  های بیشتر تجمع سکونتگاهها به صورت خطی  اطراف و حاشیه رودخانه، ی بخشهامتراکم سکونتگاهبافت

   ؛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

 ؛عبور خطوط اصلی انتقال برق، گاز و.... از دهستان زنجانرود پایین 

 ؛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 ای قابل مراجعه است. مکانجاده

 ها در حاشیه رود قزل اوزنلکها در مشمپا، قلعه لکلکآشیانه لکهای طبیعی در طول مقصد مکان

 ؛شدبامی

 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
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  ؛روستای هدف گردشگری قره اوغالنلو و شکورچی 2واقع شدن 

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

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

 ها و تنگناهامحدودیت -8-9

 اقتصادیالف( 

 ؛ارزش محصوالت کشاورزی ةعدم تکمیل زنجیر 

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

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

 ؛سنتی بودن کشاورزی و دامداری 

  ؛طبیعی و اوقافاختالف ساکنین برخی روستاها با منابع 

 ؛های برنج کوبیسنتی بودن کارگاه 

 ؛خرد و کوچک بودن قطعات زراعی و پراکندگی قطعات 

  ؛ن کشاورزیبرداربهرهکم سوادی و باال بودن میانگین سنی 

 ؛خرید محصوالت توسط دالالن و بنکداران 

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

 ؛بیمه محصوالت کشاورزی بواسطه استطاعت مالی ضعیف کشاورزان ضعف 

 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 روستاییفاده از راهبرای معادن و است

 ،لبنی و کشتارگاه ضعف صنابع تبدیلی.  

 اجتماعیب( 

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

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

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

 بخش؛ درگی ضعف حمایت از مشاغل خان 

 ؛کمبود مشارکت زنان در امور مربوط به روستا 

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

 اجرای 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.( 1396میلی متر در سال  211.3میلی متر به  375.1از  1311سال 

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

 ؛رودخانه فرعی دیگر

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

 ؛لغزش

 بارش تگرگ و سرما زدگی در سال های اخیر و آسیب جدی به محصوالت کشاورزی؛ 
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 های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبتوسعه روش ضعف. 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛روستاهااکثر آب شرب در  مشکل 

  ؛های از آب شرب برای آبیاری باغچهبرداربهره 

 ون ضابطه، غیرمجاز و غیرمقاوم؛دساخته و ساز ب 

 ؛کشی در برخی از روستاهاعدم دسترسی به گاز لوله 

  ؛خدمات در سطح بخشعدم اعتدال فضایی در توزیع 

 ؛کمبود امکانات خدماتی و رفاهی در بخش 

 ضعف آنتن دهی اینترنت و موبایل.  

 گردشگریه( 

  ؛1رفاهی در محور گردشگری عبوری درجه  -خدماتی تأسیساتکمبود 

  ؛محصوالت و صنایع دستی بخش ةها برای عرضبازارچهنبود 

  ؛ان بخش گردشگریارگذسرمایهمشکالت 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

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

 شود.ارزیابی نمی

  مسائل کلیدی بخش -, -8

 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،1) 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  

 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

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

  ؛ ()سرمایه انسانی جوانان تحصیلکرده و جویای کار های انسانی و مالی از بخشسرمایهخروج 

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

 ؛باشدشده توسط ساکنین بخش بوِیژه دامداران می
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 پایین بودن قیمت محصوالت و شرایط نامناسب فروش از جمله ها،تجهیزات مورد نیاز و افزایش قیمت نهاده

های دیر هنگام خریدهای تضمینی بویژه در محصول گندم، از مشکالت ها،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

صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم محصول تولیدی، افزایش 

 .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 ؛

  ؛و بنکدران و عاید شدن سود کم به کشاورزانن 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

 اجتماعی   ب(

 میل به مهاجرت دایم و ترک دیار چندان معمول نیست و ) 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 اکثر روستاهامحلی در ة بیکاری جوانان )براساس پرسشنام

ترین وظایف طرح تر یکی از مهمریزی و تامین اشتغال بویژه در روستاهای کوچکبرنامه اندعنوان نموده

 ؛ (رودتوسعه پایدار منظومه به شمار می

 ؛های مردمی و مشارکتی زنانکمبود تشکل 

 ؛هاکمبود اعتبارات دهیاری 

  ؛اوقاف ةاهالی در برخی از روستاها با منابع طبیعی و اداراختالف 

 ها ها و رسوم فرهنگی با توجه به فرهنگ اصیل و بومی منطقه، در حال حاضر اغلب این سنتدر 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 نمودپایبند به فرهنگ اصیل گذشته نیستند و بیشتر با شبکه جوانان چندان

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

 اوغالنلو، ایلجاق؛ 

   های آموزشی فنی و رگزاری دورهاز طریق ب بازار در موجود روستایی انسانی نیروی توانمندسازیاهتمام بر

 .حرفه ای

 زیست محیطیج( 
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 ؛مهم همچون قزل اوزن و زنجانرود یهاهای محافظتی در حاشیه رودخانهضعف احداث سیل بند و دیواره  

 ؛فرسایش شدید خاک  

  ؛درصد روستاهای بخش زنجانرود 31عبور سیالب از داخل محدوده 

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

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

 ؛ (روستایی باالدست

  ؛از خاک هبهین ةان به نحوه صحیح استفادبرداربهرهضعف آشنایی 

  تخریب آن؛چرای بیش از حد دام در مراتع و 

 ؛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 چون رانش دفع فاضالبهای خانگی روستاها در چاههای جذبی، با توجه به شیب منطقه می

 سولی فلکسیون را افزایش دهد و همچنین موجب آلودگی چاههای عمیق تامین آب شرب و کشاورزی شود؛و 

 ؛مجوز ةهای معین برای پسماندهای روستایی ضمن هماهنگی با دستگاه صادر کنندختصاص مکانا 

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

  شودعمده انهار کشاورزی با جذب قسمتی از آب به کاهش منابع آب کشاورزی منجر میخاکی بودن قسمت 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛دیها طرح پروژهای اجرایین ناتمام ماند  

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

 ؛بوطه(جمعیت باال و خدمات در روستای قره 

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

 ،تسریع در روند اجرایی پل فیله خاصه 

 ؛ضعف مقاوم سازی مساکن روستایی 

 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

    ها و مسیرهای ارتباطیایمن سازی جاده 

  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 تر از  سایر مقاطع تحصیلی میکمبود 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 

 ؛ضعف آنتن دهی خطوط همراه اول و ایرانسل 
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  روستاییمهاجران کمبود 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

 های آموزشی در این خصوص؛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 

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

 ؛، باغات سرسبز و شالیزارهاهای آالداغالرها، کوهلک لک

 

  ساختار و سازمان فضائی موجود-8-1

 
 ساختار فضایی وضع موجود بخش زنجانرود  -8 قشهن

 1391 خذ: مشاور،أم
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 ازمان فضایی بخش زنجانرود س -2 نقشه

 1391مأخذ: مشاور، 

 بندی جمع -8-6

 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 زنجانرود که شامل روستاهای دهستانبخش ایالت از داخل

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

در شمال غربی این بخش با توجه به وجود رودخانه قزل اوزن برنج کاری و این بخش باشد. از طرفی 

بوطه و قیطول، حصار و به طوری که در این بخش، ساکنان روستاهای قره ؛پرورش ماهی نیز رونق دارد
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 ویژههبی دامداری در اکثر روستاهای بخش هافعالیتبه کشت برنج اشتغال دارند. همچنین  مشمپا اکثراً

  رجعین رواج زیادی دارد. ، گوگ تپه، بزوشا و روستای قره اوغالنلو

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

 کشت به بخش زراعت اختصاص یابد.

 زی خش کشاوربا توجه به اهمیت توسعه کشاورزی و لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی ب

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

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

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

 ، سیستم های آبیاریهای آبرسانیدستور کار متولیان امر قرار گیرد. در این راستا نوسازی و بهسازی لوله

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 کشور، توصیه میبا توجه به اهمیت و نقش کلیدی خاک در پایداری تولید

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

 ؛تولید قرار گیرد

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

 ؛اه شودفنوتیپ بذور همر

 سازی و آموزش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل و کاهش ضایعات های آگاهاستفاده از برنامه

 ؛محصوالت غذایی و کشاورزی

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

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

 مرز بخش زنجانرود این است که این بخش در انتهای شمالی استان زنجان قرار گرفته و هم 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 آزادراه،) ارتباطی شبکه زیربنایی، امکانات خطی رشد 

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

 تان، فراهم اس 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.میعرضه شهر میانه و شهر تبریز در بازار نزدیک هستند 

 گردشگری و های قزل اوزن و زنجانرود ورودخانه ةدر این بخش با وجود داشتن پتانسیل حاشی 

 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 با مشترکان پرمصرف، جمع آوری انشعاب روستاهای بخش همچون رجعین، قره بوطه گردیده است بر

 .برشمرد بخش زنجانرودهای غیرمجاز و اجاره چاه را از راهکارهای خروج از بحران کم آبی در روستاهای 
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 ی،ا برای توسعه گردشگرهکمبود 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 -2-8

 ؛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 

 ؛ه منطقهاجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسع

 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 

 ؛منابع درآمدی پایدار روستائیان با تکیه بر ظرفیت منابع بخشفزایش 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 مان فضایی بخشها در سازتعیین 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

 8,21سال 
 متغیر/ شاخص

 واحد

 سنجش
 میزان سال

 و جمعیت
 جوامع

 21719 23317 1395 نفر 1کل جمعیت 1

2 
 1395-1115 2نرخ رشد جمعیت

 درصد
95-

1315 
- 12/1- 

 71 71 1395 درصد 1میزان روستانشینی 3
 11 11 1395 تعداد 1روستاهای دارای سکنه 1

 سرزمین

5 
 کیلومتر 3مساحت

 مربع
1395 2766 2766 

6 
 در نفر کل جمعیت نسبی تراکم

 کیلومتر
 مربع

1395 1.1 7.1 

 نیروی
 انسانی

7 
 1روستائی شاغلین تعداد

 9111 9111 1391 نفر

 و اقتصاد
 تولید

 33116 12123 1393 هکتار 5مساحت اراضی زراعی 1

 3121 3263 1393 هکتار 5مساحت اراضی باغی 9

 27917 21151  راس 5دام سنگینتعداد  11
 31111 27917 1397 تن 5تولید شیر 11
 1919 1137 1397 تن 5تولید گوشت قرمز 12
 295311 295111 1397 تعداد 5تعداد دام سبک 13
 1161 961 1397 تن 5تولید گوشت سفید 11

 و زیرساخت
 زیربنا

15 
 لوله سالم آب از مند بهره روستاهای

 6کشی
 11 61 1395 تعداد

16 
تعداد  7روستاهای برخوردار از برق

 آبادی
1397 91 91 

17 
تعداد  8روستاهای برخوردار از گاز

 آبادی
1397 26 63 

11 
تعداد  2هادی روستاهای دارای طرح 

 آبادی
1397 59 63 

19 
تعداد  11روستاهای دارای خانه بهداشت

 آبادی
1397 33 52 

                                                           
 1395مأخذ: درگاه ملی آمار ایران سرشماری،  - 1

  باشد.می  -12/1برابر با  1115محاسبه شد ولی برای سال  -17/1برابر با  1315-95.نرخ رشد جمعیت برای سال های  2

 GIS. نقشه های  3

 1391. فرهنگ آبادی ها  1

 1397مأخذ: آمار جهاد کشاورزی،  - 5

 1397. آب و فاضالب روستایی 6

 1397مأخذ: اداره برق استان زنجان،  - 7

 1397مأخذ: اداره گاز استان زنجان،  - 1

 1397مأخذ: بنیاد مسکن استان زنجان،  - 9

 1397استان زنجان، مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی  - 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 های مهم توسعه در این بخش به شمار میاولویت دیگر آبیاری نوین از

 کشاورزی، زمینه را برای نگه داشت و ةتدابیر مناسب برای توسعشود. اتخاذ وابسته به بخش کشاورزی نیز فراهم می

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

 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.

یاهان گپرورش کشت 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   دارویی، گیاهان و درختان مثمر کم آب

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

 رود.توسعه در این بخش به شمار می

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

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

الگوهای کشت و توجه به مبحث مهم صادرات  توسعه .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

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

  .است معدنی مواد فرآوری واحدهای و صنایع استقرار و معدنی هایفعالیت

د قلعه کشاورزی، وجو -گردشگری روستایی ةتوجه به قابلیت و توان بخش زنجانرود در زمین توسعه گردشگری با

های یگیراز دیگر جهت های رنگین، مردان نمکی روستای چهرآباد، وجود تپه و آثار تاریخی و فرهنگیها، کوهلک لک

  رود.توسعه در این بخش به شمار می

توانند در راستای توسعه اقتصادی و راه 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 عادالنهسعه فرصتشود. تومی

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

پیامدهای مثبت و قابل ذکر صنایع  ترینمواد 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  آموزش روستاییان در زمینه کار آفرینی و 

 انسانی -های اجتماعیزیرساخت یارتقا 
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  تولید و خدمات پشتیبان تولیدباالبردن سطح آگاهی، نوآوری در کاربرد نهادهای 

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

 )فقیران، زنان و جوانان(

 توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای محلی 

 زنجانها در سازمان فضایی بخش زنجانرود شهرستان تعیین 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 توسعبهبود روش 

 ؛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 یندهای توسعه مشارکتی و شبکهآتقویت فر-

 ؛فقیران -زنان -اقتصادی جوانان

  ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانگسترش برنامهتقویت و 

 ؛بهداشت و درمان روستاییان ةتقویت و گسترش پوشش شبک 

 ؛سطح دانش و مهارت روستاییانة توسع 

 ؛گیرییند تصمیم سازی و تصمیمآدخالت دادن مردم در فر 

 ؛استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش 

  نهادها و مردمزمینه سازی تعامل بین. 

 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( 
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 ؛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( 

  ،توسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی بخش زنجانرود شهرستان زنجان بر روی محصوالت عمده برنج

 ؛)مطابق با استعالم جهاد کشاورزی استان زنجان( ، انگور،زردآلو و گردوکلزا، سیبپیاز، سیب زمینی ،گندم، 

  ؛برنجتوسعه و افزایش صنایع تکمیلی پسماندهای 

 ؛بخشپسته در روستای  کاشت  و تثبیت توسعه 

 ؛الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی یارتقا 

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

 ؛برنج یهای کاشت نشاتقویت گلخانه 

 ؛ترویج گلخانه احداث و 

  اراضی شیبدار؛توسعه کشت گل محمدی در 

 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 

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

 ؛کشاورزی آموزشی مورد نیازهای برگزاری دوره 

 ؛خدمات بیمه روستایی ةعتوس 

 ؛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 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

  ؛آب رودخانه قزل اوزن و زنجانرودمدیریت و توزیع مناسب  

 ؛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 
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 ؛خطر باال ةهای واقع در پهنمقاوم سازی ساخت و سازهای کالبدی درون سکونتگاه 

 ؛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 

 ؛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 

 ؛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( 

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه 

  ؛و مذهبیحفظ و نگهداری آثار تاریخی 

 ؛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 

 ؛برگزاری جشنواره برداشت برنج  

 ؛سیبهای برگزاری 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 یپایدار پیش نیازهایة 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 پای ، تولید و اشتغال، مدیریت و استفاده بهینه از منابع طبیعی است.گذاریسرمایهرشد  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. 
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 د. بدون باشمیکشاورزی )دامی و زراعت(، معدن و گردشگری   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 یل میبه عبارتی دیگر اقتصاد غالب بخش را تشک ؛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 

و دامپروری در این بخش شکوفا نشده است.  نکته مهمی  باالی کشاورزیشود 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. ول و...پشتیبان، ارتقا محص

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

رود. شمار می بهزنجانرود های استراتژیک توسعه بخش یابد. بدون شک در آینده گردشگری یکی از حوزه

های کوه، هاقلعه لک لک، ممنوع و حفاظت شده ، مناطق شکارپیوجود آثار تاریخی، کاروانسرای نیک

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

های ارتباطی برون شهری و محور ترانزیتی از این بخش ای از مسیر شبکهنجا که بخش عمدهآاز هستند. 

 ةتدوین سند توسعذیرایی ضروری است. و پ ی تفریحیهافعالیتظومه به کند لذا تجهیز این منعبور می

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

ثیر مستقیم و شگرفی در سایر أگردشگری ت ةتخصصی توسعه بخش در آینده است. شکوفایی توسع

 نیز خواهد داشت. همچون بخش خدمات  های قابل ارتقاظرفیت

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

های اقتصادی و ها، توانمندیتیتوان قابلآوری میبرای تحقق این اهداف است که با استفاده از این فن

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

سالم، کتدیلر، کاال  های باسایت .نمایش گذاشت ةکشاورزی ویژه بخش را به عرص ةعمد توان محصوالتمی

که برای معرفی و فروش محصوالت تولیدی روستاها کاربرد  هستندهای اینترنتی از سایت ایروستا نمونه

 دارند.

 د:باشمیر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم د

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

 های ارزشهای کشاورزی و دامی، ایجاد و تقویت اشتغال مرتبط با زنجیرهتوجه به ظرفیت 

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

 و بومی سازی نوین هایآوریفن به دستیابی سازوکارهای فراهم سازی  

 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



  استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ...........................................  21

 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 

  توسعه و تثبیت پرورش ماهی

 1 فرآوری لبنیات ةکارخان

 5 های صنعتیاحداث دامپروری

 6 وری مواد معدنیآی فرهاکارگاه

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

 1 دستیکارگاه صنایع 

 

  



 29 .....................................................................  .................................... شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

  / پیشنهادیی هدفیساختار و سازمان فضا -2-7

 

 
 ساختار فضایی هدف -9نقشه 

 1391 مشاور، خذ:أم
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 سازمان فضایی هدف -,نقشه 

 1391مأخذ: مشاور، 

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

 ,جدول  -مصوبات مقرراتی و اجرایی ی ذیربط تصمیمات و هافعالیتاقدامات و  -9-8

  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 -8-,

ظیاید. تشاییت  این سامما  را ییشههاد مشتر  سامما  فعالیت میریزی شاهرساتا  این ساامما  میر ظرر مییت  ررظام 

ر   استا  ةریزی و ت سعمل رهیاد مساین اظقت  اساتمی اساتا  مظ ا  در شا رای ررظام ة ریزی و ادارمدیریت و ررظام 

 تص یب خ اهد رسید.

 نظارت بر اجرا -2-,

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

استا   ةریزی و ت سعماه  ر  ش رای ررظام  6مساین اظقت  اساتمی 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  استمی استا  مظ ا  و ة ریزی و ادارخ اهد شاد. را ییشاههاد مشاتر  ساامما  مدیریت و ررظام 

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

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

 مرتبط اجراییدستگاه  عنوان ردیف

 اداره مل میراث فرههگیا صهای  دستی و گردشگری خدماتی  های رفاهی وسیس م تی أت 0

 ای شرمت آ  مهعق اهاد مشاورمیا  های آریاری و ی ش  اظهار سهتی احداث و رهسامی ماظا  2

3 
ها و م تی  یرورش دام و ماهی )ت صصیص رهیه  گذاری در امر ت لید محص ال  مشاورمیا راغی و دامی ماظهد ای اد گا اظ های المم ررای سارمای ای اد میرسااخت

 (... و رامیرداخت ظح ه ضامنا ااعای وام 
 معد  و ت ار  سامما  صهعتا اهاد مشاورمیا

 ا راه و شهرسامیت ار  سامما  صهعتا معد  و ییگیری و ای اد میررهاهای المم ررای اارای  رح شهر  صهعتی دره لیک  5

 قضایی  ةا ق مدیریت ام ر اراضی حل اختتف رین مهار   بیعی و اهالی روستا  6

 شهرسامی  راه و مظ اظرود  ةساماظدهی حاشی تیییل و 7

 ای ر یزداریا شرمت آ  مهعق آمهار   بیعی و  های مهم هیچ   مظ اظرود و قز  اوم  رودخاظ  ةحاشیاحداث دی ارهای حفاظتی  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
 - معدن و تجارت سازمان صنعت، اولاولویت  بله

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 آغاج،  چهرآباد، قره اوغالنلو،

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 6
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 1

 - 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

 مشمپا 6 1111 احداث رستوران گردشگری 11
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

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

- 

 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

 سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله صنعت
- 

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

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 / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
 و صنایع تبدیلی(

 معدن
 سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله

- 

 رجعین، کمش آباد، مشمپا 3 11111 بسته بندی پسته 16
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله

- 

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

 غنی بیگلو

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 تجارت و معدن صنعت، سازمان اولویت اول بله

- 

11 
جشنواره تولیدات عشایر و 

 بازی های بومی و محلی
 قره اوغالنلو،ایلجاق 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، 

 قره بوطه،سرچم علیا، ابراهیم آباد

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 
علیا،میرجان، اندآباد سفلی،سرچم 

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

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 
سفلی،انجمن علیا،مهرآباد، اند آباد 

 سفلی

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی

- 

26 
پرورش بوقلمون و بلدرچین 

 شتر مرغ و مرغ خانگی
1111 2 

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

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

 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی کالن بخش

- 

 قولی قصه،اسفناج رجعین، 1 1111 مرغداری 27
فراکالن / 

شهرستان و 
 باالتر

 جهاد کشاورزی دوم اولویت بله کشاورزی
- 
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21 
تعمیرکار ماشین آالت 

 کشاورزی
1111 2 

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

 بزوشا، کزبر
     کالن /بخش

- 

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

شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 تجارت و معدن صنعت، سازمان اولویت اول بله

- 

31 
ل از قبی کارگاه صنایع دستی

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

511 3 
خانوار واجد 21روستاهای باالی 

 شرایط

فراکالن / 
و  شهرستان
 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 

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

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

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 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله

- 

32 
به  نبدیل فضوالت حیوانی

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

- 

 

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

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 واحد اقامتگاه بومگردی در روستا  5احداث  گردی ماقامتگاه بو 2

  فراوردهای حاصل از آنارائه انواع سیب و  جشنواره سیب  1

 متناسب با توان و ظرفیت روستا احداث دامپروری کوچک )بز و گوسفند( 31

 
  



  استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی،ة برنامه توسع سند  ..............................................................................................................................................................................................  31

 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

 فاقد شبکه گازگاز رسانی به روستاهای  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 

 شهری، روستایی و عشایری

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 -7جدول 
 شماره

 بندیطبقه
 اجرایی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد
 دوران اجرا 

 اعتبار میلیون ریال
 جمع بعد هایسال 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 ها و سواحلبرنامه مهندسی رودخانهفصل منابع آب/  1
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