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  هدف روستاهاي و زنجان شهرستان قره پشتلو بخش جغرافيايي  قعيتمو - 2-1

 طرف از شرقي، آذربايجان و اردبيل هاي استان به شمال از كيلومترمربع ٦٧23.٧ معادل مساحتي با زنجان شهرستان

 جنوب طرف از و ايجرود شهرستان به غرب جنوب سمت از ماهنشان، شهرستان به غرب از طارم، شهرستان به شرق

   .است شده محدود ابهر شهرستان به شرق

 شده تشكيل دهستان ١3 و زنجانرود و پشتلو قره مركزي، بخش سه از زنجان شهرستان كشوري، تقسيمات اظلح به

 زنجانرود هاي دهستان و مركزي بخش در قلتوق و كندي بوغدا باال، زنجانرود معجزات، بناب، تهم، هاي دهستان .است

 پايين پشتلو قره و باال پشتلو قره هاي دهستان و زنجانرود بخش در بيگلو غني و پايين چايپاره و باال چايپاره و نپايي

 ،زنجان( شهر 3ارايد ١3٩٥ سرشماري آمار طبق بر شهرستان اين .دان شده واقع پشتلو قره بخش در سهرين و

   .است آبادي 33٤ و )ارمغانخانه و پي نيك

دهستان قره پشتلو باال، قره پشتلو پايين  3 داراي زنجان شهرستان قره پشتلو بخش سياسي، اتتقسيم آخرين طبق

است و اين بخش يك نقطه شهري و نفر  ١٥٩٦٩جمعيت بخش قره پشتلو  ١3٩٥بر طبق سرشماري . و سهرين است

 نفر ١3٨2٠ پشتلو رهق جمعيت روستايي بخش. دارد) آبادي خالي از سكنه 2٦آبادي داراي سكنه و  ٥2(آبادي ٧٨

   .باشد نفر مي 2١٤٩بوده و جمعيت نقطه شهري حدود 
 زنجان شهرستان قره پشتلو بخش هاي سكونتگاه جمعيت و تعداد :1 جدول

  جمعيت  آبادي خالي از سكنه  آبادي داراي سكنه نام

  بخش قره پشتلو
٥2  2٦  

١٥,٩٦٩  

  ١3,٨2٠  جمعيت روستايي بخش قره پشتلو

  ٥,١٤٧  ٧  23  لوباالدهستان قره پشت

  2,32٤  ١٥  ١٨  دهستان قره پشتلوپايين

  ٦,3٤٩  ٤  ١2  دهستان سهرين

  2,١٤٩  -  -  شهر ارمغانخانه

  ١3٩٥ مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج ايران، آمار مركز :منبع

 توسعه مهبرنا تدوين« به مربوط )٩٧- ١3٩٦( زنجان استان هدف روستاهاي و ها دهستان بندي اولويت ليست براساس

 ٧ زنجان شهرستان قره پشتلو بخش براي ششم؛ برنامه قانون 2٧ ماده الف بند »روستايي زايي اشتغال و اقتصادي

  .است شده تعريف هدف روستاي

 طرف از ٩٧ و ١3٩٦ هاي سال براي شده تعريف هدف يروستا ٧ بين از كارفرما؛ تكليف اساس بر مشاور تعهد طبق

 در حاضر گزارش برايسهرين و قره پشتلو باال  دهستان از مشكين ،ماري ،وننق ،نسهري هدف روستاي ٤ مشاور

  .است شده گرفته نظر
٩٧ و 1٣٩٦ هاي سال براي زنجان شهرستان قره پشتلو بخش هدف روستاهاي ليست :2 جدول  

  1٣٩٧ و 1٣٩٦ هاي سال شده تعريف هدف روستاهاي   دهستان بخش

  قره پشتلو

  روستا ٧

  )جزيمن(جزيمق/ حاج سيران  )روستا 2( ينقره پشتلو پاي

  ولياران/ وننق/ سهرين )روستا 3( سهرين

  مشكين/ ماري   )روستا 2( قره پشتلو باال
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  ٩٧ و 1٣٩٦ هاي سال براي زنجان شهرستان قره پشتلو بخش منتخب هدف روستاهاي ليست :٣ جدول

  )١3٩٥(جمعيت روستاهاي هدف منتخب

  2٤2٤  سهرين

  2٨١  ماري

  ٨٤٩  نقون

  ١2٦٤  مشكين

 ٤٨١٨  جمع

به ترتيب داراي ) نفر 2٨١(و ماري) ٨٤٩(، وننق)١2٦٤(، مشكين)2٤2٤(سهرين روستاهاي جمعيتي، لحاظ به

نفر جمعيت را در خود  ٤٨١٨اين روستاها در مجموع . بوده است ١3٩٥بيشترين جمعيت سزشماري شده در سال 

  .اند جاي داده
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  زنجان شهرستان شتلوقره پ بخش موقعيت :1 نقشه

  
 ١3٩٧مشاور :مأخذ
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  زنجان شهرستان قره پشتلو بخش هاي دهستان  موقعيت : 2نقشه

 
١3٩٧مشاور مأخذ  
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 هاي فرادست طرح -2- 2

در اين بخش از مطالعات . ها، بررسي مطالعات و مصوبات فرادست است يكي از ضروريات در تهيه و تدوين طرح

تر به همراه دارند،  هاي رده پايين ط به شهرستان زنجان بوده و الزاماتي را براي طرحها و اسناد فرادست كه مربو طرح

  :هاي فرادست موارد زير مد نظر قرار گرفته است در بررسي طرح. شود آورده مي

  قانون اساسي ٤٤اصل 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ٤٤هاي كلي اصل  سياست 

 هجري شمسي ١٤٠٤در افق  سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران  

 اجتماعي و فرهنگي كشور-برنامه ششم توسعه اقتصادي 

 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 

 هاي ملي آمايش سرزمين گيري جهت 

 مطالعات برنامه آمايش استان زنجان  

 بازنگري در مطالعات طرح جامع ناحيه زنجان  

  استان زنجانسند ملي توسعه  

 نظريه پايه توسعه استان زنجان  

 برنامه راهبردي توسعه استان زنجان  

 گذاري استان زنجان سند توسعه اشتغال و سرمايه  

  قانون اساسي ٤٤اصل  -2-1- 2

ريزي منظم و صحيح  نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه

  .استوار است

داري، بيمه، تأمين نيرو،  دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانك بخش

آهن و  هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه سدها و شبكه

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، . دولت استمانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار 

مالكيت در اين سه . شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي

بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه 

تفصيل ضوابط و قلمرو و . ر گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسالمي استاقتصادي كشو

  .كند شرايط هر سه بخش را قانون معين مي

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ٤٤هاي كلي اصل  سياست -2-2- 2

به رشد اقتصاد ملي، گسترش  منظور شتاب بخشيدن و به ٤3قانون اساسي و مفاد اصل  ٤٤باتوجه به ذيل اصل 

وري منابع  هاي اقتصادي، و بهره منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارآيي بنگاه مالكيت در سطح عموم مردم به

هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد  پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت



 ١3٩٧ - برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان زنجان 

٧  

تشويق ، هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال مديريتي دولت در تصدي فعاليت كاستن از بار مالي و، ملي

 :ها مقرر ميگردد گذاري و بهبود درآمد خانوار انداز و سرمايه اقشار مردم به پس

 شدن بخش دولتي هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ سياستهاي كلي توسعه بخش -الف

شامل (را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت  ٤٤از موارد صدر اصل  دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج -١

نباشد، حداكثر تا پايان برنامه  ٤٤را كه مشمول عناوين صدر اصل ) برداري از آن هاي قبلي و بهره تداوم فعاليت

 .گذاركندهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي وا به بخش) كاهش فعاليت %2٠ساليانه حداقل (ساله چهارم  پنج

توسط  ٤٤با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 

  .دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي براي مدت معين مجاز است

منيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين اداره و توليد محصوالت نظامي، انتظامي و اطالعاتي نيروهاي مسلح و ا

  .حكم نيست

قانون اساسي به شرح ذيل توسط  ٤٤هاي مذكور در صدر اصل  گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه سرمايه -2

  .هاي تعاوني و خصوصي مجاز است ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش بنگاه

استثناي نفت و  به(و معادن بزرگ ) دستي نفت و گاز گ پايينازجمله صنايع بزر(صنايع بزرگ، صنايع مادر  - ١-2

  )گاز

  .هاي تجاري و ارزي كشور فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست - 2-2

هاي سهامي  هاي تعاوني سهامي عام و شركت ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت بانكداري توسط بنگاه - 2-3

  .از سهامداران با تصويب قانون عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك

  .بيمه -٤-2

  .تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات - ٥-2

هاي اصلي  هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه استثناي شبكه كليه امور پست و مخابرات به - ٦-2

  .تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

  .آهن راه و راه - ٧-2

  ).حمل و نقل دريايي(و كشتيراني ) حمل و نقل هوايي(هواپيمايي  - ٨-2

، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقالل ٤٤هاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل  سهم بهينه بخش

  .شود كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي

  هاي كلي بخش تعاوني سياست -ب

  .ساله پنجم تا آخر برنامه پنج %2٥افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به  -١

  .ها براي بيكاران درجهت اشتغال مولد اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني -2

ت اعتباري هايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيال ها ازطريق روش حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني -3

ها نسبت به بخش  وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني حمايتي به

  .خصوصي
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  .هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه ها در تمامي عرصه رفع محدوديت از حضور تعاوني -٤

  .هم بخش تعاوني در اقتصاد كشورتشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء س -٥

  .رساني جامع و عادالنه به اين بخش ها به بازار نهايي و اطالع حمايت دولت از دستيابي تعاوني - ٦

اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در  -٧

  .ها امور اجرايي و مديريتي تعاوني

  .ها هاي الزم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني اي و ساير حمايت هاي فني و حرفه توسعه آموزش -٨

هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير الزم به نحوي كه عالوه  انعطاف و تنوع در شيوه -٩

ديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از هاي ج هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني بر تعاوني

  .كند، فراهم شود سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي

  .ها متناسب با تعداد اعضاء حمايت دولت از تعاوني -١٠

  .قرزداييمنظور ف هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به تأسيس تعاوني -١١

، د )ها و بنگاههاي دولتي هاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليت سياستهاي كلي توسعه بخش(ج بندهاي 

براي جلوگيري از طوالني شدن ) سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار(هـ  و) سياستهاي كلي واگذاري(

  .مطالب آورده نشده است

  هجري شمسي 1٤٠٤مي ايران در افق سند چشم انداز جمهوري اسال - ٣-2- 2

ي جمعي و در مسير  ريزي شده و مدبرانه با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه

  :انداز بيست ساله تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم

ي در سطح منطقه، با هويت اسالمي و ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناور

  .الملل انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين

  :هايي خواهد داشت انداز چنين ويژگي جامعه ايراني در افق اين چشم

ي و ارزشهاي توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالق - 

ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق  اسالمي، ملي و انقالبي، با تأكيد بر مردم

  مند از امنيت اجتماعي و قضايي انسانها و بهره

ي در برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماع - 

  توليد ملي

 امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت - 

برخوردار از سالمت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب نهاد مستحكم خانواده،  - 

 لوبمند از محيط زيست مط به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره

ي تعاون و سازگاري  مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت فعال، مسئوليت - 

 اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
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شامل آسياي ميانه، (غربي  ي آسياي جنوب دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه - 

افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،  ، با تأكيد بر جنبش نرم)قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه

 ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

ي كارآمد، جامعه اخالقي،  هبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسع الهام - 

هاي  اي براساس تعاليم اسالمي و انديشه نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه

 )ره(امام خميني 

 داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت - 

 :مالحظه

شاخصهاي كمي : هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه توسعه و بودجههاي  در تهيه، تدوين و تصويب برنامه

گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد  نرخ سرمايه: كالن آنها، از قبيل

امنيتي، بايد متناسب با  هاي دفاعي و ميان دهكهاي باال و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي

انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات  سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم

 .شود

  )1٤٠٠-1٣٩٦(اجتماعي و فرهنگي كشور- برنامه ششم توسعه اقتصادي - ٤-2- 2

در . زايي روستايي در دستور كار قرار گرفته است برنامه ششم توسعه، موضوع توسعه اقتصادي و اشتغال 2٧در ماده 

اين برنامه موضوعات خاص در مورد آب و محيط زيست، معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، 

و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي، بهبود محيط كسب و ) ترانزيت(عبوري

مورد توجه قرار گرفته است كه ) با اولويت زنان سرپرست خانوار(محرومان و فقرا  كار، اشتغال و توانمندسازي

هاي قانوني و اقدامات  از اين رو برخي از مهمترين ماده. تواند در زمينه اقتصادي و اشتغال زايي تأثيرگذار باشد مي

 :مهم مرتبط با زمينه فوق، به شرح زير است

  برنامه ششم 2٧ا ماده اقدامات اقتصادي و بخشي در رابطه ب

محور در  اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات ريزي منطقه دولت مكلف است در راستاي برنامه -١

هاي بومي و محيطي و قابليت  هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج

هاي دولتي و  گيري از تسهيالت بانكي، حمايت ركت نيروهاي محلي و با بهرهاقتصادي آن منطقه، با مشا -محلي

وسيله سازمان استان تهيه كند و  گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به سرمايه

هاي سهميه استاني را سازمان موظف است تعداد روستا. ريزي و توسعه استان مربوطه برساند به تصويب شوراي برنامه

 . تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعالم نمايد

تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت  -2

 .نجام پذيردو اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل ا» عمران و توسعه روستايي«پيوستي با عنوان 

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام از  كاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -3

  .ربط، حداكثر پانزده روز است هاي ذي دستگاه
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برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي  توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره -٤

و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري ازطريق احداث  روستايي

 .هاي خصوصي و تعاوني گرا ازطريق بخش پذير و صادرات هاي اقتصادي رقابت وتوسعه بنگاه

بيست خانوار و هاي باالي  هاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي هاي هادي و طرح تهيه طرح -٥

 .مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار 

ريزي محلي، توسعه  گر در زمينه برنامه عنوان عناصر پيشرو و تسهيل آموزش صدهزارنفر از روستاييان و عشاير به - ٦

هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي  ركترساني، جلب مشا هاي فرهنگي، بهبود خدمات هاي اقتصادي و برنامه فعاليت

 .  هاي اجرايي هاي دستگاه طرح

 اقدامات اقتصادي مربوط به بخش كشاورزي 

كارگيري ارقام مقاوم،  زراعي، توليد و تأمين و به نژادي و به توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، به -١

 . اسب بخار در هكتار) ٠.١2(صدم  ن ساالنه حداقل دوازدهخوداتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كرد

 افزايش توليد محصوالت راهبردي و تبديل پانصد هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات -2

فراهم نمودن امكانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود  -3

  . كود و سم) فرموالسيون(و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت  و مبارزه زيستي) كمپوست(آلي

هاي  گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شركت  سرمايه -٤

 . استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهاد كشاورزي بنيان، دانش

، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و )ارگانيك(والت زيستي توسعه كشت محصوالت سالم و محص -٥

ها از جمله انواع سم  هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري فرآورده

 . پزشكي در راستاي ارتقاي سالمت انسان و جامعه هاي گياه و كود و حمايت از درمانگاه

ايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام، طيور حم - ٦

 .  هاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع بندي محصوالت كشاورزي با توجه به مزيت و آبزيان و صنايع بسته

هاي فراگير  عتباري به تشكلا -هاي فني تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي از طريق اعطاي كمك -٧

 . كشاورزي و روستايي

اساسي كشاورزي  تبديلي، تكميلي ونگهداري محصوالت  هاي ارزش،صنايع ايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره -٨

 . هاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چند منظوره در قطب

كشاورزي جهت تسهيالت براي صادرات  هاي حمايت از بخش منابع صندوق%)2٠(درصد  تخصيص حداقل بيست-٩

 . اين بخش

 . هاي صادراتي به صادرات محصوالت كشاورزي هاي تجاري واختصاص مشوق هاي صادراتي، نشان ايجاد خوشه -١٠

هاي آموزشي، ترويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصوالت كشاورزي و  توليد و پخش برنامه -١١

برداران، به  هاي علمي به بهره وري و انتقال يافته زيست و منابع طبيعي كشور، بهره ز محيطفرآوري توليدات، حفاظت ا

 .سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما
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 اقدامات اقتصادي مربوط به  بخش آب 

اولويت محصوالت داراي مزيت وري در توليد محصوالت كشاورزي با  افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره -١

نسبي وارزش صادراتي باال و ارقام با نياز آبي كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي ورعايت الگوي كشت مناسب 

 . با منطقه

بندها و سامانه  ، توسعه آب)اي اي و غيرسازه سازه(هاي آبياري نوين، اجراي عمليات آب و خاك  توسعه روش -2

 . ح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار در سالهاي سطو )سيستم(

عنوان كمك بالعوض توسط  ها به هزينه%) ٨٥(هاي آبياري نوين حداقل هشتاد و پنج درصد براي توسعه روش -تبصره

 . شود دولت در قالب بودجه ساالنه تأمين و پرداخت مي

هاي  شده و بازچرخاني پسابها، مديريت آب اي كنترلها و انتقال كشت از فضاي باز به فض حمايت از توسعه گلخانه -3

 . نامتعارف و مديريت آب مجازي

هاي  وري آب در چهارچوب سياست طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصوالت راهبردي و ارتقاي بهره -٤

هاي مناسب  مايت و مشوقكلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه ساالنه و اعمال ح

 .فقط در چهارچوب الگوي كشت

هزار تن ماهي در قفس تا پايان اجراي قانون برنامه و توسعه   ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش دويست -٥

 .هاي شيالتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور فعاليت

 برداري دار كردن چاه هاي كشاورزي داراي پروانه بهره برق - ٦

 .استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه آبريز محل استقرار سد -٧

ها، قناتها و  ها از آب سدهاي احداثي بر روي اين رودخانه ها و قنات ها، چشمه تأمين حقابه كشاورزان از رودخانه -٨

 .ها چشمه

 ست و منابع طبيعياقدامات اقتصادي مربوط به بخش محيط زي

احياي رويشگاه هاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصدهزار هكتار و 

نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به  افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به 

  .هكتار برسد) 2٥٠.٠٠٠(هزار  دويست و پنجاه 

 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري - ٥-2- 2

قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال "در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 

ماده و پنج تبصره در جلسه در هفت  "پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

 ٨/٦/١3٩٦علني مورخ سي و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

در ماده يك اين قانون آمده است؛ به منظور تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي 

اجازه داده مي شود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيأت 

دالر از منابع صندوق را به صورت قرض ) ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠(امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون
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ندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه الحسنه نزد بانك هاي كشاورزي، پست بانك و توسعه تعاون و ص

سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سپرده گذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و 

حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي 

  .يت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شودزير ده هزار نفر جمع

ذكر شده كه تسهيالت موضوع اين قانون به طرح هاي غيردولتي در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن  ٤در ماده 

كوچك، فناوري اطالعات، گردشگري، صنايع دستي، كليه فعاليت هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق 

و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و روستايي و عشايري 

 .يابدشهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت اختصاص مي

، به منظور حسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف شده ٦در ماده 

 .اسب، بر نحوه اعطاي تسهيالت و اشتغال ايجاد شده نظارت كندتا با به كارگيري سامانه من

قانون فوق، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همكاري  ٧با استناد به ماده  ١٧/٨/١3٩٦هيئت وزيران در جلسه 

حمايت از آيين اجرايي قانون "وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور 

را به تصويب  "توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

 .رساند

از آيين نامه اجرايي قانون حمايت از ("دستورالعمل اجرايي واحد"پس از آن به منظور تسهيل امور و وحدت رويه، 

به انضمام فرمها، ) وستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه مليتوسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق ر

هزار نفر جمعيت،  ١٠چك ليستها و شيوه نامه هاي مربوطه، جهت اجرا در مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي زير 

ي توسعه كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبر(به تصويب كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال 23/٨/١3٩٦در 

رسيد و به دستگاه هاي بخشي، موسسات عامل، فرماندارن و اعضاي ) اشتغال پايدار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

 .كارگروه اشتغال در سطح استان ابالغ گرديده است

  ملي آمايش سرزمين هاي گيري جهت -٦-2- 2

هاي توسعه  قانون احكام دائمي برنامه 32به استناد ماده  2/٥/١3٩٦شورايعالي آمايش سرزمين در جلسه مورخ 

برخي مواد و بندهايي كه بيشترين ارتباط محتوايي را با . هاي ملي آمايش سرزمين را به تصويب رساند گيري جهت

  :طرح حاضر دارند به شرح زير استخراج شده است

جانبه و  رفت و اقتدار همههاي ملي آمايش سرزمين در راستاي توسعه و بالندگي اقتصادي و پيش گيري جهت - ١ماده 

و نيل به سازمان فضايي مطلوب و مناسب كشور، در چارچوب  ١٤٠٤انداز ايران  پايدار كشور، تحقق اهداف سند چشم

كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت (گانه آمايش سرزمين  اصول هشت

ايراني و حراست -زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسالمياي، حفاظت محيط  هاي منطقه اجتماعي و تعادل

ها به خصوص در مناطق  از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور و رفع محروميت

  :، مشتمل بر موارد زير است)روستايي كشور و مالحظات امنيتي، دفاعي و پدافندغيرعامل
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هاي آن و رعايت مقياس مناسب  زهاي استقرار فعاليت در يك قلمرو با امكانات و قابليترعايت تناسب بين نيا. ١

  اقتصادي براي فعاليت در يك مكان با توجه به ظرفيت و كشش بازارهاي داخلي و خارجي

وري از سرزمين با مالحظات زيست محيطي و كاهش  سازماندهي شبكه سكونتگاهي كشور با هدف ارتقاء بهره. ٩

  هاي موجود ت و چالشمشكال

هاي روستايي با هدف حفظ ارتباط پويا و سازنده بين نواحي شهري و  ها و عرصه تقويت و سازماندهي سكونتگاه. ١١

  زا هاي ارزش با تاكيد بر استقرار صنايع كوچك و اشتغال روستايي و تقويت زنجيره

هاي روستايي به شهر با هدف ماندگاري جمعيت  ههاي تبديل و الحاق سكونتگا بخشي به فرايندها و رويه انتظام. ١2

  .وري از اراضي قابل كشت مولد در روستاها و حفظ و بهره

محيطي از طريق  هاي مصوب و مغاير با مالحظات زيست ها و طرح ممنوعيت تغيير كاربري زمين خارج از برنامه. ١٤

مد و بازنگري ضوابط و معيارهاي تغيير كاربري اتخاذ تدابير، ضوابط و مقررات و سازوكارهاي نظارتي موثر و كارآ

  شناختي هر قلمرو هاي بوم اراضي متناسب با ويژگي

هاي ارتباطي و خدماتي گردشگري با هدف تسهيل دسترسي و استفاده از اماكن، ابنيه و  توسعه زيرساخت. 2٤

از جنبه ميراث (گردشگري ها و مناطق نمونه  هاي با ارزش تاريخي ثبت جهاني و ثبت ملي شده و قطب محوطه

  )فرهنگي و طبيعي

  اعمال مديريت يكپارچه بر منابع آب. 2٨

  هاي زيرزميني و سطحي كشور ممنوعيت برداشت بي رويه و ناپايدار از منابع آب. 2٩

سازماندهي بخش كشاورزي در پهنه سرزمين به منظور ايجاد تحول متناسب با مقتضيات اقليمي، ارتقاء . ٤٠

  تامين امنيت غذاييوري و  بهره

  با تاكيد بر ارزش اقتصادي آب) واحدهاي هيدرولوژيكي(ها  تدوين الگوهاي بهينه كشت در دشت. ٤١

اي در راستاي  هاي مناسب آبياري متناسب با شرايط اقليمي و منطقه وري آب و بكارگيري روش ارتقاي بهره. ٤2

  هاي ناشي از تغييرات آب و هوايي دوديتجويي و استفاده بهينه از منابع آب با توجه به مح صرفه

  اي محدوديت كشت محصوالت با نياز آبي باال در فضاهاي باز و جايگزيني در موارد ممكن از طريق كشت گلخانه. ٤٤

  )آب، خاك و پوشش گياهي(برداري بهنيه از منابع پايه  هاي آبخيز براي بهره مديريت جامع و يكپارچه حوضه. ٤٥

  هاي قلمروهاي مختلف كشور هاي كشت و صنعت متناسب با قابليت ه مجتمعايجاد و توسع. ٤٦

ساماندهي روابط بين بخش كشاورزي و صنعت متناسب با نيازهاي پسين و پيشين بخش كشاورزي و مقتضيات . ٤٧

  سرزميني

  ها و مراتع كشور توسعه، حفاظت و احياء جنگل. ٤٩

هاي  در استقرار فعاليت) اكولوژيك و ظرفيت تحمل محيط زيست توان(الزام به رعايت مالحظات زيست محيطي . ٥2

  اي در پهنه سرزمين توسعه

هايي  مندي جوامع محلي از آن در زمينه سازي براي بهره حفاظت از تنوع زيستي و حفظ ذخائر ژنتيكي و زمينه. ٥3

  مانند گردشگري طبيعي
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هاي  نسبي و رقابتي و تكميل زنجيره ارزش فعاليت هاي هاي صنعتي با توجه به مزيت شناسايي و ايجاد خوشه. ٥٥

  مبتني بر منابع در قلمروهاي جغرافيايي

ها و نواحي صنعتي در پهنه سرزمين متناسب با مقتضيات و  هاي صنعتي اعم از شهرك ساماندهي مجتمع. ٥٧

  هاي هر يك از قلمروهاي جغرافيايي ظرفيت

اي در مكان  اي و سرمايه در جوار ذخائر مهدني، استقرار صنايع واسطه استقرار صنايع فراوري اوليه منابع معدني. ٦٠

  مناسب و استقرار صنايع مصرفي متناسب با موقعيت مكاني بازارهاي نهاده و محصول

آموزي متناسب با عملكرد تخصصي هر قلمرو به ويژه در نواحي مرزي  اي و مهارت حرفه- هاي فني توسعه آموزش. ٦٧

  ها سازي براي توسعه مشاغل متناسب با مقتضيات محلي و كاهش مهاجرت هدف زمينهو حاشيه شهرها با 

سازي تحقق عدالت فراگير در پهنه سرزمين،  توسعه رفاه و تامين اجتماعي در نواحي مختلف كشور و زمينه. ٧٦

  كت مردمهاي اجتماعي با تاكيد بر توانمندسازي و حداكثر استفاده از مشار كاهش فقر، نابرابري و آسيب

هاي طبيعي، تاريخي، مذهبي، فرهنگي، علمي ورزشي و سالمت در  ها و جاذبه صيانت و استفاده بهينه از ظرفيت. ٧٧

هر منطقه براي رونق و ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي و دستيابي به سهم مناسب در اقتصاد 

  .المللي بين

  جنوبي مطالعات برنامه آمايش منطقه البرز -٧-2- 2

ك مورخ  ٤٠٥٥2ت /2٧٨٨٩٠قانون برنامه چهارم موضوع مصوبه شماره  ٧٧نامه ماده  براساس ماده يك از آيين

بندي استان زنجان به  طبق اين تقسيم. ريزي تقسيم شده است منطقه برنامه ٩هيئت وزيران كشور به  ٩٠/٧/١2

  .البرزجنوبي واقع شده استهاي تهران، مركزي، سمنان، قم و قزوين در منطقه  همراه استان

هاي آمايش سرزمين براي منطقه البرز جنوبي با توجه به اسناد كالن توسعه كشور  گيري ترين جهت تعدادي از اصلي

  :و ضوابط ملي آمايش سرزمين و در نظر گرفتن ارتباط با استان زنجان به شرح زير در نظر گرفته شده است

  .....هاي پرتراكم منطقه چون استان تهران و البرز اليت از محدودهلزوم كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فع

 جوار و ايجاد  هاي هم هاي پرتراكم و متمركز منطقه به استان گذاري از استان سازي براي هدايت سرمايه زمينه

  .هاي سمنان، قزوين، قم و زنجان هاي شغلي جديد صنعتي و خدماتي در استان فرصت

 در محورهاي شرق، شرق مياني، مركز و غرب(ارتباطي در كريدورهاي شمال، جنوب  توسعه و تجهيز محورهاي( ،

جنوب غربي به -غرب، جنوب شرقي- غربي در محورهاي دامنه شمالي البرز، دامنه جنوبي البرز، جنوب شرقي-شرقي

  .دار توسعه المللي حمل و نقل به عنوان محورهاي اولويت عنوان كريدورهاي بين

 خش كشاورزي منطقه جهت دستيابي به كشاورزي مدرن و رقابتيتحول ساختار ب  

 هاي زنجان و قزوين جهت دستيابي به امنيت  هاي طبيعي و امكانات آب و خاك استان استفاده حداكثر از توان

  غذايي و توسعه صادرات محصوالت كشاورزي

 اي منطقه جهت توسعه اين ه در استان) گردي و زمين گردشگري بوم(هاي گردشگري طبيعي  تاكيد بر توان

  .فعاليت
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 هاي روستايي در حفظ و نگهداشت جمعيت جهت  زمينه سازي براي استفاده حداكثر از ظرفيت توان محيط

هاي روستايي به طوري كه نسبت  ها در محيط سازي فعاليت برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت از طريق متنوع

  .درصد حاصل شود 2٥درصد و  ٧٥ه ترتيب در حد شهرنشيني و روستانشيني در افق طرح ب

 مطالعات برنامه آمايش استان زنجان -٨-2- 2

. مطالعات برنامه آمايش استان زنجان به كارفرمايي سازمان برنامه و بودجه و از طريق دانشگاه زنجان انجام شده است

عيت و ساختار و در بخش دوم به در بخش نخست مطالعات به تحليل وض: اين مطالعه از دو بخش تشكيل شده است

  .گذاري در سطح استان پرداخته شده است ريزي و سياست برنامه

ايجاد . مقوله تعريف شده است ٧طبق طرح آمايش سرزمين استان زنجان اهداف بنيادين توسعه استان زنجان در 

ابع طبيعي و ظرفيت تحمل هاي توسعه پايدار من تعادل در توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با تنگناها و توان

تامين و  –سرزمين آرايي بدون سرزمين آاليي  –هاي توليد و سكونت در استان  تامين زيرساخت -ها  بوم زيست

هاي توسعه انساني، سرمايه اجتماعي، هويت فرهنگي و احياء  ارتقاء شاخص –تجهيز و حفظ منابع توليد در استان 

ارتقاء درآمد و توليد سرانه استان در مقايسه با  –هاي توسعه استان  بليتميراث معنوي متناسب با مقتضيات و قا

اي، ملي و فراملي هفت هدف بنيادين تعريف شده براي  كشور و درنهايت تقويت نقش استان در تعامالت منطقه

  .استان در آمايش سرزمين استان است

  :طبق طرح آمايش استان

 خرمدره، سجاس حلب، سلطانيه زنجان، طارم، قيدار، ماهنشان  هاي ابهر زنجان هفت دشت استان شامل دشت

هاي وابسته به آن هستند به ويژه  هاي توسعه اقتصاد كشاورزي و فعاليت انگوران، گل تپه زرين آباد، مهمترين قطب

هم پروري، دامداري صنعتي و پرورش طيور فرا ها امكان توسعه باغداري، كشاورزي مكانيزه، آبزي در اين محدوده

  . است

 هاي طبيعي استان كه عموما منطبق بر منطقه حفاظت شده انگوران، منطقه  ها و اكوسيستم هاي و عرصه محدوده

سر و فيله خاصه  وحش و مناطق شكار ممنوع انگوران، خراسانلو، خرمنه هاي حيات آباد، پناهگاه شده سرخ حفاظت

  .دارويي و صنعتي است ها داراي قابليت كشت و پرورش گياهان اين محدوده. است

 هاي وابسته به شرح زير است هاي داراي اولويت براي توسعه كشاورزي و فعاليت مهمترين محدوده:  

  بوغدا كندي-زرين آباد-سجاس-دوتپه سفلي-بزينه رود- شكل گرماب uمحور ) الف

  زنجان-خرمدره و دشت سلطانيه- محور توسعه كشاورزي خطي دشت ابهر) ب

  اي طارم ورزي خطي دشت رودخانهمحور توسعه كشا) ج

 بندي مواد  هاي كشاورزي خود مستعد توسعه واحدهاي صنعتي فرآوري و بسته شهرستان طارم به دليل توان

  .غذايي متكي به محصول زيتون است

 هاي فرهنگي و تاريخي داراي توان و قابليت توسعه صنايع دستي سنتي شامل چاقو،  شهر زنجان به دليل ويژگي

  .چارق، فرش و گليم استمليله، 

 هاي صنعتي در استان زنجان است هاي گسترش فعاليت ترين محدوده هاي زير از جمله مناسبت محدوده:  
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  هاي صنعتي استان؛ شهرك) الف

  توسعه صنعتي ١ابهر به عنوان محور درجه - محور زنجان) ب

هي به منتهي سرچم واقع در غرب توسعه صنعتي استان از شهر زنجان به سمت غرب منت ١ادامه محور درجه ) ج

دندي و محور - رود، محور زنجان زرين- قيدار- زرين باد منتهي به استان كردستان، محور سلطانيه- استان، محور زنجان

  توسعه صنعتي 2طارم به عنوان محورهاي درجه 

  توسعه صنعتي 3ابهر به عنوان محور درجه - محور قيدار) د

خورخوره در شهرستان - اوزن در شهرستان ماهنشان و محور قيدار دخانه قزلآباد، محور رو زرين-محور سجاس) ه

  توسعه صنعتي ٤خدابنده به عنوان محورهاي درجه 

 گاه جنگلي و پوشش گياهي نادر، بومي و باارزش ژنتيكي برتر به ويژه در ارتفاعات  هاي داراي ذخيره محدوده

اعات شمال غربي شهرستان زنجان، ارتفاعات شمال شرقي شمالي و جنوبي روز قزل اوزن در شهرستان طارم، ارتف

  .ماهنشان و ارتفاعات شمال شرقي ابهر و خرمدره جهت توسعه اكوتوريسم و گردشگري پايدار مناسب است

 آباد،  هاي طبيعي استان شامل منطقه حفاظت شده انگوران، منطقه حفاظت شده سرخ ها و عرصه محدوده

سر و فيله خاصه با مساحتي در حدود  لو، خرمنه ق شكار ممنوع انگوران، خراسانهاي حيات وحش و مناط پناهگاه

هاي طبيعي استان از يك سو داراي توان  درصد مساحت استان به عنوان اكوسيستم 22.٧١هكتار برابر با  ٥٠3322

ي ديگر مناسب براي اي و ملي است و از سو باال براي توسعه كاركردهاي اكوتوريستي و ژئوتوريستي در مقياس منطقه

  .باشد ايجاد مراكز پژوهشي و تحقيقاتي زيست محيطي و ژنتيك مي

 مرز ميانه –، زنجان )محور شرق(ابهر - همدان، زنجان- كتله خور-قيدار-سلطانيه- محورهاي گردشگري زنجان

م و تاريخي منطقه طار- تخت سليمان، محور گردشگري طبيعي- دندي-ماسوله و زنجان- تهم- ، طارم)محور غرب(

  .ايجرود محورهاي مناسب توسعه گردشگري در استان هستند- محور گردشگري عبوري زنجان

 قطب انگوران، )قطب شمالي(بر  هاي گردشگري استان نيز شامل قطب آب هاي مستعد توسعه فعاليت قطب ،

  .است) قطب مركزي(و قطب بازار شهر زنجان ) 2قطب جنوبي (، قطب حلب )قطب جنوبي(دندي 

  :آمايش سرزمين استان زنجان، چشم انداز استان به شرح زير اعالم شده استدر طرح 

  استاني است با هويت اصيل ايراني، اسالمي؛ برخوردار از شرايط زندگي مناسب براي  ١٤١٤زنجان در افق

ت هاي اقتصادي كشاورزي، صنعتي و معدني، خدما هاي موردنياز در عرصه فعاليت مند از زيرساخت زندگي؛ بهره

بازرگاني گردشگري؛ ساختاري همگرا با توسعه پايدار و توازن نسبي در توزيع جمعيت و فعاليت در پهنه جغرافيايي؛ 

 .اي، ملي و فراملي پويا و سازنده در تعامالت منطقه

 استاني توسعه يافته در منطقه شمال غرب و داراي جايگاه برتر در كشاورزي، صنعت، معدن و گردشگري؛  

 ه خدمات نوين بازرگاني و پشتيبان صادرات در مركز و شمال غرب كشور؛ارائه كنند  

 هاي ملي و فراملي؛ هاي فعال و تعامالت سازنده و پايدار در عرصه ايفاگر عملكرد و نقش  

 هاي اجتماعي و مخاطرات و سوانح طبيعي؛ استاني پايدار، ايمن و مقاوم در برابر آسيب  
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 هاي شهري و  نه براي زندگي و فعاليت، با حداقل نابرابري در مناطق و سكونتگاهبرخوردار از امكانات و منابع عادال

  روستايي؛

  اي كه سهم جمعيت استان  به گونه(داراي اقتصادي مدرن، دانش بنيان و مناسب زيست و فعاليت و مهاجرپذيري

  ؛)از كل كشور اندكي افزايش يافته است

 برداري مناسب و متعادل از  هاي نوين و با بهره ي فناوري ن بر پايهبرخوردار از كشاورزي و صنعتي پايدار و مدر

  منابع آب و خاك؛

 جوار؛ هاي هم مركزي براي ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي درماني به استان  

 سازي شرايط بهينه فعاليت و زيست با تاكيد بر مناطق دورافتاده و  تقويت پيوندهاي بين بخشي جهت فراهم

  افته؛كمتر توسعه ي

 هاي صنعتي به ويژه در صنايع شيميايي، معدني، برق و الكترونيك و  برخوردار از خوشهIT ؛  

 يافته كشور در زمينه اقتصادي گردشگري تاريخي، باستاني، فرهنگي، اكوتوريسم و  هاي توسعه از جمله قطب

  .ژئوتوريسم

  معرفي مناطق برنامه ريزي استان زنجان

ها در  ريزي استان و با هدف ساماندهي الگوهاي سكونت شهري و روستايي و فعاليت مهبه منظور تعيين مناطق برنا

برداري منطقي از تمام امكانات و توان طبيعي و انساني، استان زنجان به پنج منطقه  سطح استان و در عين حال بهره

 :به زيل قبل تقسيم است

ريزي  منطقه برنامه/ ريزي خدابنده، ايجرود  منطقه برنامه/ م ريزي طار منطقه برنامه/ ريزي زنجان، ابهر  منطقه برنامه

  پي ريزي نيك منطقه برنامه/ ماهنشان 
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  ريزي استان زنجان در طرح مطالعه برنامه آمايش استان زنجان مناطق برنامه: ٣نقشه شماره 

  
 شمالي هاي بخش بر اداري و سياسي تقسيمات نظر از پي نيك ريزي منطقه برنامه:  پي نيك ريزي منطقه برنامه

 و اردبيل هاي استان به شمال از و است شده واقع زنجان استان شمال در منطقه اين .است منطبق زنجان شهرستان

 منطقه به جنوب سمت از و منطقه طارم به شرق سمت از منطقه ماهنشان، غرب به سمت از شرقي، آذربايجان

 پي نيك تأسيس تازه شهر آن مركز و دارد وسعت كيلومترمربع 4093 پي نيك منطقه .شود مي محدود ابهر زنجان،

 است زنجان شهرستان از زنجانرود و پشتلو قره هاي بخش شامل سياسي اداري تقسيمات از نظر پي منطقه نيك .است

 .ستا منطبق پايين زنجانرود و پايين و باال پشتلوي قره بيگلو، غني باال، و پايين هاي چايپاره دهستان بر كه

جمعيت  درصد 7.55تنها  كه است داشته جمعيت نفر 76774 حدود 1390 سال در سرشماري آخرين اساس بر

از  درصد ٩٦.٨٤حدود  و است روستايي منطقه اين در گزيني سكونت غالب چهره .شود مي شامل را استان كل

در  موجود كوچك شهر دو در طقهمن اين جمعيت درصد 3.١٦تنها  و برند مي سر به روستاها در منطقه اين جمعيت

از  كه هستند شهرهايي روستا پي نيك و ارمغانخانه شهرهاي. هستند ساكن پي نيك و ارمغانخانه يعني محدوده اين

شهر  و نفر ١٩٤٥ارمغانخانه  شهر. گيرند مي جاي آخر هاي رتبه در استان شهرهاي ساير بين اندازه جمعيت نظر

 است كيلومترمربع هر در نفر ١٩ منطقه اين در جمعيت تراكم .اند داده جاي خود در را جمعيت نفر ٤٧٤ تنها پي نيك

 در محدوده اين در جمعيت رشد نرخ متوسط. است ناچيز استان بسيار در جمعيت تراكم متوسط با مقايسه در كه

 خود جمعيت از بخشي دوره اين طي منطقه اين و است بوده درصد - ٠.٧٨حدود  ١3٨٥-٩٠سرشماري  دوره آخرين

 درصد -١.٤١آن  روستايي جمعيت رشد نرخ و - ٠.١٦محدوده  شهري اين جمعيت رشد نرخ .است داده دست از را

  .است
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  پي نيك ريزي منطقه برنامه :٤نقشه

 
  :است اهميت حائز زير موارد پي نيك منطقه هاي توان ترين مهم از

 و جانوري و زيستي باالي تنوع دليل به آن شرقي و شمالي بخش در پي نيك منطقه مساحت از وسيعي بخش 

 دو از آباد يكي شده سرخ منطقه حفاظت. شده اند تعريف ممنوع شكار مناطق و حفاظت شده مناطق به عنوان گياهي

 منطقه اين است، واقع شده منطقه اين غرب شمال و شمال در زنجان پهنه استان در منطقه حفاظت شده موجود

 و غرب آهوان آخرين بازماندگان اصلي زيستگاه آن دشتي مناطق. است كوهستان و تدش زيستي زون دو داراي

 در نيز خاصه فيله ممنوع منطقه شكار .است پلنگ و بز كل، زيستگاه آن كوهستاني مناطق و است كشور غرب شمال

  .است زمستان در دشتي مناطق آهوان مهاجرت و محل است گرفته قرار آباد سرخ منطقه حفاظت شده حاشيه شمالي

 شود ديده مي جنگل از اي پراكنده هاي پوشش ارتفاعات، در ويژه به پي نيك منطقه غربي شمال از هايي بخش در 

 .است مخروبه هاي جنگل نوع از كه

 است اهميت حائز غيرفعال و فعال معادن معدني، مواد ي ذخيره ميزان نظر از پي منطقه نيك. 

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي پي نيك نطقهم هاي محدوديت و ها چالش ازجمله

 مناطق از اما كي است، زنجان شهرستان جزء سياسي و اداري تقسيمات نظر از پي نيك منطقه باوجود اينكه 

جنوبي  مناطق و منطقه اين بين پيرامون مركز شكاف و رود مي شمار به استان سطح در توسعه نيافته و محروم

  .است پهنه استان كل در آن پيرامون و زنجان شهر بين شكاف از تر عميق بسيار شهرستان
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 فرسايش باالي دليل به كه است هايي محدوده شمال پي نيك منطقه غرب شمال و غرب و شمال از هايي بخش 

  .روبروست )دام چراي( دامپروري و )ديم كشت( كشاورزي فعاليت ويژه به فعاليت توسعه محدودت با خاك

 زمين  ويژه به اي دامنه حركات وقوع مستعد هاي محدوده ازجمله پي منطقه نيك مركز و غرب شمال از هاي بخش

 .است لغزش

 استقرار نظر از و دارند درصد ١٥ باالي شيبي كه است اراضي شامل پي نيك منطقه شرق شمال از هايي بخش 

 .باشند مي مواجه هايي محدوديت با بنايي زير امكانات هاي فعاليت

 از بسياري .است روستايي فعاليت و زندگي شدن اي حاشيه خطر معرض در مناطق ازجمله پي منطقه نيك 

شديد  هاي مهاجرت .است مواجه فعاليت و زندگي ركورد و جمعيت كاهش با محدوده اين در موجود روستاهاي

 45طي  و است شده محدوده اين روستايي جمعيت پرشتاب كاهش و منفي رشد سبب تخليه روستاها و روستايي

 .است بوده روستايي جمعيت منفي رشد باالترين و تعداد كاهش شاهد منطقه اين گذشته سال

 به  است بنا داده جاي خود در را استان صنعتي واحدهاي كمترين كه است استان مناطق ازجمله پي منطقه نيك

 :است زير شرح به پي نيك منطقه توسعه هاي اولويت ترين مهم فوق مراتب

 فيله  ممنوع شكار مناطق و آباد سرخ حفاظت شده مناطق در گياهي و جانوري و زيستي باالي تنوع به هتوج با

منطقه  اين توسعه هاي اولويت ازجمله منطقه، اين از هايي بخش در جنگلي هاي پوشش وجود همچنين و خاصه

 .است طبيعي گردشگري ويژه به گردشگري هاي توسعه فعاليت

 توسعه  منطقه، توسعه اين هاي اولويت ازجمله معدني، ذخاير و معادن نظر از منطقه ناي اهميت به توجه با

 .است معدني مواد فراوري واحدهاي و صنايع استقرار و معدني هاي فعاليت

 ويژه به و كشاورزي توسعه منطقه اين توسعه هاي اولويت از ديگر يكي منطقه اين از اوزن قزل عبور به توجه با 

 وابسته استقرار صنايع براي زمينه صورت اين در است، آبياري نوين هاي شيوه از به رهگيري با آبي يكشاورز اراضي

 شديد محدوده، محروميت اين اصلي هاي چالش از يكي ازآنجاكه .شود مي فراهم آن در نيز كشاورزي بخش به

 را زمينه براي توسعه كشاورزي، بمناس تدابير اتخاذ است، آن روستاييان وسيع مهاجرت و روستايي هاي سكونتگاه

 .ساخت خواهد فراهم جمعيت جذب و نگه داشت براي

  پي نيك ريزي منطقه برنامه اصلي هاي تخصص

 فضايي، توسعه مطلوب سناريوي گرفتن نظر در با و پي نيك ريزي برنامه منطقه هاي ظرفيت و ها توان به توجه با

 :تاس زير شرح به منطقه اين هاي تخصص ترين مهم

 شهري تهران كالن منطقه با قوي بسيار پيوند داراي استان ممتاز و اصلي توسعه محور شد اشاره پيشتر كه گونه همان

توسعه  2درجه  محور پيشنهاد به توجه با. است تبريز شهري كالن منطقه با ضعيف فضايي پيوند حال عين در و

 و هاي همجوار استان با سرچم منطقه در استاني  برون پيوندهاي گرفتن نظر در با و منطقه سرچم در صنعتي

 شود، پيشنهاد مي جديد صنعتي توسعه كانون به عنوان منطقه اين محدوده، اين استاني فرا موقعيت تقويت درنتيجه

 صنايع ويژه صنعت به توسعه جهت را آن هاي قابليت استان، مهم معدني پهنه دو بين منطقه اين قرارگيري همچنين

 و مذكور به محل ايران روي و سرب ملي شركت انتقال پروژه به توجه با همچنين. كند مي برجسته معادن هب وابسته
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 كانون اين در نزديكي روي و سرب صنعتي زنجيره رود مي انتظار آن، به وابسته خصوصي صنعتي شهرك احداث

  .كرد خواهد كمك استان صنعتي توسعه فرايند در كانون اين تقويت به كه گيرد شكل

  )ابهر زنجان، منطقه غرب( سرچم صنعتي توسعه كانون استقرار

 تبريز، پيوند و تهران منطقه يافته توسعه شهري كالن منطقه دو بين قرارگيري سبب به ابهر زنجان، ريزي برنامه منطقه

. ضعيف است بسيار تبريز شهري كالن منطقه با آن فضايي پيوندهاي اما دارد تهران شهري كالن منطقه با قوي بسيار

 اليه غربي منتهي در ايجادشده تحوالت همچنين و سو يك از محور اين فضايي سازمان تقويت ضرورت به توجه با

 جاده اردبيل،( استاني فرا سازي راه هاي پروژه همچنين و تبريز زنجان، بزرگراه عبور شامل ابهر زنجان، منطقه

توسعه  2درجه  محور پيشنهاد به توجه با همچنين ،)سرچم منطقه در مذكور بزرگراه با آن تقاطع و مياندوآب

 و درنتيجه همجوار هاي استان با منطقه اين در برون استاني پيوندهاي گرفتن نظر در با و سرچم منطقه در صنعتي

 نينهمچ .شود مي پيشنهاد جديد صنعتي توسعه كانون به عنوان منطقه اين محدوده، اين استاني فرا موقعيت تقويت

 به صنايع وابسته ويژه به صنعت توسعه جهت را آن هاي قابليت استان، مهم معدني پهنه دو بين منطقه اين قرارگيري

 در واقع فعلي آن محل از زنجان روي و سرب كارخانه جابجايي فرايند در است ذكر به الزم. كند مي برجسته معادن

 است، دست انجام در آن اجرايي عمليات كه گردد منتقل ذكورم موقعيت به مذكور كارخانه تا شد مقرر زنجان شرق

 با محدوده قوي پيوندهاي برقراري قابليت با و بزرگ مقياس با صنعتي واحد به عنوان كارخانه اين انتقال بنابراين

 احداث توجه به با همچنين. داشت خواهد محدوده اين توسعه در مهمي نقش طرح، اين پيشنهادي صنعتي كانون

 اين در نزديكي روي و سرب صنعتي زنجيره رود مي انتظار روي، و سرب كارخانه به وابسته خصوصي صنعتي ركشه

 شهرك همچنين .كرد خواهد كمك استان صنعتي توسعه فرايند در كانون اين تقويت به كه گيرد شكل كانون

  .شود مي پيشنهاد جديد كانون اين با انطباق در نيز سرچم صنعتي

  صنعتي توسعه 2 درجه محور

 منتهي به غرب سمت به زنجان شهر از استان صنعتي توسعه ١ درجه محور ادامه در توسعه صنعتي 2درجه  محور

شهري  كالن صنعتي يافته توسعه منطقه با پيوند در محور اين. است شده واقع استان غرب در واقع سرچم منطقه

منطقه ( محور اين منتهي اليه در معدني صنايع استقرار. گردد مي نتعيي اي منطقه و ملي برد با صنايع اولويت با تبريز

  .است بسيار اهميت حائز استان مهم معدني پهنه دو بين قرارگيري به توجه با) سرچم

  خدماتي 1درجه  محور

منطقه  بر است گرفته قرار ونقل حمل المللي بين كريدور مسير در كه استان خدماتي ١درجه  محور غربي بخش

 به عملكردهاي توجه با. است المللي بين و ملي عملكرد با خدمات استقرار توان داراي محور اين. است منطبق پي نيك

 و تجاري آزاد شامل مناطق بازرگاني و ويژه اقتصادي مناطق استقرار آن، شرقي ضلع در محور اين براي شده تعريف

 در منطقه اين چراكه گردد، پيشنهاد مي زنجان سرچم همنطق در آن غربي ضلع در فراملي و ملي مقياس در بازرگاني

 اين در كه بود خواهد آذربايجان غربي و شرقي آذربايجان اردبيل، هاي استان ارتباطي هاي راه تقاطع محل آينده

  .شوند مي متصل تبريز زنجان بزرگراه به محدوده
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  )غربي شرقي، درجه محور( استان درجه عبوري گردشگري محور

شده  واقع پي نيك منطقه ي محدوده در )غربي شرقي، محور( استان ١ درجه عبوري گردشگري محور يغرب بخش

ماندگاري  افزايش و جذب طريق از استان گردشگري توسعه در محور اين اهميت شد اشاره كه گونه همان. است

 .است زنجان استان در محور اين عبوري گردشگران

و  زيرساختي خدمات و امكانات از برخورداري لحاظ از استان بخش ترين هيافت تجهيز محور اين حاضر حال در

افزايش  هدف با محور اين در موجود گردشگري هاي زيرساخت توسعه اما است، ارتباطي هاي راه ويژه به اي شبكه

 اطيمسيرهاي ارتب افتتاح با رسد مي نظر به اينكه ضمن. شود مي محسوب ضرورت يك گردشگران ماندگاري ضريب

  .كند پيدا قابل توجهي افزايش محور اين عبوري گردشگران شمار مجاور هاي استان

  استان ٣ درجه محور گردشگري

شهرستان  به جنوبي البرز ارتفاعات اي كوهپايه امتداد در و شروع زنجان شهر از كه سهرين منطقه گردشگري محور

بيشتر  محور اين. است استان 3 درجه پيشنهادي ايمحوره ديگر از شود، مي ختم اردبيل استان در واقع خلخال

آهوان  دشت و سهرين حفاظت شده منطقه محور اين شاخص گردشگري منابع است، بومگردي و طبيعي گردشگري

كوهستان  گردشگري بر منطبق گردي بوم هاي ظرفيت همچنين و آباد سرخ حفاظت شده منطقه از بخشي و سهرين

  .است تابستان فصل در ويژه به
  پي نيك ريزي منطقه برنامه اصلي هاي تخصص:٥نقشه
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  طرح آمايش استان زنجان/ ريزي استان زنجان  هاي اصلي مناطق برنامه تخصص: ٦نقشه شماره 

  
  )نظام اسكان جمعيت(بندي كلي الگوي استقرار و نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتگاهي  تعيين شكل

تگاهي استان روي ديگر سكه در تفضيلي كردن طرح پايه آمايش استان است، الگوي استقرار جمعيت و نظام سكون

بند سازمان فضايي  هاي نواحي و قلمروهاي اصلي فعاليت، بخشي از اركان شكل زيرا در حالي كه تعيين تخصص

هاي  مراتبي اسكان جمعيت و ظرفيت هاي نواحي سكونتگاهي در نظام سلسله آيند، تخصص استان به حساب مي

  .هاي استان روي ديگر اين سكه را نشان خواهدداد پذيري سكونتگاه معيتج

منظومه زنجان . بوطه است خانه و قره پي، ارمغان طبق اين طرح شهرستان زنجان داراي چهار منظومه زنجان، نيك

هاي  پي مجموعه منظومه نيك. مجموعه همايون، زنجان، بناب، بوغداكندي، چورزق و آزاد سفلي است ٦داراي 

هاي حاج سيران، ارمغانخانه و  منظومه ارمغانخانه شامل مجموعه. شود پي، اسفناج، اندآباد عليا و امين آباد را شامل مي نيك

  .گيرد بوطه و رجعين را دربرمي هاي حصار، قره بوطه مجموعه سهرين است و در نهايت منظومه قره

  نجانز شهرستان روستايي هاي كانون بندي سطح: ٤جدول شماره 

  مستقل روستاي  )روستايي( عمراني  حوزه  مجموعه  منظومه

  زنجان

  چلگان گلهرود،  تهم همايون،  همايون

  سفلي گليجه رازبين،  اژدهاتو آباد، ديزج زنجان،  زنجان

  -  ذاكر امام، مرواريد، نيماور، بناب،  بناب

 تلخاب، گلتپه، كندي، خاتون لو،قوز  قلتوق، چايرلو كند، آق بوغداكندي،دهشير عليا،كاوند،  بوغداكندي

  قيا گوگجه

  -  پاپايي چورزق،  چورزق

  رامين  سهله سفلي، آزاد  سفلي آزاد

  پي نيك
  كزبر ليك، دره  شيخ سردهات قره آغاج، دوالناب، پي، نيك  پي نيك

  حومه آقبالغ  آرش حاجي يامچي،  اسفناج



 ١3٩٧ - برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان زنجان 

٢۴  

 آباد، رضا سفلي، اندآباد نصيرآباد،  مهرآباد حبش، آباد، لولك بزوشا، عليا، اباد اند  عليا آباد اند

  ميرجان

  -  اسفجين و ينگجه آباد، محسن آباد، امين  آباد امين

  ارمغانخانه

  قلعه آقجه  بالغي قبله بيرونده، سيران، حاج  سيران حاج

  بهرامبيك، قشالق،  داش تيكمه گلجه، مشكين، ارمغانخانه،  ارمغانخانه

  قونن  سارمساقلو سهرين،  سهرين

  بوطه قره

  ايلجاق  آغاج قره مشمپا، حصار،  حصار

  -  قيطول بوطه، قره  بوطه قره

  آباد گمش  خاصه فيله چپ، چپ قصه، قولي رجعين،  رجعين

 ١3٨٥مأخذ اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان، 

  زنجان ناحيه سكونتگاهي مراكز مراتبي سلسله نظام: ٧نقشه

  
 

  رح جامع ناحيه زنجانبازنگري در مطالعات ط -٩-2- 2

ناحيه زنجان شامل . براساس طرح برنامه آمايش استان زنجان، كل استان به دو ناحيه زنجان و ابهر تقسيم شده است

اقتصادي مورد استفاده در اين - آمار و اطالعات پايه جمعيتي. هاي زنجان، طارم، ماهنشان و ايجرود است شهرستان

  .بوده است ١3٧٥مطالعات براساس سرشماري سال 

هاي سطحي، برخورداري از  ميليارد مترمكعب آب ٤در اين طرح با توجه به برخورداري استان از پتانسيل فراتر از 

نيز وجود ... هاي مطلوب جهت ارتقاي عملكرد در هكتار و توليد محصوالت زراعي گندم و باغي زيتون و انگر و قابليت
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هاي ديگر و نزديكي استان  ان و امكان صدور محصوالت دامي به استانامكانات مطلوب جهت پرورش دام، طيور آبزي

هاي دامپروري و  هاي جمعيتي سبب گرديده كه تا كنون اين استان يكي از مهمترين قطب ترين كانون به عمده

ساله و بيشتر استان را  ١٠بيشترين درصد شاغالن  ١3٧٥كشاورزي كشور به شمار آبد، به طوري كه در سال 

درصد  ٦٦.٩اين شاخص براي نقاط روستايي حدود ). درصد 3٨.3حدود (اند داده ن بخش كشاورزي تشكيل ميشاغال

  .بر همين برخش كشاورزي به عنوان مهمترين نقش اقتصادي استان تعيين شده است. به دست آمده است

  ظيردر بخش صنعت عليرغم وجود برخورداري از امكانات الزم جهت توسعه صنعتي در استان ن

  )مواد اوليه مورد نياز صنعت(وجود كانسارهاي غني و وجود محصوالت قابل توجه كشاورزي  - 

  وجود پتانسيل كافي از قبيل آب، انرژي، نيروي انساني و ساير تاسيسات زيربنايي - 

 هاي توليد هاي صنعتي در راستاي تكميل زنجيره نزديكي به قطب - 

 ي استان تهرانكيلومتر ١2٠ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع  - 

 تقاضاي زياد براي كاالهاي صنعتي - 

 . هاي موجود استان، توسعه صنعت به شكوفايي و رونق الزم دست نيافته است متاسفانه در حد قابليت

ضرورت گسترش سيستم حمل و نقل و شبكه ارتباطات، بسط و گسترش خدمات آموزشي و بهداشتي، اهميت يافتن 

... جود طبيعي و تاريخي استان، توسعه آموزش عالي و تمايل به ادامه تحصيل وهاي مو صنعت گردشگري و قابليت

 .سازد اي از دست عوامل در آينده نقش خدمات را در اقتصاد استان برتر مي مجموعه

دار برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ناحيه زنجان مورد توجه  هاي اولويت در اين مطالعات پروژه

براساس نيازهاي جامعه روستايي در زمان تهيه طرح و همچنين نوع نگاه برنامه ريزي مبتني بر . رفته استقرار گ

كشي آب آشاميدني  هاي تامين و لوله زيرساختي براي ساكنين پروژه- رفاهي-بهداشتي-تامين خدمات آموزشي

اي هادي روستايي، احداث واحدهاي ه روستاها، مطالعه و احداث كانال دفع فاضالب روستايي، تهيه و اجراي طرح

هاي عمومي  اداري مورد نياز، احداث دبستان، احداث مدرسه راهنمايي، احداث دبيرستان، پروژه احداث كتابخانه

اولويت اصلي براي اجرا در سطح ناحيه مدنظر  ١٠روستايي، احداث خانه بهداشت و احداث فضاهاي ورزشي به عنوان 

  .قرار گرفته است

  :طالعه موانع عمده توسعه اقتصادي در سطح ناحيه به شرح زير مورد شناسايي قرار گرفته استدر اين م

- زنجان- هاي اقتصادي در حول جاده ارتباطي تهران سازمان فضايي نامتعادل در ناحيه و گسترش خطي فعاليت - 

  تبريز

  اي هاي ارتباطي بين منطقه ضعف شبكه - 

 جهت توسعه صنعت گردشگري... ماتي وعدم وجود امكانات زيربنايي و تاسيسات خد - 

 هاي ناحيه اقليم نيمه خشك و فراسرد و تعداد روزهاي يخبندان زياد در اكثر بخش - 

هاي انتقال آب و آبياري  ها كه منجر به باالرفتن هزينه باالبودن سطح اراضي كشاورزي نسبت به بستر رودخانه - 

 .گردد مي

 رآوري مواد معدنيگذاري الزم در امر شناسايي و ف عدم سرمايه - 
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 ضعف قابل مالحظه خدمات پشتيبان توليد - 

 هاي توليدي و خدماتي وري پايين در بخش بهره - 

 هاي مطالعاتي پايه از جمله طرح آمايش سرزمين عدم وجود طرح - 

 .سازد كوچك بودن قطعات اراضي كشاورزي كه امكان استفاده از كشت مكانيزه را با مشكل مواجه مي - 

 ي دامداري بر روش صنعتيغالب بودن روش سنت - 

اهداف چهارگانه طرح ناحيه . اولويت اجرايي پيشنهادات طرح ناحيه با توجه به اهداف چهارگانه آن تدوين شده است

هاي موجود آن؛ ساماندهي نظام فعاليت و اشتغال؛  دستيابي به توسعه متوازن ناحيه به توجه به قابليت: زنجان

تيابي به محيطي پايدار با تاكيد بر منابع طبيعي، آب و خاك هر كدام بر اساس ساماندهي نظام خدمات رساني و دس

 .راهبردهاي مشخص شده براي رفع كمبودها و نواقص ناحيه پيشنهاد شده است

اي اقدامات اجرايي و اولويت دار طرح با توجه به  هاي ارتباطي بين منطقه براساس راهبرد تقويت و گسترش شبكه

 :رت است ازراهبرد مذكور عبا

  ارتقاء محور زنجان، تهم، چورزق به راه اصلي و اتصال آن به ماسوله - 

  منجيل به راه اصلي- گيلوان- ارتقاء محور زنجان - 

 ايجاد و ارتقاء محور زنجان، دندي، تخت سليمان، تكاب به راه اصلي - 

 پشتلو و ارتباط آن به خلخال قره- ارتقاء محور زنجان - 

-رتباط مراكز مجموعه روستايي به مراكز منظومه ضمن آنكه تكميل آزاد راه زنجانبرخورداري از راه فرعي براي ا - 

هاي  آهن به غرب ناحيه به طرف ماهنشان، دندي و استان تبريز و برقراري ارتباط ريلي از طريق گسترش شبكه راه

 .باشد هاي حمل و نقل به صورت جدي مورد تاكيد مي غربي و نيز ايجاد پايانه

بيني شده است  جه به بخش كشاورزي به عنوان يكي از محورهاي توسعه اقدامات اجرايي متعددي پيشدر راهبرد تو

 :شود كه به ذكر چند اقدام اكتفا مي

 هكتار ١١٤3٨.٦١توسعه اراضي كشاورزي آبي به ميزان  - 

  توسعه فعاليت كندوداري و پرورش زنبورعسل - 

 اي هاي گلخانه توسعه كشت - 

 نژادي به منظور افزايش راندمان به زراعي و هاي به اجراي طرح - 

 هاي اصالح و احياء باغات ميوه اجراي طرح - 

 هاي مربوط به اصالح و توسعه باغات زيتون اجراي طرح - 

 هاي مربوط به آبزي پروري با توجه به وجود منابع آبي غني در ناحيه اجراي طرح - 

 تغيير شيوه از دامداري سنتي به صنعتي - 

هاي صنعتي موجود؛ ايجاد نواحي صنعتي در كنار  قداماتي چون تكميل ظرفيت شهركدر راهبرد توسعه صنعت به ا

باشد نظير  اي كه در منطقه دارا مي مراكز منظومه روستايي؛ ايجاد و توسعه صنايع دستي با توجه به سابقه و پيشينه
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هاي شناسايي منابع  طرح ؛ گسترش صنايع تبديلي و فرآوري محصوالت؛ تهيه...فرش بافي، چاقوسازي، مليله كاري و

 .گذاري جهت اكتشاف ذخاير كاني شناخته شده مورد تاكيد قرار گرفته است كاني ناحيه و سرمايه

ها و محورهاي جاذب گردشگري و  همچنين در راهبرد توجه به خدمات اقدام اجرايي براي ساماندهي و تجهيز كانون

تجهيز مراكز اصلي جمعيت و گسترش مراكز آموزش  گذران اوقات فراغت جهت رونق صنعت گردشگري در كنار

هنري و ورزشي در شهرهاي ناحيه؛ -هاي فرهنگي ايجاد مجموعه. ها مورد توجه قرار گرفته است عالي در شهرستان

- زنجان«هاي پذيرايي بين راهي در محورهاي موجود در ناحيه مخصوصا در محورهاي  ايجاد و گسترش مجتمع

هاي مستعد و جاذب گردشگر و  ؛ توسعه و گسترش فضاهاي اقامتي در مكان...و» خلخال- نزنجا«، »رودبار-گيلوان

هاي موجود در ناحيه از ديگر اقدامات مهم توصيه  ضرورت تعجيل در تهيه طرح جامع گردشگري براي شهرستان

 .شده براي تحقق راهبرد توجه به بخش خدمات مورد تاكيد بوده است

برداري آن اقداماتي اجرايي چون تكميل و اجراي سدهاي خاكي  منابع آبي و مديريت بهرهدر راهبرد ضرورت توجه به 

كه براساس مطالعات انجام شده ضرورت اجراي آنها تاييد گرديده است، نظير سد خاكي روستاي جوره خان در 

حت فشار؛ مطالعه و هاي آبياري ت ؛ اجراي طرح....شهرستان زنجان، سدهاي خاكي روستاهاي جوقين، دهنه، شهرك و

هاي اليروبي و  هاي كوچك تامين آب و پمپاژ ساحلي؛ اجراي طرح هاي آبياري؛ مطالعه و اجراي طرح اجراي شبكه

  .مورد توجه قرار گرفته است... مرمت قنوات و 
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  سطح بندي خدمات پيشنهادي در ناحيه زنجان: ٨نقشه شماره 
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  سند ملي توسعه استان زنجان - 2-1٠- 2

، يكي از اسناد ملي )٩/٥/١3٨٤هـ مورخ 33١١١ت/2٥٧٩٨(ملي توسعه استان زنجان، مصوب هيات وزيران سند 

باشد كه رويكرد توسعه استان را در طول حداقل دو برنامه  قانون برنامه چهارم توسعه مي ١٥٥تعريف شده در ماده 

  .نمايد توسعه مشخص مي

ترين مسائل و اهداف  ن تنگناهاي توسعه استان بوده و با ارائه اصليتري ها و عمده ترين قابليت اين سند حاوي اصلي

   .كند بلند مدت توسعه، راهبردهاي بلند مدت توسعه استان را مشخص مي

سند ملي توسعه استان زنجان كه در ادامه ارائه شده است پس از طي مراحل قانوني به تصويب هيات محترم وزيران 

  .ه استرسيده و جهت اجرا ابالغ گرديد

 هاي توسعه ترين قابليت اصلي -الف

مندي از موقعيت مكاني و جغرافيايي ممتاز به عنوان گلوگاه متصل كننده غرب و شمال غرب كشور با شمال  بهره .١

  كيلومتري تهران ١2٠جنوب و واقع شدن در محدوده شعاع  –با توجه به استقرار در كريدور شمال 

 اي و توان جذب سرريزهاي صنعتي تهران در مقياس ملي و منطقه هاي صنعتي تجهيز شده وجود زيرساخت .2

 باغي - در كشت و توليد محصوالت زراعي) آب و خاك(برخورداري از تنوع اقليمي و پتانسيل مطلوب  .3

 هاي سطحي هاي باالي آب برخورداري از ظرفيت .٤

 هاي غير فلزي وجود ذخاير و منابع قابل توجه سرب و روي و كاني .٥

هاي صنعتي و وجود بازار مصرف براي محصوالت كشاورزي و  هاي جمعيتي و قطب ترين كانون دهنزديكي به عم .٦

 صنعتي استان

 هاي گردشگري تاريخي، طبيعي و اكوتوريسم هاي مناسب فرهنگي و جاذبه برخورداري از زمينه .٧

 مندي از شبكه ارتباطي تجهيز شده در محور ترانزيت بهره .٨

 تخليه و بار توزيع كاال ا تاكيد بر ترانزيت،زمينه گسترش خدمات بازرگاني ب .٩

 وجود مراكز دانشگاهي متعدد و احراز قطب علمي در رشته فيزيك .١٠

هاي ورزشي، گرايش بخش خصوصي  هاي قانوني براي توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه به فعاليت وجود زمينه .١١

 ر توسعه ورزش رساني د به سرمايه گذاري و خدمات) NGO(هاي داوطلب غيردولتي  و تشكل

 هاي توسعه ترين تنگناها و محدوديت عمده -ب

هاي استفاده نشده  گيري از ظرفيت گذاري و بهره محدوديت منابع مالي بخش خصوصي استان جهت سرمايه .١

 توليدي

كوچك مقياس بودن توليد در بخش كشاورزي و ضعف مكانيزاسيون و كافي نبودن مراكز نگهداري محصوالت  .2

 زراعي و باغي

 يب زياد اراضي در بيش از نيمي از قلمرو استانش .3

 هاي سطحي برداري از منابع آب كافي نبودن تاسيسات مهار و بهره .٤

 ضعف خدمات برتر و خدمات پشتيبان توليد .١
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 اي هاي ارتباطي درون استاني و بين منطقه ضعف شبكه .2

 يهاي توريست هاي برخوردار از جاذبه ضعف زيربناها و تاسيسات خدماتي كانون .3

 وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي .٤

 ترين مسائل اصلي - ج

 عدم انتشار توسعه يافتگي در سطح استان و گسترش خطي آن در امتداد ترانزيت .١

 هاي زيربنايي موجود هاي طبيعي و اجتماعي و ظرفيت توسعه يافتگي اندك بخش صنعت و معدن با وجود قابليت .2

 هاي صنعتي و كشاورزي شي و بين بخشي در فعاليتپيوند ضعيف درون بخ .3

 هاي زيرزميني در شرق استان هاي سطحي و خاك و بيالن منفي آب تطابق نامناسب بين منابع آب .٤

 هاي انساني و مالي از استان خروج سرمايه .٥

 وري توليد در بخش كشاورزي پايين بودن بهره .٦

 هاي گردشگري استان طلوب از جاذبهگيري م هاي الزم براي بهره گذار كافي نبودن سرمايه .٧

 هاي همجوار ضعف تعامل موثر اقتصادي مركز استان با برخي از نواحي استان و استان .٨

 هاي توسعه انساني، فرهنگي و هنري و اقتصادي پايين بودن شاخص .٩

  .ترين موضوعات در توسعه استان است فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي از جمله اصلي .١٠

 ف بلندمدتاهدا -د

هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات  ها و تنگناها توسعه استان بر پايه توسعه هماهنگ بخش با توجه به قابليت 

 :ترتيب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از بدين. بازرگاني و گردشگري استوار خواهد بود

استان و ارتقاء نقش و جايگاه آن در اقتصاد هاي  ها و قابليت توسعه صنعتي و معدني استان متناسب با ظرفيت .١

 ملي با حفظ تعادل در محيط زيست

هاي زيرزميني با  هاي سطحي با رعايت حقوق ذينفعان حوزه آبريز و تقويت منابع آب برداري مطلوب از آب بهره .2

  هاي با بيالن منفي اولويت آبخوان

 برداري بهينه از منابع طبيعي استان حفظ و احياء و بهره .3

هاي صنعتي و  هاي اين بخش و توسعه دامداري سازي فعاليت آوري و نوين سترش اراضي آبي كشاورزي، ارتقا فنگ .٤

 هاي آبزي پروري مجتمع

 هاي استان هاي توسعه انساني متناسب با مقتضيات و قابليت ارتقاء شاخص .٥

 ن استانيرساني و تقويت پيوندهاي درو ساماندهي نظام مراكز زيست و فعاليت، نظام خدمات .٦

هاي هويتي استان و گسترش تعامالت اقتصادي و فرهنگي با  هاي فرهنگي و ويژگي اعتالي معرفت ديني، ارزش .٧

 هاي همجوار استان

دار در توسعه استان و  هاي محوري و اولويت تقويت و تجهيز تاسيسات و امكانات زيربنايي در راستاي فعاليت .١

 تاكيد بر فناوري اطالعات و ارتباطات

 هاي استان هاي اقتصادي با توجه به قابليت زايش نقش بخش خصوصي و نظام بانكي در گسترش فعاليتاف .2
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) مزيت مكاني(هاي بازرگاني با تاكيد بر خدمات بازرگاني نوين با توجه به موقعيت جغرافيايي  توسعه فعاليت .3

 استان

 ليهاي گردشگري استان با سطوح عملكرد استاني، ملي و فرام توسعه ظرفيت .٤

 هاي اقتصادي و عوامل توليد وري و افزايش آن در بخش سازي بهره نهادينه .٥

 هاي اجتماعي هاي افراد و گروه ارتقاء نقش ورزش در تامين سالمت جسمي و روحي و تقويت توانمندي .٦

 در استان  (M.D.G)هاي توسعه هزاره يابي به هدف دست .٧

 هاي اقتصادي بزرگ رده و اداره بنگاههاي گست توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت .٨

 گيري استان  سازي و تصميم توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم .٩

 راهبردهاي بلند توسعه -هـ 

سازي  هاي صنعتي با تاكيد بر صنايع متالوژي، نساجي، ذوب فلزات و صنايع مرتبط با انرژي و قطعه ايجاد خوشه .١

يي و پتروشيمي، صنايع تبديلي، تكميلي، غذايي، فلزي، خودروسازي، برق و االت و توسعه صنايع شيميا و ماشين

 الكترونيك

 گذاري بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي در توسعه استان براي افزايش سرمايه ايجاد زمينه مناسب .2

 ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي فرآوري مواد معدني .3

با رعايت حقوق تام ذينفعان حوزه آبريز و هماهنگ با نيازهاي هاي سطحي  برداري از منابع غني آب مهار و بهره .٤

 هاي زيرزميني برداري متعادل و مجاز از منابع آب پايين دست و در چارچوب ظرفيت حوضه آبريز و حفاظت و بهره

سازي اراضي و تبديل اراضي ديم به آبي مكانيزه در چارچوب نظام تخصيص منابع آب در حوضه آبريز و  يكپارچه .٥

هاي آبزي پروري  ر نظر گرفتن نيازهاي پايين دست، توسعه باغداري با تاكيد بر زيتون، انگور و سيب، توسعه فعاليتد

 هاي سنتي به صنعتي و تبديل دامداري

 هاي توليدي و فضايي استان گيري از مزيت ايجاد و توسعه امكانات و خدمات نوين بازرگاني به منظور بهره .٦

 هاي گردشگري استان هاي تفريحي و سياحتي در عرصه هاي گردشگري و تجهيز كانون ايجاد و توسعه زيرساخت .٧

هاي تهران و توسعه  هاي كارشناسي دانشگاه تقويت مراكز آموزش عالي استان در جهت تمركززدايي دوره .٨

 تحصيالت تكميلي و مراكز تحقيقاتي و فناوري اطالعات و ارتباطات

 ، آموزشي، فرهنگي و گذران اوقات فراغتهاي بهداشتي و درماني ارتقاء شاخص .٩

هاي الزم جهت دستيابي به نظام متعادل سلسله مراتب شهري و روستايي و ارتقا سطح خدمات برتر  تمهيد زمينه .١٠

 هاي شهري به خدمات پشتيبان توليد در شهر زنجان و تجهيز كانون

 تهاي خطوط انتقال انرژي متناسب با توزيع جمعيت و فعالي گسترش شبكه .١

هاي همجوار به منظور گسترش پيوندهاي اقتصادي  هاي ارتباطي استان با استان توسعه، تقويت و بهسازي شبكه .2

گيري از وضعيت ممتاز استان در تسريع ارتباطات غرب و شمال غرب با مناطق  اي و بهره درون استاني و بين منطقه

 شمالي كشور

 اني و صيانت از منابع طبيعي استانهاي زيست محيطي در نقاط و مناطق بحر اجراي طرح .3
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 استفاده از انرژي باد براي توليد برق .٤

 هاي اقتصادي و عوامل توليد وري در بخش ايجاد ساز و كارهاي الزم و حمايت از افزايش بهره .٥

 اي در استان هاي پرورشي، همگاني، تفريحي، قهرماني و حرفه گسترش ورزش .٦

 ي همگاني از مواهب اقتصادي و اجتماعيمند ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و بهره .٧

 دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان .٨

 كاهش مرگ و مير مادران و كودكان .٩

 ...)، سل، ماالريا و HIV/ ايدز (هاي عمده  مبارزه با بيماري .١٠

 هاي تعاوني ها و مجتمع ترش شهركها و ايجاد و گس حمايت موثر از تشكيل و توسعه تعاوني .١١

 بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان .١2

 نهادينه كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي در مديريت بهينه مصرف آب .١3

 برداري و مديريت آب صوصي در بهرههاي الزم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خ ايجاد زمينه .١٤

 هاي اجتماعي و كاهش تلفات انساني در اثر حوادث گسترش پوشش بيمه .١٥

شوراي آمايش سرزمين  ٣/٥/1٣٨٥مصوب جلسه / نظريه پايه توسعه استان زنجان  -2-11- 2

  2٤/٥/1٣٨٥مورخ  ٨٧12٨/1٠٠نامه 

هاي آمايش سرزمين  گيري پايه توسعه ملي و جهت انداز بلندمدت توسعه كشور، نظريه در راستاي تحقق اهداف چشم

ها و وظايف اصلي استان به ترتيب بر پايه توسعه صنعت، معدن و كشاورزي،  هاي استان، ماموريت و با توجه به ويژگي

گيري از  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. هاي بازرگاني و گردشگري استوار خواهد بود استفاده حداكثر از قابليت

 :باشد ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي بنابراين اصلي. هاي استان نخواهدبود ها و ظرفيت ساير توانمندي

سازي و  هاي صنعتي با تاكيد بر صنايع متالوژي و ذوب فلزات، قطعه توسعه بخش صنعت و ايجاد خوشه .١

  ايع تبديلي و تكميليآالت، صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع نساجي و گسترش صن ماشين

هاي استان در  برداري از مواد معدني و توسعه واحدهاي صنعتي فرآوري آن با توجه به قابليت گسترش و بهره .2

  زمينه مواد معدني شيميايي با تاكيد بر معادن سرب، روي و مس

سازي ساختار بخش در  برداري از پتانسيل منابع آب، اقليم و ارتقاء سطح فناوري و نوين توسعه كشاورزي با بهره .3

با تاكيد بر (و زراعت ) با تاكيد بر محصوالتي نظير زيتون و ميوه هاي سردسيري(استان با اولويت زيربخش باغداري

 و توسعه دامپروري صنعتي، زراعت چوب) نباتات علوفه اي

هاي  مناسب از جريان برداري هاي زيرزميني، مهار و بهره برداري متعادل و اقتصادي از منابع آب حفاظت و بهره .٤

 در چارچوب راهبردهاي ملي توزيع منابع آب) دايمي و فصلي(سطحي 

گيري از  ايجاد و توسعه امكانات و خدمات نوين بازرگاني با توجه به چشم انداز توسعه صنعتي آن به منظور بهره .١

 هاي توليدي و فضايي مزيت

و پيمانكاران، حسابرسان، مشاوران حقوقي، موسسات  توسعه و ارتقا بخش خدمات برتر در زمينه مهندسان مشاور .2

 و بازارهاي سرمايه به منظور پشتياني از فرايند توسعه استان) بيمه و بانكداري(بازاريابي، مالي
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سياحتي در -هاي تفريحي هاي گردشگري، تجهيز كانون حفظ و احياي آثار تاريخي، ايجاد و توسعه زيرساخت .3

 اسب با سطح عملكرد ملي و فراملي و توسعه كيفي هنرهاي سنتي و صنايع دستيهاي گردشگري استان متن عرصه

هاي حمل و نقل براي تسهيل ارتباطات فراملي، با توجه به قرارگيري در مسير  ها و شبكه توسعه زيرساخت .٤

 كريدور اصلي حمل و نقل و گسترش پيوندهاي اقتصادي درون استاني و بين استاني

ي توزيع انرژي متناسب با موقعيت فضايي استان در شمالغرب و پراكندگي جمعيت و ها گسترش و تجهيز شبكه .٥

 فعاليت در سطح استان

 هاي ارتباطي و اطالعاتي و كاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات ايجاد و توسعه زيرساخت .٦

ي متخصص مورد هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف تربيت نيروي انسان توسعه فعاليت .٧

هاي  انداز فعاليت نياز در سطح ملي در گره علوم پايه و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز با توجه به چشم

 ها  زدايي از تهران در ساير رشته تخصصي و نقش استان در تمركز

وري در قالب پارك آ اي از مراكز علمي، پژوهشي و فن هاي دانش پايه از طريق ساماندهي مجموعه توسعه فعاليت .٨

 هاي اصلي استان هاي پژوهشي در گرايش آوري و مراكز رشد تخصصي و گسترش فعاليت علمي و فن

 تقويت و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني استان با هدف ارتقاء عرضه خدمات درماني .٩

 ا در سطح مليه هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش حرفه و هاي فني توسعه آموزش .١٠

تقويت و تجهيز مراكز مستعد جمعيت و فعاليت با تاكيد بر نواحي شمالي و جنوبي استان به منظور تعادل  .١١

 هاي جمعيتي به سوي تهران با رعايت اصول پدافند غير عامل بخشي به سازمان فضايي استان و تعديل حركت

ارتقاء سطح پايداري توسعه با تاكيد بر حفاظت  رعايت مالحظات محيط زيستي در فرايند توسعه استان به منظور .١2

 از منابع طبيعي و تنوع زيستي از طريق اعمال مديريت جامع زيست بومي مبتني بر رويكرد مشاركتي

 گذاري اجتماعي، هويت فرهنگي و احياي ميراث معنوي  هاي توسعه انساني، سرمايه ارتقاء شاخص .١3

استاني خواهد  ١٤٠٤و تحقق راهبردهاي فوق، استان زنجان در سال هاي تعيين شده  با توجه به نقش و ماموريت

هاي صنعتي و  هاي مناسب براي رشد فعاليت بود؛ با عملكرد فعال در عرصه تعامالت ملي، برخوردار از زيرساخت

آب، ارائه  برداري مناسب و متعادل از منابع هاي نوين با بهره معدني، برخوردار از كشاورزي و صنايع مبتني بر فناوري

اي در سطح ملي، داراي نقش  حرفه و كننده خدمات نوين بازرگاني و خدمات برتر در عرصه استان و آموزش فني

مناسب در گردشگري كشور، با توزيع متعادل و سازماندهي شده جمعيت و فعاليت در كل استان به گونه اينكه سهم 

  .يابد جمعيت استان از كل كشور اندكي افزايش مي

 برنامه راهبردي توسعه استان زنجان - 2-12- 2

در دستور  ١3٨٨برنامه راهبردي توسعه استان زنجان براي اولين بار جهت تدوين برنامه پنجم توسعه استان از سال 

كار شوراي برنامه رزي و توسعه استان قرار گرفت؛ براساس فرايند طراحي شده، اسناد راهبردي در دو سطح كالن و 

ريزي و  با هدف ارائه اطالعات مفيد و موثر در راستاي برنامه ١3٩2همچنين از سال . تدوين گرديد هاي توسعه بخش

ها، اسناد پايش و ارزشيابي به منظور ايجاد سندي راهنما  هاي موجود برنامه سياستگذاري مبتني بر شواهد و مصداق
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هاي راهبردي توسعه، تدوين  تاوردهاي برنامههاي در حال اجرا و ارزشيابي دس ها و فعاليت براي پايش كليه پروژه

  .گرديد

سرفصل آب، آموزش، آموزش عالي، بازرگاني، انرژي، حمل و نقل،  ١٠هاي راهبردي توسعه استان زنجان در  برنامه

هاي  كشاورزي، صنعت، تربيت بدني و محيط زيست تدوين شده است كه در اينجا به ارائه موضوعاتي از سرفصل

  .شود رزي، آب، حمل و نقل، صنعت و محيط زيست  اشاره ميمربوط به كشاو

وضعيت استان به شرح  ١3٩٠- ٩٤در سند پايش و ارزشيابي برنامه راهبردي توسعه بخش كشاورزي استان زنجان 

  :زير تشريح شده است

نزديك باشد در حالي كه سهم استان از كل اراضي زيركشت كشور  درصد مي ١.3٤سهم استان از مساحت كل كشور 

برداي توليد  هزار بهره ٩٠هاي كشاورزي توسط حدود  در استان زنجان انوع محصوالت و فرآورده. درصد است ٤به 

 ١.٩است كه  هزار تن انواع محصوالت زراعي و باغي در استان زنجان توليدشده ١٧٠٠حدود  ١3٨٦در سال . گردد مي

همين سال، ميزان توليد انواع محصوالت دامي و شيالتي در در . دهد درصد از كل توليدات باغي كشور را تشكيل مي

. گردد درصد از توليد اين محصوالت در كل كشور را شامل مي ١.٦هزار تن گرديده است كه  ١٨٦.٥استان برابر با 

 فرنگي و پياز تشكيل زميني، گوجه اي، حبوبات، سيب ترين محصوالت زراعي استان را گندم، جو، نباتات علوفه عمده

استان زنجان از نظر . دار و هسته دار است هاي دانه عمده محصوالت باغي شامل انگور، زيتون، سيب و ميوه. دهد مي

  .باشد ميزان توليد زيتون رتبه اول و از نظر انگور در رتبه ششم كشوري مي

  گذاري استان زنجان سند توسعه اشتغال و سرمايه - 2-1٣- 2

 ١3٩٠ي استان زنجان از طرف جهاددانشگاهي واحد استان زنجان تهيه و در سال گذار سند توسعه اشتغال و سرمايه

در . به عنوان سال پايه آمار و اطالعات مورد استفاده در سند آورده شده است ١3٨٦سال . به تصويب رسيده است

، ١3٧٥-٨٨هاي  اين سند موضوعاتي چون جمعيت، ارزيابي و تحليل عرضه نيروي كار و نرخ مشاركت طي سال

ها و مناطق شهري و روستايي، بازار كار  بررسي پيش بيني تحوالت تقاضاي نيروي كار استان به تفكيك شهرستان

در خروجي مطالعات عالوه بر تدوين . مورد بررسي قرار گرفته است... غير رسمي استان زنجان، محيط كسب و كار و

، نقاط قوت، )٩٤- ١3٩٠(راي دوران برنامه پنجم توسعه گذاري در استان ب سند دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه

گذاري براي  هاي سرمايه ها و مشوق ضعف، فرصت و تهديد شهرستان استخراج شده است و دفترچه راهنماي فرصت

  .هاي استان زنجان تدوين شده است كارآفرينان خصوصي براي هر يك از شهرستان

  :به شرح زير است ١3٨٦بتي آشكارشده استان زنجان در سال هاي داراي مزيت رقا طبق اين مطالعات فعاليت

آالت، ساخت چوب و محصوالت چوبي، زراعت و باغداري، دامداري، مرغداري، پرورش  ساخت منسوجات، ساخت ماشين

  .ها و رستوران كرم ابريشم، زنبورعسل و شكار، جنگلداري، ساير معادن، ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني

رستان زنجان شهرك صنايع دستي و گردشگري نور، منطقه نمونه گردشگري حاشيه سدگالبر، منطقه نمونه در شه

گردشگري حاشيه زنجانرود، طرح گردشگري مجموعه فرهنگي تفريحي گاوازنگ، منطقه نمونه گردشگري حاشيه سد 

  .زاي شهرستان زنجان ذكر شده است هاي بارز اشتغال جزو پروژه... تهم و
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در زمينه . بندي صورت گرفته است هاي مختلف طبقه دار در زمينه هاي اولويت ها و فعاليت ن طرح براي پروژهدر اي

، توليد بذر جو، توليد بذر كلزا، توليد بذر گلرنگ، سردخانه )ديمي و آبي(كشاورزي توليد بذر يونجه، توليد بذر گندم 

. ميني حومه نيك پي، ارمغانه داراي اولويت محسوب شده استز پي، ارمغانخانه، توليد بذرسيب سيب زميني حومه نيك

اي، احداث مجتمع پرورش ماهيان سردابي در سيستم مداربسته، مطالعات تفصيلي  همچنين توليد محصوالت گلخانه

  . هاي بخش كشاورزي شهرستان ذكر شده است سد تهم جهت اجراي طرح پرورش ماهيان سردآبي از ديگر اولويت

بر، توليد جداول سنگي و سنگ فرش از ضايعات و سنگبري گرانيتي  ن ايجاد واحد سنگ بري سختدر بخش معد

  .هاي داراي اولويت هستند صرفا صادراتي پروژه

به صورت ... پياز و(در بخش صنعت عمل آوري ميوه و سبزيجات به روش انجماد سريع، فرآوري محصوالت جاليزي 

قرمز، سفيد و (بندي گوشت  بندي و دسته هاي لبني، قطعه ميوه، توليد فرآورده، چيپس انواع )پودر، گرانول و خالل

بدي  بندي كشمش، تهيه قيسي، لواشك، بسته بندي حبوبات، بسته ، بسته)چيپس(زميني  هاي سيب ، فرآورده)ماهي

هاي  انرود از پروژه، كارخانه تبديل برنج در روستاهاي زنج)گردو(بندي خشكبار  گيري و بسته ميوه و سبزيجات، پوست

  .ها و دخانيات ذكر شده است دار در قسمت موادغذايي، آشاميدني اولويت

كوه دو پروژه  و طرح تفريحي و گردشگري زنجان) فاز اول(در زمينه گردشگري شهرستان منطقه گردشگري گاوازنگ 

  .داراي اولويت ذكر شده است

  شهرستان زنجان قره پشتلو بخش يستيز و طبيعي منابع وضعيت تبيينِ و تحليل توصيف،-٣- 2

  شناسي زمين -1-٣- 2

  شناسي زمين ساختار

 ساختي زمين هاي پهنه از اييه بخش هب مطالعه وردم ترهگس ران،اي اختيس زمين هاي پهنه تفكيك چارچوب در

 همنطق ترهگس اي، هچين نگس واحدهاي يسشنا هچين نظر از .دارد قتعل رزالب غرب شمال – مركزي ايران رسوبي

 ذخيره در سازندها نقش نظر ازاست  كواترنر و ترشياري مزوزوئيك، پالئوزوئيك، ازندهاي پركامبرين،س املش انزنج

 و درز و طبقات و ها سنگ جنس به توجه با شناسي ندهاي زمينساز كه كرد عنوان چنين بايد زيرزميني هاي آب

 عوامل از ها سنگ تخلخل. دهند مي نشان متفاوتي رفتار كرده نفوذ هاي انتقال آب و ذخيره در موجود هاي افشك

در  ناتراوا و تراوا طبقات وجود دارد، بسزايي تاثير منطقه هاي آب انتقال و نفوذ سازي، در ذخيره كه است اصلي

 به چشمه به شكل مجددا طبقات، اين تماس محل از كرده نفوذ هاي آب كه شده سبب منطقه سنگي واحدهاي

 با همراه پايين طبقات در كه نحوي است به ارمغانخانه منطقه سنگي واحدهاي ليتولوژي نمايد، پيدا راه زمين سطح

 نامناسب ها خاك اين در نيز آب ذخيره و سازد نامطلوب مي گاها را زيرزميني هاي آب كيفيت و بوده نمك و آهك

 در زرند تا دمنه قشالق و ماري ستاهايرو بين ما ويژه به منطقه اين در نيز اقتصادي شناسي زمين نظر از .است

 آنها از برخي البته. شود مي طارم ديده هاي كوه آندزيتي هاي سنگ در مس كانسارهاي ارمغانخانه شرق و طارم غرب

 پيريت، كالگوپيريت، شامل كانسارها سازند هاي كاني. اند نرسيده اقتصادي آستانه به هنوز و بوده محلي مقياس در

  .)١3٩١طرح و راهبرد پويا،  مهندسين مشاور(خالص است مس و آزوريت كيت،ماال اسفالريت،
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 سازندهاي شامل قره پشتلو بخش در واقع هاي زمين از حجم بيشترين ،پشتلو بخش قره شناسي زمين نقشه براساس

Eav )درصد ٤٨(  مي باشد سپس سازندهايQft1)درصد ١٩( ،Ek)درصد١٨( ،ad.av) درصد ٥.٧٦گرانيت( ،

PAg.di)٩نقشه (را تشكيل مي دهد قره پشتلوبيشترين مساحت سازند بخش  )درصد ٤.٧٥(.   
 زنجان شهرستان قره پشتلو بخش شناسي زمين سازندهاي :٥ولجد

  درصد  )هكتار(مساحت  توضيحات واحدهاي زمين شناسي

Eav  ٤٨.٠٥  ٦٩3١٠.٨٩  آتشفشان آندزيتي  

Qft1  ١٩.3  2٧٨٤٥.٩٤  قديمي مرتفع ذخاير تراسي و مخروط افكنه هاي كوهپايه اي  

Ek   ١٨.٩  2٧2٧١.٦٨  )عضو زيرين توف(شيل تيره توف دار با ميان اليه هايي از توف  

Od.av  ٥.٧٦  ٨3١١.٧١  آتشفشان آندزيتي  

PAgr-di  ٤.٧٥  ٦٨٤٧.٦٨  گرانيت ديوريت  

Plms  ١.٩٥  2٨2٠.١١  گلسنگ، ژيپس و  ماسه سنگ  

Ja.bvt  ١.٠٥  ١٥١٠.٠١  آندزيتي به توف آتشفشاني بازالت  

Ek.a  ٠.2٤  3٤٠.٧٦  )شيل آسارا(شيل آهكي و توف  

  جمع
 

١٤٤2١٠٠ ٥٨.٧٨  

  ١3٩٧مشاور، : منبع

 خيزي و گسل لرزه -2-٣- 2

هايي از بخش گرماب و بزينه  هيماليا قرار گرفته و تقريباً به غير از محدوده - استان زنجان بر روي كمربند زلزله آلپ 

ده يپد يدر بررس. بقيه نقاط استان از زلزله پذيري بااليي برخوردارند. تاً كمتري دارندرود كه خطر زلزله پذيري نسب

هاي  ز به علت وجود گسليزلزله و ن يزلزله در استان زنجان با توجه به قرار گرفتن استان بر روي كمربند شمال

و آمار تلفات و خسارات آن  هاي گذشته ن با توجه به زلزلهيه در گستره آن و همچنيمتعدد از جمله گسل سلطان

رو توان بالقوه  ازاين. ف شده استياد تعريز يهاي با خطر نسب از استان يكي 2٨٠٠نامه  ، در آئين)طارم ٦٩زلزله (

گسل بزرگ در داخل و اطراف استان  ٤٠ش از يل وجود بيهاي با قدرت باال به دال استان جهت رخداد زلزله

كل (زي كشور هر هفت شهرستان استان زنجان يخ در نقشه لرزه. دهد يش ميا افزار يعين حادثه طبيتأثيرپذيري از ا

به  پشتلو قرهبندي خطر زمين لرزه، بخش  بر اساس نقشه پهنه. باال قرار دارد يخيز با خطر نسب در منطقه زلزله) استان

 ٩٦(پشتلو قرهبخش همه تقريبا . دو پهنه با خطر نسبي خيلي زياد و پهنه با خطر نسبي زياد تقسيم شده است

درصد را شامل  ٤در پهنه با خطر زمين لرزه خيلي زياد واقع شده و تنها بخش جنوب غربي اين بخش كه ) درصد

هاي فعال موجود در اين بخش نيز در قسمت جنوب غربي  گسل. استنسبي باال قرار گرفته شده در پهنه با خطر 

   .نشان داده شده است ١٠در نقشه كه واقع شده 



 ١3٩٧ - ي روستايي استان زنجان برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزاي

٣٧  

  زنجان شهرستان قره پشتلو بخش شناسي زمين :٩ نقشه

  
  ١3٩٧ مشاور :منبع
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٣٨  

  پشتلو در بخش قره پهنه بندي خطر زلزله: 1٠نقشه 

  
   ١3٩٧مأخذ مشاور 
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٣٩  

  توپوگرافي-٣-٣- 2

بخش قره پشتلو . هاي ميزان، نقشه توپوگرافي بخش قره پشتلو شهرستان زنجان تهيه شد با استفاده از منحني

 2٨٨٩متر و بيشترين ميزان ارتفاع  ٥٥٠كمترين ميزان ارتفاع . پهنه ارتفاعي واقع شده است ٥زنجان در  شهرستان

  . دهد متر را نشان مي 2٠٠٠باشد كه اختالف ارتفاعي بيش از  متر مي

 درصد در طبقه ارتفاعي 2٠متر و حدود  2٠٠٠تا  ١٥٠٠پشتلو در طبقه ارتفاعي  درصد از پهنه بخش قره ٥٥حدود 

درصد از محدوده بخش قره پشتلو شهرستان زنجان در طبقه  ٧٦در مجموع . متر واقع شده است 2٥٠٠تا  2٠٠٠

  . متر واقع شده است 2٥٠٠تا  ١٥٠٠ارتفاعي 

با اين وجود روستاهاي . قرا دارند 2٥٠٠تا  ١٥٠٠تمامي روستاهاي هدف منتخب در اين بخش در طبقه ارتفاعي 

متر و روستاي سهرين متصل به پهنه  2٥٠٠تا  2٠٠٠متصل به طبقه ارتفاعي ) وونقماري، مشكين، (هدف منتخب 

  .متر واقع شده است 2٠٠٠تا  ١٥٠٠
  زنجان شهرستان قره پشتلو بخش ارتفاعي طبقات درصد و مساحت :٦جدول

  طبقه  طبقه بندي ارتفاعي  )هكتار(مساحت درصد از مساحت

٥.٦2  ١  ١٠٠٠-٥٥٠  ٨٤١١.٥٦  

١٥٠٠-١٠٠٠  ١٧٦٥١.٤٤  ١١.٧٩  2  

٨  ٥٥.٠٩2١٥٠٠  ٤٦٩.٤٦-2٠٠٠  3  

2٠.٤٥  3٠٦١٠.٥٦  2٠٠٠-2٤  ٥٠٠  

١٠٥٥٩.٧٠  ٧.٠٥  2٥٠٠-2٥  ٨٨٩  

  ١3٩٧مشاور، : منبع

   شيب جهت و شيب - ٤-٣- 2

 نقشه اساس بر .است شده تهيه شيب جهت آن از پس و بشي بندي طبقه نقشه ارتفاعي، نقاط از استفاده با

 3٠ و ،است گرفته قرار درصد ١٠ تا 2 شيب در زنجان قره پشتلو بخش اراضي د ازدرص 2١ شيب، ميزان بندي طبقه

 3٨حدود (پشتلو بيشترين اراضي بخش قره .ددار قرار درصدي 2٥ تا ١٠ شيب در قره پشتلو بخش مساحت درصد

  .درصد واقع شده است ٥٠تا  2٥اي با شيب  در محدوده) درصد

اند و روستاي ماري در  درصد واقع شده ١٠و سهرين در شيب  صفر تا ؛ روستاهاي مشكين، وننق هدفسه روستاي 

  .استكه در نقشه درصد شيب نشان داده شده شيب با ده تا بيست و پنج درصد قرار گرفته 
  زنجان رستانشه قره پشتلو بخش شيب درصد طبقات :٧جدول

  درصد  )هكتار(مساحت طبقات  )درصد(محدوده شيب طبقه

١  2-١.١٩٥٤ ١٧٨٨.٩٧  ٠2٩  

2  ١٠-2  3٠٠٦٧.٧٦ 2٠.٠٩١٩٨  

3  2٤٥٠٥٥.١٧  ١٠-٥ 3٠.١٠٦٩١  

٥٠  ٤-2٥٨  ٥3٥٧.٨٧ 3٨.٩٩٦٠٩  

١٤  ٥٠-١٠٠  ٥3٩.٦٠ ٨٠.٨٠  
   ١3٩٧مشاور، : منبع
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۴٠  

  زنجان شهرستانقره پشتلو  بخش توپوگرافي : 11 نقشه

  
  ١3٩٧ مشاور مأخذ
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۴١  

  زنجان شهرستانقره پشتلو  شيب درصد :12 نقشه

  
  ١3٩٧مشاور مأخذ
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۴٢  

 زنجان شهرستانقره پشتلو  بخش شيب جهت :1٣ نقشه

  
  ١3٩٧ مشاور مأخذ
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۴٣  

  هوايي و آب مطالعات٥-٣- 2

  بارش- 

 .است متر ميلي 2٩٤.١ مطالعه مورد محدوده در ساليانه بارندگي مجموع ميانگين بارندگي، جدول اطالعات اساس بر

 فصل در بارش ميزان كمترين و ارديبهشت و فروردين هاي ماه در )درصد 3٨( بهار فصل در بارش ميزان بيشترين

 طوريكه به است يافته كاهش حدي تا اخير هاي سال در بارش ميزان .باشد مي ماه شهريور در )درصد ٥(تابستان

  .است يافته كاهش ١3٩٦ سال در متر ميلي 2١٤.3 به متر ميلي 3٧٥.٨ از ١3٤٨ سال در بارش مجموع
  زنجان يها فصل بارش درصد و ميانگين :٨جدول

  زمستان  پاييز  تابستان بهار  

 ٩١.2 ٧٥.3 ١٤.٤ ١١3.2 ميزان بارش

 3١.٠١ 2٥.٦ ٤.٩ 3٨.٤٩ درصد

 زنجان شهر سينوپتيك ايستگاه هواشناسي، و آب سازمان :مأخذ

  

  زنجان هاي فصل بارش درصد و ميانگين :1 نمودار

  
 دما- 

 تير و )گراد سانتي درجه 23.٧( مرداد هاي ماه به بوطمر ماهانه دماي ميانگين بيشترين دما، هاي داده جدول طبق

 در گراد سانتي درجه ٤٠.٥ حدود ،٩٦ تا ٤٨ هاي سال طي در دما مطلق حداكثر .باشد مي )گراد سانتي درجه ٩.22(

 داشتن .است رسيده ثبت به ١3٦٧ ماه بهمن در گراد سانتي درجه - 2٨.٦ با دما مطلق حداقل و ١3٩٤ ماه تير

 دماي ميانگين كلي مشخصات زير نمودار .كند مي شاياني كمك تأسيسات استقرار نوع در دما مطلق داكثرح و حداقل

   .است داده نشان ١3٩٦-١3٧٨ سالهاي طي در را زنجان ايستگاه
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۴۴  

  )٩٦- ٤٨ سال( ماهانه بارش مجموع اطالعات :٩جدول

  ساليانه مجموع  اسفند  همنب  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين سال

١3٩٦  3٩.٨  22.١  ٠.٠  ١.3  ١١.٧  ٠.٠  ٠.٠  ٤.٨  2٧٠  ١٧.٥  ٠.٠.3  2٦.٨  2١٤.3  

١3٦  ٩٥2.٠  2٠.١  ٠.٠  ٠.٠  ١.٦  ١٥.٩  ٨.١  22.٦  2٩.٧  ١.٩  2٧.2  ٤2.2  23١.3  

١3٨  ٩٤3.2  ٠.٠  ١.١  ٠.٥  ٦.٦  2.٧  ١٦.٦  ٩3.١٥.٩  ١٤.٦  ٦  3١.٨  3١.٦  2٧٨.٤  

١3٩3  ٤3.١٨  ١٩.٨  ٤٠.٧  ٩.3  ١٩.٩  ٤٨.٤  ٠.٠  ٠.١  3٤  ٥.٩.2  ٤3.٦  3١.١  3٠٥.٩  

١3٩2  ١3.٤٨  ٩.3  ٠.٠  ٦.١  2.٠  3.١٦  ٤.٨  ٨٠.٧  ٦٨.٦  ٠.٤  ٠.2  ٤٥.٥  2٨٩.٥  

١3٩٤  ٩١.3  ١٧.٧  ٥٥.٠  33.٥٨  ٥.٧  ٦.٠  ٥.٤  ٤.2  ٥٠  ١٨.٥  ١٧.٤.3  2٩.٨  3٩١.٧  

١3٥١  ٦٩.١  ٩٠.2  22.٨.٠  ٤  3٠.3  ٨  ١.٠  ٧.٤2.١.١  ١  2٤٥  ٦.٥.3  2١.٥  3٦٥.٩  

١3٤  ٨٩3.٤.٦  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٤.٦  ٩٩.٤  ٧  2.١  2٠.٨  2٦.٦  ٧.٦  23.٧  233.١  

١3٥١.٥  ٨٨  3٨.٤  22.١  ٩.٦  ٠.٠  ١٧.٤  ٥3.2  ٧2.2  ١٥.2  ٤  ١١.٠3.3  3٠.٧  32٥.٠  

١3٨  ٨.٩  ٨٧.2  2.١٠  ٥.2  ٤٠  ٩.٧  ١٩.٦  ١.٤.2  ١.2  ١٤.١  23.١  ٦2.١٥  ٧2.3  

١3٨  ٨٧.٧  ٨٦3.٥  23.١  ١٧.٧  ٨2.١٩.١  ٩.٥  ٤٧.٦  ٩.٦  ١.٨  ١٠.٠  ٦  3٤.٦  3٥٧.٥  

١3٥  ٧٤.٥  ٨٥2.٨  2٠.2  2.٠.٠  ٠.٠  ٧  33.3  2١١.٩  ٥.٥  22.٤  3٤.٩  2٩.٦  3٠٧.٨  

١3٨٤  2٧  ٦٤.٥  ٠.٤.2  ٦  ٠.١  ١.٥  ٩.٠  ٠.٠3.٤.٧  ٥  2١٠.٦  ٦٥.٠  ٧.٠  2٧3.٥  

١3٨3  ٥٤.٥  ٤٠.١  32.3  3٥١.١  ١٠.٦  ٠.٠  ٠.٠  ٤.٤  2٦.٤  2٨.٤  22.١٧.٤  ٤  3١٧.٦  

١3٨2  ٨٨.٤  32.٧  ٧2.١.٤  ١.٧  ١٧.٧  ٠.٠  ٩  2٨.٩  3٩.٨  3٥.٤  3٦.٠  ٧.٠  3٦١.٩  

١3٦  ٨١2.3  ١  ١٩.٥.2  2١.3  ٠.٦  ٧.٥  2.٥  2٥٨.٦  ٠.٧  3.٨  2٨.٧  3٠.3  2٥٧.٠  

١3٤  ٨٠2.٦  2٩.٧  ٦.٧  2٦.2  ٠.2  ١٧  ٠.٠.2  3١٦  ١٤.٧  ١٧.٤  ٨.٥.2  22.٤  23١.٨  

١3٧١.٥  ٧٩  3٤.٤  ٠.٦  ١.٩  2.١٥.٤  ٠  2٥.٠  3٦.٦  33.١  ٠2.١  ٩2.٩.٧  ٦  2٥٥.٦  

١3٧٨  2٦.٠  2٤  ٠.٩  ١.٠.2  ٠.٠  ٠.٠  ١٨.٧  2٤.١  23.٥  2١.٩  2٤.٥  33.3  ١٩٨.١  

١3٧٧  32.٠  2١  ٥.٧  ٤.٩  ١٤.١  ٥.٥.2  ٤.٨  2٤.٠  ١.٩  3١.3  23.3  ١٨٦  ١٧.٦.3  

١3٤  ٧٦2.١  32.١١  ٧.2  ١٦.2  ٤٧.٥  ١١.٠  ٠.٤  ٠.٠  3٥.٥  2٨.3  3٧.2  ٦٩.3  33١.٤  

١3١  ٤٧.٠  ٦١.٦  ٧٥2.2  ٤  ٠.٠  ١٧.٩.2  ١  ١٨.٧2.١  ٤3.٩  23.١٤.١  ١  2٦.٤  2٥١.٥  

١3٧٤  3٥  ٦٦.٧  ٠.٧2.٦.٧  ٠.٦  ٠.٠  ١.١  ٩  3.١٤.١  ١.٤  ٤  3٥  ٥.٤3.٠  2٦٦.٠  

١3٧3  2٦٤.٧  ٩.٦  2.٠.٨  ٠.٠  ٠.٠  ١  3٤٠  ٧١.١  ٤.٠.2  2٧.٨  2٨.٤  3٦.١  33٤.٨  

١3٧2  ١2.١٥  ٠.٠  ١١.٤  ٥٦.٨  ٠.3  ٩.2  ١  ٠.٨2٥  ٠.٠3.2  ٤٨.٤  2٤  ٦٨.٠  ٩.٨2٤.٩  

١3٦  ٦٠.٩  ٧١3.2  ٤١.2  2.٤  ٠.١  ١٤.٩  ٠.٠  ٨.3  3٦.٥  2٦  ١.٧.3  ٥٩.٧  3١١.٦  

١3٦.٠  ٦١.٥  ٧٠  32.٠.٠  ٠.٠  ١.٦  ٧  3٦٠.١  ١.٠  ٠.٨  3٤٠  ١٥.٧  ٥.٧.3  2٨٥.٤  

١3٦٩  32.٤.٦  ١٥.٧  ٥.٩  ٠.٥  ١.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٤٩.٩  ٩  3٨٤.٠  ٦.٩  ٧.١  23٨.٥  

١3١  ٦٨3.٠.٠  ٠.٠  ٦.٦  ٥  2.١٨.٧  ٤.٦  ٠.١  ١  2١.3  2٠.١  3١٦٧  ٤١.٥  ٨.٧.2  

١3٦٧  3٨.٠  ١٠.٨  ١٤.٦  ٩.١  ٥.٤  ٤١.٠  ٨.٦  22.3  2١٨.٤  ٦.٤  2٤٦.٨  ٥.٦  2٦٧.٠  

١3١٥  ٥٩.٠  ٦٦.2  ٠  ٥.٥.3  ٤٤  ٦٨.٤  ٠.٠  ١٦.٥.2  ١٧.3  ٦٠.٩  3٥.١  2٤.١  3٤٦.٥  

١3٦  ٦٥3.2  ١٠.٨  ٨٠.٦  3.١.٤  ٠.٠  ٤  3١.2  ٥٠.3  2١  ٥.٠2.٦  2٨.٠  3١.2  33٧.٧  

١3٦٤  33.٥٩  ٠.2  ٠  ١.٨  ٠.٠  ١٧.٥.2  2٧  ٤٠.٨  ٤٨.٥  ٥.٧.2  ١  ٤٤.٧2.١  2٩٠.٧  
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۴۵  

١3٦3  ٤٠.2  ٠.٠  ٠.٧  ٠.٤  ٥.١  ١٤٩.٨  33.٤٧.٥  ٥٩.٠  ٩  2٦.٧  2٠.٤  22.3  ٤٠٦.٠  

١3٦2  ٠.١  ٠.٠  ١٦.٨  ١١٥.٦  ٧.٥  3.٤.٠  ٠.٠  ٠  3١٩.٤  ٦.٩  ١.٩  2٦.٦  23١.٨  

١3٥٠.٧  ١٩.٨  ٦١  2٠.3  ٦٨.٦  ٠.٤  ٠.٠  ٤.٨  2٥.١  2٤٨.٨  ٧.٥  2١.2  2٠.٩  3٠٨.١  

١3٤٧.٥  ٦٨.٠  ٦٠  2١  ١.٦3.3  2.٠.٠  ٤  2١  ٧.٦2.٤٤.٩  ٦.٨  ٨  3٩.٠  2٠.١  3٠٤.٠  

١3٤٧.٨  ٥٩  3٨  ٤٠.٩  ١٨.٦  ٠.٠  ٠.٠  ٦.٧  ٠.٥  ٠.٦.2  ٤٠.2  ٤2.3  ٨3.3  3١٩.١  

١3٤٩.١  ٥٨  3٦.٥  22.3  ٠.٦  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  2٠.3  ١2.2  ١٩.٦  ١٩.١  3٧.2  2١٦.٩  

١3١٧.٥  ٥٧  3٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٤٤.٧  ٠.٦.2  ٥٥.٦  ١٥.٥  ٥٦.٩  ٤٦.١  2٤.٧  2٩١.٨  

١3٤١  ٥٦.2  ١٨.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٤٦.٠  ٩٦.٦  2٨.٧  3٦.3  2٥.2  ٥٧.٤  ١٠.٨  3٦٠.2  

١3٠  ٨.٠  ١٠٦.٨  ٤٤.٨  ٥٥.2  ٦  ١.٦.3  23.١  3.٩  32.2  ٤2.٩  3٠.3  2٧.٦  32٧.٧  

١3٥٤  2٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٨.٩  ٩٥.٦  ٤.٤  2١٧.٩  ٠.٠  ٠.٧  3٤١.٠  ٤٩.٠  ١.٥  2٨٩.٠  

١3٥3  ١٠2.٠  ١٨.٥  ٠.2  3٧.3  ١٠.٤  ٠.٠  ١٨.٠  ١١.٧  32.٨  2٨٤.٦  ١٠.٧  ٤.٦  3٥٠.٨  

١3٥2  ٤٥.3  ١٧.٠  3.٠  ٠.٠  ٦.٥  ٠.٨  ٥.2  ١٠  ٠.٧.2  ٤٧.٦  3١٠٠.٦  ٥.٤  2٦٧.٨  

١3٩  ٥٥.٥  ٥١3.٧  3٨.2  3.٥.٨  ٠.٠  ٤  3.٤  ٩3.٦٨.٥  ٨  33.١  23.٤  2٠.3  3٨٩.٦  

١3١  ٦٩.٤  ٧٠.١  ٥٠2.٠.٠  ١٨.٤  ٠.٠  ٥  3.٠  2٧.٧  3٤.٩  3١.٦  3٤٠.٧  ٩.٥  3٤٧.٨  

١3٤  ١٧.٨  ٤٩3.٠  ٠.٠  ٧.2  ٠.٠  ٠.٠  ٤.٦  2.٦٧  ٨.2  22.٥٧.٥  ٧  2٠.٩  23٧.٤  

١3٨٩  ٤٨.2  ٥  ٥٠.٧  ٨.٧  ٠.٠  ١.٧  ٩.١  ٥٤.٨2.٩  3.٤٠  ١٦.٥  ٤٨.٠  ٩.3  3٧٥.٨  

  2٩٤.١  3٦.١  3٠.2  2٤.٩  2٧.٩  32.٩  ١٤.٥  3.٤  ٤.٤  ٦.٧  ١٥.٤  ٥٠.2  ٤٧.٦   بارش ميانگين

  زنجان  شهر سينوپتيك ايستگاه هواشناسي، و آب سازمان:مأخذ
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  زنجان هواشناسي و آب ايستگاه در دما ميانگين :2 نمودار

  
   ١3٩٧ مشاور، :منبع

  

  ٤٨-  ٩٦ سالهاي در زنجان رستانشه دماي مشخصات :1٠جدول

 
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

 ميانگين

  دما ساالنه

 ميانگين

  دما
١  ٨.٩3.١٨.٧  ٨  22.٩  23.٧  2٨.٤  ١٤.٨  ٠.٤  2.3  -١.٦-  ١.٥  3.١١  ١.2  

 حداكثر

  دما
١٥.3  2٠.٨  2٧.2  3١.٥  32.3  2٩.٤  22.٧.٤  ١٤.٥  ٨  3.١٨.١  ٨.٦  ٨.٦  ٥  

 حداكثر

  دما مطلق
2٧.3  3١.٩  3٤٠.٠  ٤٠.٥  ٧.٠  3٨.٧  33.٦  2٧.3  2١٩  ١.٤.2  ١٧.٤  2٤٠.٥  ٥.٨  

  ٤.2  2.٤-  ٦.٧-  ٦.٤-  2.٨-  2.٤  ٦.٧  ١١.٤  ١٥.١  ١٤.3  ١٠.2  ٦.٧  2.٥  دما حداقل

 حداقل

  دما مطلق
-٠.٨-  ٥.٠-  ٩.٨  2.٤.٠-  ٠.٠  ٦.٦  ٤  

-

١٥.2  

-

2١.٦  

-

2٥.٦  

-

2٨.٦  

-

2١.٨  
-2٨.٦  

 زنجان شهر سينوپتيك ايستگاه هواشناسي، و آب نسازما :مأخذ

 مارتنود روش اساس بر اقليمي بندي طبقه 

 خشكي براي ضريبي اليانهس بارندگي ميزان و ساليانه حرارت درجه ميانگين پارامتر دو از استفاده با دومارتن روش در

  :آيد مي بدست زير فرمول از ضريب اين كه شود مي تعريف

: p ساليانه دگيبارن ميانگين  

:T ساليانه حرارت درجه ميانگين  

AI: خشكي ضريب   

  .است تشخيص قابل اقليم نوع ٧ اساس اين بر
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  مارتنود روش در اقليمي بندي دسته: 11 جدول

  )I( مارتنود خشكي ضريب محدوده  اقليم نام
  ١٠ از كوچكتر  خشك

  ٩/١٩ تا ١٠  خشك نيمه

  ٩/23 تا 2٠  اي مديترانه

  ٩/2٧ تا 2٤  مرطوب نيمه

  ٩/3٤ تا 2٨  مرطوب

  3٥ از بزرگتر  مرطوب بسيار

  :دارد قرار خشك نيمه محدوده در زنجان منطقه مارتن،ود روش اساس بر و ،١3٤٨- ٩٦ سال از آمار طبق

  
  

 )جانوري و گياهي هاي گونه و منابع بر تأكيد با( محيطي زيست ارزش با هاي عرصه-٦-٣- 2

  شده حفاظت هاي عرصه

 .انگوران شدة حفاظت منطقة و آباد سرخ شدة حفاظت منطقة :از است عبارت زنجان استان شده حفاظت مناطق

 ممنوع شكار منطقه سر، خرمنه شكارممنوع منطقه :از است عبارت زنجان استان هممنوع شكار مناطق همچنين

  .خاصه فيله ممنوع شكار منطقه و خراسانلو

 هكتار ١2٠٠٠٠ وسعت با طارم، - زنجان شهرستان فاصل دح در منطقه اين :آباد سرخ شده حفاظت منطقه

 طارم شهرستان غربي جنوب در آن هكتار هزار ٤٠ .باشد مي استان شده حفاظت مناطق كل وسعت درصد 3٨ معادل

 غربي شمال كيلومتري ١٨( زنجان شهرستان غربي شمال در آن هكتار هزار ٨٠ مابقي و اوزن قزل رودخانه امتداد در

  .دارد قرار سهرين )زنجان شهر

 بياباني، و دشتي هاي كوهپايه مرتفع، كوهستاني هاي اكوسيستم از و دارد زيادي زيستگاهي هاي ارزش منطقه اين

 جنگلي و مرتعي گياهان فلور نظر از منطقه اين بودن غني بر عالوه .است شده تركيب جنگلي و اي رودخانه و تاالبي

 كبك و دري كبك خوك، پلنگ، خرس، بز، گل، چون وحش حيات از هاي گونه داراي خشك، نيمه مناطق با سازگار

  .آيد مي شمار به گردشگر جذب مراكز از يكي و بوده

است كه اين محدوده  آباد سرخ شده حفاظت مناطق جز آن از بزرگي محدوده زنجان، شهرستان قره پشتلو بخش در

واقع شده است كه منطقه شكار ممنوع  ديگر درقسمتي . دهد درصد از مساحت بخش را به خود اختصاص مي ٤٨.٨٤

و شكار ممنوع  شده حفاظت محدوده زير نقشه .شود پشتلو را شامل مي درصد از اراضي بخش قره ٤٦.٩٥اين محدوده 

   .دهد مي نشان را زنجان شهرستان قره پشتلو بخش

آباد واقع شده و  نطقه حفاظت شده سرخسه روستاي هدف؛ روستاهاي ماري، وننق و سهرين در مبر اساس نقشه زير 

  .روستاي مشكين در مرز منطقه حفاظت شده و منطقه شكار ممنوع قرار گرفته است
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  زنجان شهرستانقره پشتلو  بخش محيطي زيست شده حفاظت مناطق : 1٤نقشه

  
١3٧٩مشاور مأخذ
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  نابع آبيم-٧-٣- 2

چريان، ينگجه و  هاي قره ه آبخيز قزل اوزن و رودخانهاز نظر هيدرولوژي در حوزپشتلو شهرستان زنجان  بخش قره

در قسمت شمال شرق بخش  است كه قزل اوزناصلي و مهم اين بخش، رودخانه  خانهرود. قرار دارد لوقسارمسا

پشتلو باال و دهستان سهرين با  ه در دو دهستان قرهكپس از آن سه رودخانه ديگر، فرعي است . پشتلو قرار دارد قره

  . غربي در جريان است- يجهت شرق

چريان، قرار دارند و روستاي سهرين نيز در مسير رودخانه  شهر ارمغانخانه و روستاي ماري در مسير رودخانه قره

  . ينگجه واقع شده است

ايستگاه پمپاژ در  ٤گيرد كه از اين تعداد  ايستگاه پمپاژ در مدار مورد استفاده قرار مي ١٤در بخش قره پشتلو 

واقع  سهرينايستگاه پمپاژ در دهستان  ١و پشتلو باال  قرهايستگاه پمپاژ در دهستان  ١٠، پشتلو پايين رهقدهستان 

  . مترمكعب در روز است ٥3٠٦هاي پمپاژ در مدار،  ظرفيت برداشت ايستگاه. شده است

مكعب در روز  متر ٧٧٨حدود پمپاژ آب وجود دارد كه   ايستگاه تنها در روستاي سهرينروستاهاي هدف از بين 

   .شود برداشت مي
  هاي پمپاژ تأمين آب از طريق ايستگاه: 12جدول 

  دهستان نام  روستا نام  روستا كد  مدار در پمپاژ ايستگاه تعداد روز در مترمكعب  - مدار در پمپاژ ايستگاه حجم

  قره پشتلوپائين  اقجه قلعه  23٦32٨  ١  2٩٥

  قره پشتلوپائين  چومالو  ٤٩٠٦٥٨  ١  ٥١٨

  قره پشتلوپائين  داش بالغ  23٦33٧  ١  2٥٩

  قره پشتلوپائين  قبله بالغي  23٦3٤٨  ١  ٤32

٤  ١٥٠٥  
  

 جمع دهستان

  قره پشتلوباال  اوچ بالغ  23٦32٩  ١  ٤32

  قره پشتلوباال  تكمه داش  23٦33٤  ١  3٤٦

  قره پشتلوباال  سارمساقلو  23٥٩٦١  ١  3٤٦

  قره پشتلوباال  سهرين  23٦2١٥  2  ٧٧٨

  قره پشتلوباال  ققارلو  23٦3٤٦  ١  ٤32

  قره پشتلوباال  قره تپه  23٦3٤٩  ١  2٥٩

  قره پشتلوباال  قشالق  23٦22٦  ١  3٤٦

  
  قره پشتلوباال  كردكندي  23٥٩٩١  ١

  قره پشتلوباال  لگاهي  23٦23٧  ١  ٥١٨

  قره پشتلوباال  ولياران  23٦2٤٩  ١  3٤٦

 جمع دهستان  ١١  3٨٠2

  ١3٩٧اداره آب و فاضالب روستايي، : منبع

مندي از برداشت  توان به لحاظ بهره الم از آب و فاضالب روستايي استان زنجان، روستاهاي هدف را ميطبق استع

 حقه چاه عميقيك  سهرينروستاي . منابع آب زيرزميني در سه دسته اصلي داراي چاه، قنات و چشمه تقسيم كرد
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مشكين از خط روستاي . تبرداشت شده اسمتر مكعب  3٠3١3٠حدود  ١3٩٦كه در سال در حال آبدهي دارد 

  . پشتلو نشان داده شده است در جدول زير منابع آبي بخش قره. كند پشتلو آب دريافت مي انتقال آب مجتمع قره
  از شهرستان زنجان پشتلو قرهمنابع آب زيرزميني بخش : 1٣جدول 

 نوع آب زيرزميني  بخش قره پشتلو روستاهاي هدف

 چاه  ٩  ١

  چشمه  3  -

  قنات  ٩  -

  ها انتقال از خط آب تصفيه شده مجتمع  ٦  ١

  ١3٩٧اداره آب و فاضالب روستايي، : منبع

  

  قره پشتلودر روستاهاي هدف بخش ) چاه، چشمه و قنات(برداشت از منابع آب زيرزميني : 1٤جدول 

  توليد به مترمكعب  نام منبع ...چاه، چشمه، قنات و  روستا 
برداري از چاه، چشمه،  وضعيت بهره

  ط انتقالقنات و خ

  برداري در مدار بهره  3٠3١3٠  چاه عميق سهرين  چاه عميق  سهرين

  دريافت از خط انتقال آب  مشكين
دريافت از خط انتقال آب مجتمع 

  پشتلو قره
  برداري در مدار بهره  -

  ١3٩٧، استعالم از آب و فاضالب روستايي: مأخذ
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  شتلو شهرستان زنجانپ موقعيت آب سطحي و منابع آب زيرزميني بخش قره: 1٥نقشه 
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  خطر سيل-٨-٣- 2

- پشتلو چهار رودخانه؛ رودخانه قزل اوزن در قسمت شمال شرق، رودخانه قره چريان به صورت شرقي در بخش قره

بر اساس . غربي و رودخانه سارمساقلو در جنوب بخش در جريان است- غربي، رودخانه ينگجه در قسمت شرقي

خطر سيالب در سه دسته خطر سيل شديد، خطر سيل متوسط و بدون خطر اطالعات موجود اين بخش به لحاظ 

درصد در  ١٨.٦٩پشتلو در محدوده بدون خطر واقع شده و  درصد از محدوده بخش قره ٨١. تقسيم بندي شده است

درصد در معرض خطر سيل شديد است كه اين محدوده در سمت شمال شرق و  ٠.٥2محدوده خطر سيل متوسط و 

  . هاي خطر سيل نشان داده شده است بندي در جدول و نقشه زير دسته. باشد ودخانه قزل اوزن ميدر اطراف ر
  پشتلو در شهرستان زنجان بندي خطر سيل بخش قره درصد و مساحت پهنه: 1٥جدول 

  درصد  مساحت  خطر سيل رديف

  ١٨.٦٩  2٦٩2٠.٤٠٠3٩  خطر سيل متوسط  ١

  ٨١.٠٧  ١١٦٧٦٦  بدون خطر  2

  ٠.٥2  ٧٦٠.٩٤٨٩٧٤٦  خطر سيل شديد  3

  ١3٩٧مشاور، : منبع

از بين روستاهاي هدف، سه روستاي مشكين، ماري و وننق در پهنه بدون خطر سيل قرار دارد و روستاي سهرين در 

  . پهنه خطر سيل متوسط واقع شده است
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  پشتلو شهرستان زنجان هاي خطر سيل در بخش قره پهنه: 1٦نقشه 

 
١3٩٧مشاور،:منبع
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  گياهي پوشش-٩-٣- 2

ارس، گردو، سياه تلو، زالزالك،  ،صنوبر ،درختان ميوهدرختان و گياهاني مانند در اين بخش از لحاظ پوشش گياهي، 

انواع خانواده  ،آويشن، درمنه، كاله ميرحسن، چوبك، الله، مرزهانواع انار وحشي، داغداغان، زرشك، زيتون و گون، 

   .رويند ميو ثعلب گياهان بالشتكي  ،گندميان

انواع پرندگان شكاري، انواع پرندگان آبزي و كنار آبزي مهاجر زمستاني و انواع انواع جانوران وحشي، همچنين 

آهوي  ،مانند جانوران اين. در اين منطقه وجود دارد آيند كه به حساب ميخزندگان از جمله جانوران اين منطقه 

پرندگاني چون  ،اي، سمورسنگي، سنجاب زميني، رودكپلنگ، پازن، گراز، خرس قهوه ايراني، گراز، سمور سنگي، 

دال، غاز خاكستري، خوتكا، لك لك سفيد، باكالن، افعي پردگان آبزي مانند كبك دري، هوبره، عقاب، شاهين، كبك، 

و جانوران اهلي از قبيل گاو . باقرقرهالبرزي، افعي شاخدار ايراني، افعي زنجاني و ماهياني نظير كپور، سيم و اسبله، 

  .دارد وجودگوسفند و گاو ميش، مرغ و خروس، غاز و اردك 

؛ پوشش گياهي ويژه اراضي كشاورزي ديم به همراه ديمزارهاي خز، دستهدر چهار پشتلو  قرهپوشش گياهي بخش 

هاي پراكنده  و مراتع مرغوب و استپي گاه با درخت هاي نسبتا سرد اراضي كشاورزي آبي، مراتع متوسط در كوهستان

هاي  گاهي با درخت مراتع مرغوب و استپبيشترين پوشش گياهي مربوط به پوشش گياهي . بندي شده است هدست

روستاي هدف،  ٤و هر  درصد اراضي بخش را به خود اختصاص داده است ٤٩.٤٨است كه مساحتي حدود پراكنده 

   .اند در اين نوع از پوشش گياهي قرار گرفته

باشد  درصد در مرتبه دوم، داراي بيشترين مساحت مي 33.٠١با  زارها همراه ديم به بعد از آن اراضي كشاورزي ديم

هاي گياهي در جدول زير  توضيحات مربوط به بخش پوشش. بخش گسترده شده است غربكه در سمت جنوب و 

  . شده است  آورده شده كه نمايش ترسيمي آن در نقشه زير نشان داده
 پشتلو از شهرستان زنجان در بخش قرهنوع و مساحت پوشش گياهي : 1٦جدول 

  درصد  مساحت  پوشش گياهي رديف

  ٤٩.٤٨  ٧١2٦٥  مراتع مرغوب و استپي گاه با درختهاي پرا  ١

  ٨.٨٨  ١2٨٠2.٤٠٠3٩  نسبتآسرد(مراتع متوسط در كوهستانها (  2

  33.٠١  ٤٧٥٤٥.3٠٠٧٨  اراضي كشاورزي ديم بهمراه ديمزارهاي خز  3

  ٨.٧٨  ١2٦٤٦.٠٦  اراضي كشاورزي آبي  ٤

  ١3٩٧مشاور، : منبع
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  پشتلو شهرستان زنجان پوشش گياهي بخش قره: 1٧نقشه 

  
  ١3٩٧مشاور، : منبع 
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  كاربري اراضي- 1٠-٣- 2

مخلوط كاربري ، ديمسكونت، اراضي زراعي : عبارت است ازازنظر كاربري اراضي پشتلو شهرستان زنجان  بخش قره

 . تاكستانو  ه تراكم، مراتع با پوشش نسبي كم و نيمو مرتع ديم

 :سكونت- 

را پشتلو  قرههكتار از اراضي بخش  ٧٤.2٨است كه مساحتي حدود  ارمغانخانهاراضي شهري اين بخش شامل شهر 

  . اشغال كرده است

 : ديماراضي زراعي 

به  با توجه. هكتار از اراضي را به خود اختصاص داده است 22٦٩٦.3٠اين بخش مساحتي بالغ بر  ديماراضي زراعي 

  .مخلوط درتع و ديم در بر گرفته استكاربري همكتار از اراضي را  ٥٥٦٤٨.٩2حدود نقشه زير، 

  :صنعت

، شهرك صنعتي و نواحي صنعتي وجود ندارد و همه صنايع در بخش مركزي زنجان تمركز يافته پشتلو قرهدر بخش 

  . است

  :تعامر

مرتع پوشش نسبي كم تا نيمه متراكم و مراتع با : پشتلو به دو بخش تقسيم شده است قرهمراتع موجود در بخش 

هكتار و مراتع با  ١٤٩٠٥.2٠برابر با  رماتع با پوشش نسبي كم تا نيمه متراكم مساحت. پوشش نسبي نيمه متراكم

  . شده است  كه در نقشه زير نشان داده هكتار بوده ٥٠٠٥٧.٧٠پوشش نسبي نيمه متراكم برابر با 

  .گيرد هكتار را اشغال نموده است كه درختان مثمر و غيرمثمر را در برمي ٨٧٦.٤٠رابر با اراضي تاكستان مساحتي ب
 پشتلو از شهرستان زنجان ها در بخش قره نوع و مساحت كاربري: 1٧جدول 

  درصد  مساحت  نام كاربري  رديف

  ١٠  ١٤٩٠٥.2٠  مرتع پوشش نسبي كم تا نيمه متراكم ١

  ١٦  22٦٩٦.3٠  اراضي زراعي ديم  2

  3٩  ٥٥٦٤٨.٩2  مخلوط كاربري مرتع و ديم  3

  3٥  ٥٠٠٥٧.٧٠  مراتع با پوشش نسبي نيمه تراكم  ٤

  ١  ٨٧٦.٤٠  مج) مثمر و غير مثمر (تاكستان   ٥

  ٠  ٧٤.2٨  مسكوني  ٦

  ١٠٠  ١٤٤2٥٨.٨٠  مجموع

  ١3٩٧مشاور، : منبع
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  پشتلو شهرستان زنجان كاربري اراضي بخش قره: 1٨نقشه 

 
  ١3٩٧مشاور، : منبع
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 بخش زيرساختي و اقتصادي اجتماعي، انساني، منابع وضعيت تبيينِ و تحليل توصيف، -٤- 2

  زنجان شهرستان قره پشتلو بخش اجتماعي و انساني منابع وضعيت شناخت -1-٤- 2

  فرهنگي - اجتماعي ساختار

 پشتلو بخش قره هاي سكونتگاه قدمت و يكجانشيني سابقة

گرم به  2٠در چهار سانتي متر و وزن  3در  2يكره سفالي گاو نر به ابعاد يك اثر شش هزارساله پدر شهرستان زنجان 

اين پيكرك سفالي به صورت اتفاقي از يكي از مكان هاي تاريخي در  .استه كشف شدرنگ نخودي مايل به قرمز 

مت اين طبق نظريه كارشناسان باستان شناسي، قد .منطقه قره پشتلو از توابع شهرستان زنجان به دست آمده است

كشف اين پيكرك سفالي  .سال قبل از ميالد تعيين شده است 3٠٠٠ -  ٤٥٠٠پيكرك سفالي به دوران مس و سنگ 

در قسمت تحتاني زير شاخ سمت راست اين پيكرك  .مويد ويژگيهاي هنري پيش از تاريخ در اين منطقه است

ساخت اين گونه پيكره هاي كوچك  .استمنفذي تعبيه شده كه احتماال محل اتصال تجهيزات به اين پيكرك بوده 

  ١.سفالي حيوانات در دوران پيش از تاريخ رايج بوده و در برخي مواقع با باورها و اعتقادات جوامع پيوند داشته است

ه قطعه اشياي بسيار نفيس و گرانقيمت در منطقه قره پشتلو زنجان كشف شد ١١٠عالوه بر پيكرك سفالي گاو نر، 

تا قرن هشتم هجري قمري است و قدمت يك ) ع(ست آمده از آثار هزاره چهارم قبل از ميالد مسيحاشياي به د. است

از نادرترين آثار منحصر به فرد . كند جانشيني استان زنجان را هم رديف با تمدن هاي فالت مركزي ايران مشخص مي

ت منابع دمباشد و به لحاظ ق ايران مياين مجموعه، كاسه سفالي جواهر نشاني است كه متعلق به دوران سلوكيان در 

. تاريخي از اين مقطع زماني و داشتن كتيبه اي به خط يوناني، داراي ارزش هنري، علمي و تاريخي بسياري است

ظروف سفالي متعلق به قرن سوم هجري و ظروف سفالي موسوم به سلطان آبادي متعلق به اوايل قرن هشتم هجري 

ر اين مجموعه نمايانگر شكوفايي تاريخ تمدن در دوران ايلخانيان در منطقه قره پشتلو با نقوش و طرح هاي متنوع، د

همچنين زينت آالت و ادوات رزمي كشف شده از آثاري است كه به اواخر هزاره دوم قبل از ميالد . باشد زنجان مي

ارزش مادي است كه بعضي  اشياي به دست آمده عالوه بر غناي علمي داراي ميليون ها دالر. شود مسيح مربوط مي

 .2از آنها مي تواند زينت بخش موزه هاي هنري جهان باشد

تاريخچه ارمغانخانه را . باشد كه به مركزيت شهر ارمغانخانه است پشتلو مي مطالب فوق نشاندهنده قدمت بخش قره

 :داد قرار بررسي مورد اسالم از بعد وتوان به دو بخش قبل از اسالم  مي

ايرماك به معناي . شود واز كلمه ايرماكانا گرفته شده است تلفظ مي) ارما خانا(نه در اصطالح محليارمغانخاشهر 

همانطور كه  .)چايالغ(شود به تركي مي ايرماكانا يعني كرانه رود و. رودخانه بوده واز تركي باستان گرفته شده است

 .گردد قدمت اين شهر به دوره اشكانيان برمي. ارداي به همين نام قرارد شود اين شهر در كرانه رودخانه مشاهده مي

                                                           
1 https://fararu.com/fa/news/187357/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-
%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-
%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF 
2 http://iribresearch.ir/paygah_marakez/cities/amaken_text.aspx?id=4026&ccode=16 
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اين تپه . شناسند هاي باستاني متعددي وجود دارد كه مردم شهر آن را با نام تورپاخ قاال مي در نزديكي ارمغانخانه تپه

هاي تاريخي كه از اين  بررسي. است شده ثبت دوسران تپه نام به ٧٤٠٦ ثبت شمارهدر فهرست آثار ملي ايران با 

اند كه شهر  بسياري از مورخان به اين عقيده. ها به عمل آمده حاكي از قدمت چندين هزار ساله شهر است ويرانه

هاي شهر باستاني  تاريخي ارمغان خانه توسط يك زلزله مهيب ويران شده و بازماندگان آن، شهري در نزديكي ويرانه

 .اند بنا كرده

االيام مركز سكونت و  علت آباداني و بزرگي ارمغانخانه از قديم كه بهوجه تسميه ديگر اين شهر از آن لحاظ است 

شده و كسي دست  ها داده مي اي از سوي آن است كه مدعوين را تحفه حكومت و تفرجگاه سالطين و خوانين بوده

 .گشته است خالي از آنجا برنمي

م تعزيه خواني در اين شهر رايج شده و پس از اسالم، مكتب تشيع در دوران صفويه ترويج يافته و به تدريج مراس

 .تاكنون ادامه دارد

در دوران . اند جنوب زنجان به داليل نامعلومي در اين شهر سكني گزيده هايي از طايفه افشار در زمان صفويه گروه

 .ها و حزب توده قرار داشته است قاجاريه و پهلوي اين شهر و اكثر مناطق قره پشتلو تحت نفوذ روس

هجري در زمان سلطنت فتحعلي شاه  ١22٤-١223 ميالدي مطابق با ١٨٠٨-١٨٠٩ريه انگليسي در سال جميز مو

 .قاجار جزو هياتي به رياست سرهارفورد جونز از طرف پادشاه انگلستان به دربار ايران آمد

ن در ناحيه ميالدي در لندن به چاپ رسيده، عالوه بر توصيف شهر زنجان و ايالت ساك ١٨١2كتاب وي كه در سال 

متأسفانه گويا اطالعي از . اي در ارمغانخانه ياد كرده كه بسيارحائز اهميت و جالب توجه است و واليت خمسه از كتيبه

 .اين كتبيه امروزه در دست نيست

حل در دوره زنديه، گذر كريمخان زند بسوي تبريز از اين روستا بوده كه از نامبرده درمحلي بنام تورپاخ قاال كه گويا م

قديمي روستا قبال د راين مكان بوده، مورد استقبال خوانين و اهالي منطقه قرارگرفته و هدايايي از سوي خوانين به 

 .كريمخان اعطاءميشود

اين روستا مبين تاريخي بودن اين روستا است و هواي  در وجودآثار باستاني و تاريخي متعدد من الجمله تورپاخ قاال

 .موجب رشد اين روستا شده استخنك و دلپذير اطراف آن 

در زمان فتحعلي شاه قاجار، سياست قاجار بر سركوب قوم افشار و كاستن از قدرت و نفوظ اين قوم بوده و از آنجا كه 

غيره نيز كه به اراضي قوم افشار در خمسه چشم دوخته بودند و همانطوري  خان گيالني و حسنعلي خان گروسي و د

نيز كه تحت مالكيت خوانين افشار بود ) خلخال(درنشينان ايرج افشار آمده است، شهر هروآبادها و چا كه در كتاب ايل

كه از افشارهاي منطقه قره پشتلو و كاغذ كنان بودند و در دوره فتحعليشاه مالكيت خلخال از چنگ خوانين افشار 

 .خارج شد

رگان اين قوم بودند با اين شاه قاجاريه موجب شد در اين راستا مخالفت خوانين ارمغانخانه كه از قوم افشار و از بز

به قصد حمله ) محل فعلي مركز تحقيات كشاورزي در مزرعه گل تپه(قوشون فتحعلي شاه در محلي بنام شاه دوزي

به اين روستا اطراق كرده و چون خوانين ارمغانخانه پنداشتند ياراي مقابله با اين لشكر را نداشته عنقريب است كه 

ميرولي و فرزندش (ارمغانخانه بدست قوشون قاجاريه موردحمله وچپاول قرار گيرد دست به دامان ساداتيروستاي 
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شوند و شاه نيز بسبب احترام به سادات با اخذ تعهد از  كه از زنگي آباد شيراز به طارم آمده بودند، مي) مير كمال

خوانين . كند براي اين روستا انتخاب ميشود و از طرف خود حاكمي  خوانين ارمغانخانه از حمله منصرف مي

ارمغانخانه در جهت قدر داني از سادات به همين سبب از برگشتن ايشان به طارم جلوگيري بعمل آورده و ايشان را 

 .دهند كنند كه بعدا اين سادات روستاي زريك را در محل كنوني تشكيل مي در ارمغانخانه ساكن مي

 .امامي هستند ١2لمان و داراي مذهب شيعهاهالي شهر ارمغانخانه تماما مس

 .گويش اهالي اين روستا به زبان تركي است

ها  در نقشه نام رودخانه ارمغانخانه كه در اصطالح محلي به ارمخانا چايي و اين شهر داراي يك رودخانه فصلي است؛ به

هاي سرداب  ان مزرعه قصبه وكوهبه رودخانه قراچريان مشهور است كه آب آن از آبريزهاي باال دست همچون آبريز

تر از شرق به غرب ازروستاي ماري شروع وپس از  م3٦٠٠٠و اين رود پس از طي مسيري درحدود .شود تامين مي

و روستاهاي قشالق و قراچريان و كهران در نيك پي به ) استخر بره(گذر از روستاي زريك و محلي بنام قوزي گلي

نون سدي بر روي اين رودخانه در روستاي زريك بنام سد بعثت ارمغانخانه در پيوندد هم اك رودخانه زنجانرود مي

  .است حال احداث

 ٤٠٠كه از حدود پشتلو است  يكي از مراسم مروف و داراي قدمت در بخش قره تعزيه وشبيه خواني در ارمغانخانه

 .ان به ثبت ملي رسيده استمعنوي اير در شمار ميراث ١3٨٩و در سال . شود سال پيش به زبان تركي برگزار مي

تكيه حسيني اعظم . شود اين مراسم از اول محرم تا چهاردهم محرم و از اربعين تا بيست و هشتم صفر برگزار مي

 .آيد هاي شمال غرب كشور به شمار مي ترين تكيه ارمغانخانه از قديمي

ها و تعزيه گردانان  ي كه ازتعزيه خوانبه نقل از بسياري از بزرگان و ريش سفيدان، خصوصا استاد حاج فيروز رستم

 معروف است،

درحدود . هاي مشهور بود ها و تعزيه گردان همچنين زنده ياد استاد ميرزا باقر اسكندري كه خود از تعزيه خوان

هاي تعزيه را از درگزين همدان آورده كه بعدا توسط توكل خان مرحوم  سال پيش شخصي به نام عيوض نسخه٤٠٠

 .قرار گرفته است مورد ويرايش

توكل خان از بانيان و دست اندركاران تعزيه در ارمغانخانه و از نوادگان ايل ترك افشار بوده و : افزايد حاج فيروز مي

 .تعزيه را از پدران خود به ارثبرده است

و چندين پشت  اند پرداخته نويسان طرفه و نوحه سرايان به نام بوده است كه به كار تعزيه  توكل خان خود از مجلس

 .اند گردان و از بانيان تعزيه در ارمغانخانه بوده خوان، تعزيه توكل خان تعزيه

خواني را با شور و اشتياق  توكل خان همه ساله، دوازده روز ماه محرم و دو روز مانده به ماه محرم مراسم شبيه

 .كرده است الوصفي بر پا مي زايد

هاي مربوطه بوده و مهارت بسيار زيادي در اين زمينه داشته  صات و شاخصهدر حقيقت يك معين البكا با تمامي مشخ

 .ديدن شبيه در ماه محرم براي اهالي قره پشتلو علي الخصوص ارمغانخانه نوعي عادت و نوعي نيايش هست. است
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زيارت كربالي معلي،  گردانان تواناي ارمغانخانه بوده، در خوانان و تعزيه فرزند توكل خان، نصرت اله خان، كه از تعزيه

زنند كه محل تعزيه در ارمغانخانه بايد ترميم شود، هراسان  بيند و به او نهيب مي شبي در خواب روياي عجيبي را مي

 .شود شود و از ديدن چنين خوابي متعجب مي از خواب بيدار مي

كند و بعد از شور  كه ديده با خبر ميسفيدان را از خوابي  خوانان و ريش در مراجعت به ارمغانخانه شبيه: شود گفته مي

 .زند اي در ارمغانخانه مي و مشورت، دست به ساختن تكيه

اي بسيار باشكوه، زيبا و تقريبا نمونه،  ، تكيه)ع(در اين ميان با الگو برداري از مزار سيد و ساالر شهيدان امام حسين

ها، انبارهايي در اطراف و چند اصطبل  ن، حجرههاي بسيار وسيع براي كار و نمايشگري، راهرويي مشرف به آ عرصه

 .سازد ها مي براي نگهداري اسب

تكيه ارمغانخانه در ادوار گذشته توسط مردم و افراد خير چندين بار مورد ترميم و بازسازي قرار گرفته است كه از آن 

نامبرد و به دليل  توان از مرحوم فاطمه خانم، مرحوم حاج مسيب اسدي و مرحوم حاج صفر افشاري جمله مي

نامناسب و نامتناسب بودن و عدم جوابگويي به خيل مشتاقان نياز به ترميم و بازسازي اساسي داشت كه اخيرا افراد 

هاي دولتي دست به چنين اقدامي زدند و تكيه را از هر باب بازسازيكردند و به شكوه و  خير به همت اهالي و كمك

 .جلوه آن افزوده شد

الوه برتوكل خان مرحوم خاندان عيوض و پس از عيوض، پسرش مال عربع بعد از وي پسرش اسكندر، در اين تكيه ع

پس ازاو مال نجف بعد از ايشان، فرزندش مالحسين، بعد از وي مرحوم ميرزا باقر و در آخر كرباليي جواد اسكندري 

 .اند در تكيه ايفاي نقش تعزيه كرده

توان از ميرزا سميع سهريني، مالسيفعلي،  در طول چند صد سال گذشته مياز تعزيه خوانان مشهور تكيه حسيني، 

ميرزا حسين قااليچي، ميرزا علي نجفي، ميرزا مجيد، ميرزا جمشيد، كرباليي غالمحسين دوسراني، ميرزا علي فرزند 

رزا قهرمان، قنبر اهل باكو، حاج مسيب اسدي، ميرزا باقر، كرباليي بهار، حاج رمضان، مالنجف، مال حسين، مي

مشهدي رزاق، ميرزا تراب اسدي، ميرزا يعقوب، حاج فيروز رستمي، كرباليي اسالم افشاري، كرباليي عيسي مرشدي، 

جعفرعلي افشاري، كرباليي عباس اوجاقلو، كرباليي رسول اوجاقلو، كرباليي عليرضا رستمي وكرباليي شاه حسين 

 .مقصودي ورديگر عزيزان را نام برد

هنر تعزيه در شهر ارمغانخانه باقدمتي كه دارد سال هاست كه توانسته در طول سال نظر : ايد گفتدر پايان ب

 .3مخاطبين فراواني از اقصي نقاط ايران اسالمي را به خود جلب نمايد

  جمعيت تركيب و ساختار

 جمعيت

 23آبادي،  3٠باال داراي قره پشتلو   دهستان .باشد مي جمعيت نفر ١٥٩٦٩ داراي زنجان شهرستان قره پشتلو بخش

داراي آبادي  ١٨آبادي  33داراي  قره پشتلو پاييندهستان . نفر جمعيت روستايي است ٥١٤٧آبادي داراي سكنه و 

نفر  ٦3٤٩داراي سكنه و آبادي  ١2و آبادي  ١٦داراي  سهريننفر جمعيت روستايي، دهستان  232٤سكنه و 

                                                           
3 https://www.ostandari-zn.ir/b3/%D8%B4%D9%87%D8%B1-
%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 
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نفر جمعيت است كه كل جمعيت شهري بخش  2١٤٩كز بخش داراي به عنوان مر ارمغانخانهجمعيت، همچنين شهر 

نفر جمعيت  ١3٨2٠داراي  ١3٩٥بر طبق سرشماري جمعيتي سال قره پشتلو در مجموع بخش . شود را شامل مي

درصد از جمعيت  3٥نفر، حدود  ٤٨١٨در مجموع با جمعيت  قره پشتلوروستاهاي هدف بخش . روستايي است

پشتلو باال و دهستان  اين روستاها در دو دهستان قره. شوند ايي بخش را شامل مينفري جمعيت روست ١3٨2٠

  .هاي آنها در جداول زير آورده شده است سهرين واقع شده است كه تعداد آبادي
  زنجان شهرستان قره پشتلو باال بخش هاي سكونتگاه جمعيت و تعداد :1٨ جدول
  عيتجم  آبادي خالي از سكنه  آبادي داراي سكنه نام

  بخش قره پشتلو
٥2  2٦  

١٥,٩٦٩  

  ١3,٨2٠  جمعيت روستايي بخش قره پشتلو

  ٥,١٤٧  ٧  23  باال دهستان قره پشتلو

  2,32٤  ١٥  ١٨  پايين دهستان قره پشتلو

  ٦,3٤٩  ٤  ١2  دهستان سهرين

  2,١٤٩  -  -  شهر ارمغانخانه

  ١3٩٥ مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج ايران، آمار مركز :منبع

  1٣٩٥ سال در قره پشتلو باال دهستان روستايي جمعيت و روستاها تعداد :1٩ جدول

  جمعيت  خانوار نام

  ٥,١٤٧  ١,٥3٤  دهستان قره پشتلو باال

  ٦3٠  ١٨٦  قره تپه

  3٦  ١١  اسالم اباد

  ١٧٩  ٥٥  اوچ بالغ

  ١٩  ٦  اوراچي

  2٩٨  ٧٨  باغ

  ٤22  ١١٨  جوره كندي

  ٧١  22  قاشقاتپه

  ٤٤  ٩  كردقشالق

  ١٦٦  ٥3  گلجه

  ٠  ٠  يله قارشان

  3٧  ١2  دروشتا ن/پازوكي

  ١٩  ٦  كالسر

  3١  ١١  گلچين

  2٨١  ٨٠  ماري

  2٦٦  ٨2  جليل اباد

  2٥١  ٧٥  داش تپه

  ١١٤  3٤  دوسران

  ٩3  2٩  زريك
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  ٠  ٠  طاق كندي

  ٠  ٠  مزرعه بيگ بالغي

  ٠  ٠  مزرعه قارباسان

  ٠  ٠  مزرعه قره داش

  ١,2٦٤  3٦٦  مشكين

  ٩٩  3١  اق كند

  3٥٨  ١١٨  كبهرامبي

  2٤2  ٨٤  تيكمه داش

  ١3٤  3٩  زنگي كوه

  ٠  ٠  قارقاقولون

  ٩3  2٩  قارلوق

  ٠  ٠  مزرعه گوزلك

  ١3٩٥مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن : منبع

  1٣٩٥در سال  سهرينتعداد روستاها و جمعيت روستايي دهستان : 2٠جدول 

  جمعيت  خانوار نام

  ٦,3٤٩  ١,٩٤٩  دهستان سهرين

  3٤  ١٦  پالتلو

  ٥2٨  ١٦٤  سارمساخلو/سارمساقلو

  2٤٦  ٧١  كردكندي

  ٠  ٠  مزرعه نوهل

  *  *  فرودگاه زنجان

  ٠  ٠  پادگان مالك اشتر

  2,٤2٤  ٧٧١  سهرين

  ١٨٥  ٥٦  دگاهي

  ٤٥١  ١32  لگاهي

  ٨٤٩  2٥3  وننق

  2٧3  ٨٠  اورتا بالغ

  22٥  ٦٠  محموداباد

  ٠  ٠  مزرعه گل تپه

  ٠  ٠  مزرعه ياقمردرق

  ٥٩١  ١٧٤  ولياران

  ٥32  ١٧٠  قشالق

  ١3٩٥مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن : منبع
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  جنسي و سني ساختار

 ١٠٠ مقابل در مرد ١٠١ و ١٠١ ،١٠٠ ترتيب به ١3٩٥ و ١3٩٠ ،١3٨٥ هاي سال در زنجان شهرستان جنسي نسبت

 ميزان ميزان .است سال ١٠ طول در زنان تعداد به سبتن مردان تعداد افزايش از حاكي فوق آمار .است بوده زن

 كل سطح در .دهد مي نشان را ترين پايين رقم و كل كشور زنجان استان با مقايسه در زنجان شهرستان جنسي نسبت

 با ،١3٩٥ سال سرشماري در و است يافته كاهش ١3٩٠ سال در ١٠2 به ١3٨٥ سال در ١٠٤ از جنسي نسبت كشور

  .است رسيده زن ١٠٠ مقابل در مرد ١٠3 به افزايش،
  كشور و زنجان استان انضمام به زنجان شهرستان جنسي نسبت :21 جدول

 ١3٩٥ ١3٩٠ ١3٨٥  جنسي نسبت

  ١٠3  ١٠2 ١٠٤ كشور كل

 ١٠2 ١٠١  ١٠٠  زنجان استان

 ١٠١ ١٠١ ١٠٠ زنجان شهرستان

  ١٠٥ ٩٩  ١٠2  قره پشتلو بخش

  ١٠١ ٩٩ ١٠2  قره پشتلو باال دهستان

  ١٠٨ ٩٩ ١٠٠  قره پشتلو پايين ستانده

  ١٠2 - -  سهرين دهستان

  ١3٩٥و  ١3٩٠، ١3٨٥مركز آمار، : منبع

 سني هاي گروه

 ،استخراج شده است كل شهرستان زنجان از اطالعات مربوط بهسني هاي  كه گروه ١3٩٥اساس آمار سرشماري  بر

 ٦٥درصد باالتر از  ٧سال و  ٦٥تا  ١٥بين  درصد ٧١سال،  ١٥درصد از جمعيت شهرستان كمتر از  22در مجموع 

  .دهد هاي سني را نشان مي جدول و هرم سني جمعيت، نحوه توزيع جمعيت در گروه. سال سن دارند
  1٣٩٥ زنجان شهرستان در جمعيت سني هاي گروه وضعيت :22 جدول

 سن
  روستايي نقاط  شهري نقاط  جمع

  درصد  بندي طبقه  عدادت  درصد  بندي طبقه  تعداد  درصد  بندي طبقه  دتعدا

  ١٠٠  ٨٧٨2٦  ١٠٠  ٤33٤٧٥  ١٠٠  ٥2١3٠2  سنين تمامي

  ٤٤٦٤٧  ساله ٤-٠

١١٧٤١٠  22  

3٦٥2٥  

٩٥٤٦٥  22  

٨١22  

  ٧3٩٧  3١3٤٨  3٨٧٤٥  ساله ٩-٥  2٥  2١٩٤٥

  ٦٤2٦  2٧٥٩2  3٤٠١٨  ساله ١٤-١٠

  3٤٥٩2  ساله ١٩-١٥

3٦٩٦١2  ٧١  

2٨٥٨٧  

3١٠٨٠3  ٧2  

٦٠٠٥  

٦٧  ٥٨٨٠٨  

  ٩١٠١  3٤١٦٨  ٤32٦٩  ساله 2٤-2٠

  ٨٩32  ٤٦٨3٦  ٥٥٧٦٨  ساله 2٩-2٥

  ٧٥3٩  ٤٨32٧  ٥٥٨٦٦  ساله 3٤-3٠

  ٧٠١٧  ٤٠٩٦١  ٤٧٩٧٨  ساله 3٩-3٥

  ٥٩2٠  32٨22  3٨٧٤3  ساله ٤٤-٤٠

  ٤٨2٨  2٧٥٥٤  323٨2  ساله ٤٩-٤٥
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  33٨٥  2٠٦2١  2٤٠٠٦  ساله ٥٤-٥٠

  3332  ١٧3٨١  2٠٧١3  ساله ٥٩-٥٥

  2٧٤٩  ١3٥٤٦  ١٦2٩٥  ساله ٦٤-٦٠

  ١٠٧٥٠  ساله ٦٩-٦٥

3٤2٧  ٨٠  

٨٧١٩  

2٧2٦  ٠٧  

2٠3١  

٧٠٧3  ٨  

  2٠٥٨  ٧٠٧٩  ٩١3٧  ساله ٧٤-٧٠

  ١3٥٧  ٥٠٥٧  ٦٤١٤  ساله ٧٩-٧٥

  ٩٧٥  3٨٠2  ٤٧٧٧  ساله ٨٤-٨٠

  ٤٤١  ١٧١2  2١٥3  ساله ٨٩-٨٥

  ١٨3  ٧٥2  ٩3٥  ساله ٩٤-٩٠

  2٠  ٦١  ٨١  ساله ٩٩-٩٥

 و ساله١٠٠

  بيشتر
33  2٨  ٥  

  ١3٩٥مركز آمار، : منبع

  زنجان شهرستان سني هرم :٣ نمودار

  
  ١3٩٧مشاور، : منبع

  )آن مانند و مير و مرگ باروري، ميزان رشد، نرخ( جمعيت رشد

 و يافته افزايش ١3٧٥ سال در نفر ١١٥٧٠٨ به ١3٤٥ سال در نفر ١٠٤٠3٩ از زنجان شهرستان روستايي جمعيت

 .است هرسيد نفر ٨٧٦2٧ به ١3٩٥ سال در لينزو سير با و يافته كاهش نفر ١٠٤٦١٧ به ١3٨٥ سال در مجددا

 ١3٧٥ سال از و يافته افزايش نفر ٥٧٥٤٦ به نفر ٥22٩٨ از ١3٤٥ سال در زنجانقره پشتلو  بخش روستايي جمعيت

  .است رسيده ١3٩٥ سال در نفر ٥١١٥٥ به نزولي سير با

 -٠.٠٤ حدود در ١3٩٥ تا ١3٤٥ هاي سال بين زنجان شهرستانقره پشتلو  بخش در روستايي جمعيت رشد نرخ

 تا ١3٩٠ هاي سال بين رشد نرخ و درصد - ٠.٩2 ساله ده فاصله در جمعيت رشد نرخ .است شده محاسبه درصد

 اين .است زنجان شهر به روستا ساكنين باالي تيفرس مهاجر از نشان كه است بوده درصد - ١.٧٨ بزرگ رقم ١3٩٥

   .دهد مي نشان را بهتري وضعيت )درصد - 2.١2( زنجان شهرستان كل منفي نرخ با مقايسه در رقم
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 مزاياي از همزمان استفاده دنبال به كه است گيري شكل حال در منطقه در زندگي از جديدي سبك حقيقت در

 در روستا به مراجعه و شهر در سكونت نوع يك كه معني اين به .استروستاه و زنجان شهر خدماتي- اقتصادي

  .شود كاسته روستايي ساكن جمعيت از تا است شده باعث امر اين و است گرفته شكل كشاورزي كار هاي ماه

 شديد پذيري مهاجر از نشان )درصد 2.١٨( گذشته سال پنج و )درصد 2.3٤( سال ده در زنجان شهر باالي رشد نرخ

  .است گذشته ساله ١٠ طول در شهر اين
  1٣٤٥- ٩٥ سال ازشهرستان زنجان قره پشتلو  بخش روستايي و نرخ رشد آن در جمعيت :2٣جدول

  سال جمعيت
  

١3١  ٩٥3١  ٩٠3١  ٨٥3١  ٧٥3١  ٦٥3١  ٥٥3٤٥  

  شهرستان زنجان  ١٠٤٠3٩  ١١٨٧٤٥  ١١٥٧٧٥  ١١٥٧٠٨  ١٠٤٦١٧  ٩٧٥١٥  ٨٧٦2٧

  قره پشتلوبخش   ١٩١١٨  2١223  ١٩2٤٠  ١٨٨22  ١٧٥23  ١٤٥2٨  ١3٨٠٧

  رشد نرخ

  ١3١  ٩٥-٤٥3١  ٩٥-٨٥3١  ٩٥-٩٠3١  ٨٥-٩٠3١  ٧٥-٨٥3١  ٧٥-٦٥3١  ٦٥-٥٥3٥٥-٤٥  

  شهرستان زنجان  33.١  2٥.٠-  ٠.٠١-  ١.٠٠-  ١.٤٠-  ١2.2-  ١.٧٦-  ٠.٤3-

  قره پشتلوبخش   ١.٠٥  ٠.٩٨-  22.٠-  ٠.٧١-  ٦٨.3-  ١.٠١-  2.3٦-  ٠.٦٥-

  ١3٩٧مشاور،  :و محاسبات ١3٩٥مركز آمار، : منبع

؛ هدف روستاي سه روستايي، لزايياشتغا و اقتصادي توسعه طرح براي شده انتخاب هدف روستاهاي ميان در

و در همين بازه  اند بوده ١3٩٥ تا ١3٩٠ سال از جمعيتي منفي رشد نرخ داراي ،روستاهاي ماري، وننق و مشكين

 ١3٩٠، ١3٨٥هاي  روستاهاي هدف را در سرشماري جدول زير جمعيت .زماني روستاي سهرين نرخ رشد مثبت دارد

  .نشان داده و همچنين نرخ رشد جمعيتي اين روستاها محاسبه شده و در جدول زير نشان داده شده است ١3٩٥و 
  1٣٩٥ تا 1٣٨٥ هاي سال بين زنجان شهرستانقره پشتلو  بخش هدف روستاهاي جمعيت رشد نرخ :2٤ جدول

  نام
  نرخ رشد  سال

١  ٩٥  ٩٠  ٨٥3١  ٩٥-٨٥3١  ٩٠-٨٥3٩٥-٩٠  

  ٠.3٠-  ١.٩٩  ٠.٨٤  ٨٤٩  ٨٦2  ٧٨١  وننق

  ٠.٧٧-  ٠.3٥  ٠.2١-  2٨١  2٩2  2٨٧  ماري

  ٠.٥٤-  ٠.٦٧-  ٠.٦١-  ١,2٤٦  ١2٨٠  ١,32٤  مشكين

  ٠.2٨  ٠.٦٠  ٠.٤٤  2,٤2٤  23٩٠  2,3١٩  سهرين

  ١3٩٧مشاور، : و محاسبات٩٥ ،٩٠ ،٨٥ هاي سال مسكن، و نفوس عمومي سرشماري :منبع

  زنجان شهرستان قره پشتلو خشب اقتصادي منابع تبيين و تحليل توصيف، - 2-٤- 2

  ...)و ها مهارت كار، نيروي( انساني منابع كميت و كيفيت

 ميزان اين از .هست نفر ٤١٥١١٥ زنجان شهرستان فعاليت سن در جمعيت كل ١3٩٠ سال سرشماري طبق

 اظهار صورت به نيز نفر 2٨2٩ وضعيت .اند بوده الغيرفع )درصد ٦٠( نفر 2٤٧٤١٥ و فعال )درصد ٤٠( نفر ١٦٤٨٧١

 نفر 2١٨٤٤ و شاغل )درصد ٨٧( نفر ١٤3٠2٧ زنجان شهرستان فعال جمعيت نفر  2٤٧٤١٥ از.است شده قيد نشده

  .اند بوده بيكار )درصد ١3(
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  غيرفعال و فعال جمعيت : 2٥ جدول

  جمع جنس و سن

  جمعيت غير فعال  جمعيت فعال
اظهار 

  خانه دار  محصل  جمع  بيكار  شاغل  جمع  نشده 
داراي درآمد 

  بدون كار
  ساير

  2٨2٩  2١٥3٦  2١٩٠3  ١١٨2٠٥  ٨٥٧٧١  2٤٧٤١٥  2١٨٤٤  ١٤3٠2٧  ١٦٤٨٧١  ٤١٥١١٥  زن و مرد

  ١٠١  ٧٧٥  2٠  ٨3١  32٠٩2  33٧١٨  33  ٤٤3  ٤٧٦  3٤2٩٥  ساله ١٤-١٠

  3٠٧  3٦٩2  ٤3  ٥٦٠٨  2٦٥٠٦  3٥٨٤٩  ١١٧٩  ٤٩٥١  ٦١3٠  ٤22٨٦  ساله ١٩-١٥

  ٥32  2٧٧٨  ٨٦  ١3١2٥  2٠3٥2  3٦3٤١  ٦٨٦2  ١٥٨3١  22٦٩3  ٥٩٥٦٦  الهس 2٤-2٠

  ٥3٧  ١٨١٤  ١2٨  ١٧٠2١  ٥١٨٠  2٤١٤3  ٦٧٥٨  2٤٤٨١  3١23٩  ٥٥٩١٩  ساله 2٩-2٥

  33٥  ١٠٠٨  2٦2  ١٦١2١  ٩٤٤  ١٨33٥  3١2٥  2٤٨٥١  2٧٩٧٦  ٤٦٦٤٦  ساله 3٤-3٠

  2١٨  ١١٥٧  33٦  ١3٩٤٦  22٥  ١٥٦٦٤  ١٦٠٩  2١٠3٩  22٦٤٨  3٨٥3٠  ساله 3٩-3٥

  ١٥2  ٦٧٩  ٨٥٩  ١2٤٧٨  ٦٤  ١٤٠٨٠  ٨٦٩  ١٧٤3٦  ١٨3٠٥  32٥3٧  ساله ٤٤-٤٠

  ١١2  ٥3٩  ١٩٨٤  ٩٦٠٤  ١٧  ١2١٤٤  ٥٤١  ١١٥١2  ١2٠٥3  2٤3٠٩  ساله ٤٩-٤٥

  ١2٨  ٧٧٦  33٠٦  ٨٦٦٦  ٦  ١2٧٥٤  ٤١٤  ٨٠٥2  ٨٤٦٦  2١3٤٨  ساله ٥٤-٥٠

  ١٠١  ٨٥2  3٤٤٩  ٧٠٥3  ١  ١١3٥٥  2٦٨  ٥2٥٨  ٥٥2٦  ١٦٩٨2  ساله ٥٩-٥٥

  ٧٥  ٨٠٦  2٨٥١  ٤٩١٧  ٤  ٨٥٧٨  ١2٩  2٧٠2  2٨3١  ١١٤٨٤  ساله ٦٤-٦٠

  2١2  ٦٥٥١  ٨٥٧٨  ٨٨2٨  ٦  23٩٦3  ٥٦  ٦٤٤٤  ٦٥٠٠  3٠٦٧٥  بيشتر و ساله ٦٥

 ١3٩٠ مسكن، و نفوس سرشماري :منبع

 33٦2 مديران، و عاليرتبه مقامات قانونگذاران، )درصد 2.٧٤( نفر ١3٠٦ زنجان شهرستان شاغل نفر ٤٩٩٤١ جمع از

 كارمندان )درصد 3.١٦( نفر ١٥٠٥ دستياران، و ها تكنسين )درصد 3.٧٩( نفر ١٨٠٨ متخصصان، )درصد ٧.٠٥( نفر

 3١.٨3( نفر ١٥١٧٧ بازارها، و ها فروشگاه فروشندگان و خدماتي كاركنان )درصد ٨.٩٧( نفر ٤2٧٦ دفتري، و اداري

 مشاغل اركنانك و صنعتگران )درصد ١٦.٧٥( نفر ٧٩٨٨ ماهيگيري، و جنگلداري كشاورزي، ماهر كاركنان )درصد

 ٦٧٤٩ نقليه، وسايل انگرانند و ها دستگاه و آالت ماشين مونتاژكاران و متصديان )درصد١١.٥٦( نفر ٥٥١3 مربوط،

  .اند شده ذكر نشده اظهار نيز نفر 22٥٧ و ساده كارگران )درصد ١٤.٥3( نفر

 با مربوط مشاغل كاركنان و انصنعتگر درصد، 3١.٨3 با ماهيگيري و جنگلداري كشاورزي، ماهر كاركنان هاي گروه

  .هستند شغلي عمده هاي گروه در اشتغال باالترين داراي درصد ١٤.١٥ با ساده انركارگ و درصد ١٦.٧٥

 شاغالن از درصد ١٩ .هستند سواد بي درصد ١١ و باسواد درصد ٨٨.٧٦ حدود عمده هاي گروه در شاغلين گروه از

 ١٦ همچنين .اند بوده سواد بي درصد ٥ و باسواد افراد درصد ٩٥ كارانبي گروه در .اند بوده عالي تحصيالت داراي

  .هستند عالي تحصيالت داراي بيكاران از درصد
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  سواد سطح و شغلي عمده هاي جنس،گروه برحسب شاغالن : 2٦ جدول

هاي عمده  جنس و گروه

 شغلي
  جمع

  با سواد
بي 

  سواد
  اظهارنشده

  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي  جمع
پيش 

  نشگاهيدا
  عالي

سوادآموزي 

  بزرگساالن

/ ساير 

  نامشخص

  2٠٨  ٥٤٠٥  ٨٨3  ٧33  ٨٤2٤  ١2١  ١32٨2  ١١2١٨  ٩٦٦٧  ٤٤32٨  ٤٩٩٤١  زن و مرد

 مقامات قانونگذاران،

  مديران و عاليرتبه
١3١  ٠٦3٥  ٠١2  ٩٩  2٨2  ٨٥  ١3  3  ٥  ١١     

     2        3١3٧  ٤  2١٩        33٦٠  33٦2  متخصصان

     3٠  ١٦  3  ٧٩٧  2  ٦٦٥  2٠٦  ٨٩  ١٧٧٨  ١٨٠٨  دستياران و ها تكنسين

 و اداري امور كارمندان

  دفتري
٥  ١٥٠٥  ١٥٠٥2  ١2٥  ٧33  ١٠  ٤  ٧٧٤  ٥        

 و خدماتي كاركنان

 و ها فروشگاه فروشندگان

  بازارها

٤2١٠  ٦٥٨  ٤٠٦٩  ٧٦3٥  ١٩  ١٧١٩  ١3٤  ٧2  ٦3  2٠3  ٤  

 كشاورزي، ماهر كاركنان

  ماهيگيري و جنگلداري
١١  ١٥١٧٧2٦3  3٩٧١  2٩١١  2٦٦٤  3٤  ٧٠٦  ٤3٥٤١  ٦  3٨3٧٧  ٧  

 كاركنان و صنعتگران

  مربوط مشاغل
٧٦  ٧٩٨٨2١٦٩٥  ٥  2٧٥٧  2٥٨3  ٧٩  ٨٤  ٤١٠  ١٧  33٧  2٦  

 مونتاژكاران و متصديان

 ها دستگاه و التآ ماشين

  نقليه وسايل رانندگان و

٥٥١3  ٥33١٧٦٥  ١٠٠٦  ٨  2٩  ١٦٠  3٤  ١٧2  3٦  ١٦٩  ٩  

  ١3  ٧2٥  ٧٩  ١٠٥  2٤١  ٦  ١٦٥٦  ١٩٨٥  ١٩3٩  ٦٠١١  ٦٧٤٩  ساده كارگران

  ٨2  ٩٧  ٤٥  ١٤  ٦٥2  2٤  ٨٠١  33٧  2٠٥  2٠٧٨  22٥٧  اظهارنشده و ساير

 ١3٩٠ مسكن، و نفوس سرشماري :منبع

  )زنجان (سواد سطح و سن جنس، حسب بر بيكار جمعيت :2٧ جدول

  جمع جنس و سن

  با سواد
بي 

  سواد

  اظهار

  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي  جمع  نشده
پيش 

  دانشگاهي
  عالي

ادآموزي سو

  بزرگساالن

/ ساير 

  نامشخص

  23  3١١  ٥٨  3٩  ١١٤٧  2٦  23٩٥  ١٦3٤  ١٠22  ٦32١  ٦٦٥٥  زن و مرد

  ٥  ٥  ١٤  ١٤  ساله 1٤-1٠
        

٤  
    

  2  ٤  2٠٩  ٨3  3١  33٦  3٤2  ساله 1٩-1٥
  

٧  2  ٤  

  ٥  ١٨  ٩  2  32٦  ١١  ٨٩٩  3٩3  ١١٥  ١٧٥٥  ١٧٧٨  ساله 2٠ -2٤

  ٥  22  ١٠  ١  ٥٠٧  ٥  ٦١٥  ٤٠٩  ١٦2  ١٧٠٩  ١٧3٦  ساله 2٥ -2٩

  ٩  2٦٩  2٨  3٦  3١2  ٦  ٦٧2  ٧٤٤  ٧٠٩  2٥٠٧  2٧٨٥  تر بيش و ساله٣٠

 ١3٩٠ مسكن، و نفوس سرشماري :منبع

  )زنجان(تحصيلي  دوره و تحصيلي رشته عمده هاي گروه حسب بر عالي تحصيالت داراي بيكار جمعيت :2٨ جدول

 رشته عمده هاي گروه و جنس

 تحصيلي
  ليسانس  ديپلم فوق  جمع

 و ليسانس فوق

  اي حرفه دكتراي
  اظهارنشده  تخصصي دكتراي

  ٤٧  ٧٧3  32٧  ١١٤٧  زن و مرد
    

  2  2٤  ١٠  3٦  تربيتي علوم
    

  2  ٩2  2٤  ١١٨  وهنر انساني علوم
    

  ٩  2٨٠  ٨٦  3٧٥  وحقوق اجتماعي،بازرگاني علوم
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  ٦  ١٠٨  ٨  ١22  كامپيوتر و رياضي علوم،
    

  ١٤  ١٨٤  ١٦2  3٦٠  وساخت توليد مهندسي،
    

  ٩  32  ٨  ٤٩  دامپزشكي و كشاورزي
    

  2  ٤٦  ١٦  ٦٤  )بهزيستي( رفاه و بهداشت
    

  3  ١٠  ١3  خدمات
      

  3  ٤  3  ١٠  واظهارنشده نامشخص
    

 ١3٩٠ مسكن، و نفوس سرشماري :منبع

  زنجان شهرستان قره پشتلو بخش زيرساختي منابع تبيين و تحليل توصيف، - ٣-٤- 2

 ،خاكي راه كيلومتر ١٨٦ ،مالرو راه كيلومتر 2٤ ،ر راه آسفالتكيلومت 2٠٧ داراي زنجان شهرستان قره پشتلو بخش

پشتلو، محور خاكي در حال احداث است كه اين  همچنين از قسمت شمالي بخش قره .استشوسه  راه كيلومتر ١٦

  .محور به سمت جاده سرچم امتداد دارد

قره پشتلو عبور  نوب بخشهايي از ج قسمتدر  كيلوولت 23٠ كيلوولت، ٦3 خط صورت به برق انتقال خطوط

بخش مركزي شهرستان زنجان شروع شده و از سهرين به سمت دهستان  ازدارد كه  گاز انتقال خط يك. كند مي

  .پشتلو باال عبور كرده و در نهايت به سمت آذربايجان شرقي در جريان است قره

دسترسي  آشاميدني آب ع بهداشتي بهروستا از طريق منب ٧روستا از طريق شبكه انشعاب و  3٤پشتلو  بخش قرهدر 

روستا از طريق منبع  2منابع آب آشاميدني با شبكه انشعاب وجود دارد و  ١٠پشتلو پايين  در دهستان قره. دارند

روستا به منابع آب آشاميدني با شبكه  ١٧پشتلو باال حدود  در دهستان قره. بهداشتي به آب آشاميدني دسترسي دارند

منابع آب  ٧در دهستان سهرين نيز . از طريق منبع بهداشتي به آب آشاميدني دسترسي دارندروستا  3انشعاب و 

از  .روستا از طريق منبع بهداشتي به آب آشاميدني دسترسي دارند 2آشاميدني با شبكه انشعاب وجود دارد و 

ننق از طريق منبع روستاهاي هدف، دو روستاي مشكين و سهرين از طريق شبكه انشعاب و دو روستاي ماري و و

  .بهداشتي به آب دسترسي دارند

صندوق پستي  2دفتر مخابرات دارد و  23پشتلو به لحاظ برخورداري از دفتر مخابرات و صندوق پست،  بخش قره

دهستان  مندند و در دو دهستان ديگر به ترتيب روستا از دفتر مخابرات بهره ٤پشتلو پايين  در دهستان قره. دارد

ي اهر چهار روستهمچنين در . روستا به دفتر مخابرات دسترسي دارند ٩روستا و دهستان سهرين  ١٠اال پشتلو ب قره

همچنين دو صندوق پست، يكي در شهر ارمغانخانه قرار دارد و ديگري در . باشد فعال ميهدف دفتر مخابرات 

  . روستاي سهرين؛ يكي از روستاهاي هدف، واقع شده است

فرودگاه است كه در قسمت جنوبي اين بخش و در باالي پشتلو، وجود  موجود در بخش قرهيكي ديگر از تاسيسات 

  .روستاي سارمساقال مكانيابي شده است
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  از شهرستان زنجان قره پشتلو بخش دري موجود ها زيرساختوضعيت  :1٩ نقشه

  
  ١3٩٧ مشاور مأخذ



 ١3٩٧ - ادي و اشتغالزايي روستايي استان زنجان برنامه توسعه اقتص

٧١  

  )گردشگري و خدمات ايع،صن كشاورزي،( توليدي نظام وضعيت تبيين و تحليل توصيف، -٥- 2

 بخش كشاورزي -1-٥- 2

گيرد كه از اين  بردار مورد استفاده قرار مي بهره ١٦٧٨٨هكتار زمين توسط  2٠٧٧٩١در شهرستان زنجان حدود 

منظور زراعت مورد  هكتار را به ١٩٦٤٧2بردار زراعي وجود دارد كه مساحتي بالغ بر  بهره ١3٨٦٧تعداد حدود 

 ١٠١٠٥هكتار از اراضي به باغ و قلمستان اختصاص دارد كه  ١١3١٩همچنين حدود . دهند برداري قرار مي بهره

  .بردار در اين اراضي مشغول به كار هستند بهره
  هاي با زمين برحسب استان و شهرستان زنجان برداري تعداد و مساحت بهره: 2٩جدول 

  باغ و قلمستان  اراضي زراعي  كل  
  مساحت  ادتعد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد

  ٤٦٩٤٧  ٤٦٧٩٤  ٧٦٩٨٨3  ٥٦١٧٥  ٨١٦٨3٠  ٧3٧٠٤  جمع استان
  ١١3١٩  ١٠١٠٥  ١٩٦٤٧2  ١3٨٦٧  2٠٧٧٩١  ١٦٧٨٨  شهرستان زنجان

  ١3٩3سرشماري عمومي كشاورزي، : منبع

هكتار آن جزء اراضي آبي است كه از  ٤٠2٠٥برداري در شهرستان زنجان، حدود  هكتار اراضي قابل بهره 2٠٧٧٩١از 

همچنين . هكتار ديگر باغ و قلمستان آبي است ١١23٧هكتار آن اراضي زراعي آبي بوده و  2٨٩٦٨ اين ميزان

هكتار باقيمانده  ٨2هكتار آن اراضي ديم و  ١٦٧٥٠٤هكتار از اراضي اين شهرستان، زمين ديم است كه  ١٦٧٥٨٦

  .باشد كه در جدول زير آورده شده است باغ و قلمستان ديم مي
  هاي با زمين آبي و ديم برحسب استان و شهرستان زنجان برداري مساحت بهره تعداد و: ٣٠جدول 

  باغ و قلمستان  اراضي زراعي  كل  
  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد

  اراضي آبي
  ٤٦٤٧٧  ٤٥٦٦٤  ١٠٧٧٠٤  33٦٧٥  ١٥٤١٨١  ٦٠٨3١  جمع استان

  ١١23٧  ١٠٠٤٩  2٨٩٦٨  ٨٥٨٨  ٤٠2٠٥  ١3٩٧٧  شهرستان زنجان

  ماراضي دي
  ٤٧٠  ١٧٨٨  ٦٦2١٧٩  ٤2٨١٦  ٦٦2٦٤٩  ٤32٧٨  جمع استان

  ٨2  ١٠٠  ١٦٧٥٠٤  ١١١٥٩  ١٦٧٥٨٦  ١١١٩٨  شهرستان زنجان

  ١3٩3سرشماري عمومي كشاورزي، : منبع

هكتار اراضي زراعي دارد كه از اين  ١٩٦٤٧2، شهرستان زنجان حدود ١3٩3بر اساس سرشماري كشاورزي سال 

شود كه در جدول  هكتار ديگر به آيش گذاشته مي ٨٤١٥١رود و  ر كشت ميهكتار آن به زي ١١232١ميزان حدود 

  . شده است زير نشان داده
  هاي داراي اراضي زراعي برحسب استان و شهرستان زنجان برداري تعداد و مساحت بهره: ٣1جدول 

  
  آيش  اراضي زير كشت  كل

  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد
  3٠٥٤2٩  32٦٨٨  ٤٦٤٤٥٤  ٥22٩١  ٧٦٩٨٨3  ٥٦١٧٥  جمع استان

  ٨٤١٥١  ٨٧٧٩  ١١232١  ١2٧3٠  ١٩٦٤٧2  ١3٨٦٧  شهرستان زنجان

  ١3٩3سرشماري عمومي كشاورزي، : منبع
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هكتار اراضي فقط   ٧٥3٥2هكتار آن اراضي فقط آبي و  ٨٥3١هكتار اراضي زراعي در شهرستان زنجان،  ١٩٦٤٧2از 

جدول زير تعداد و مساحت اراضي زراعي . باشد توأم ميهكتار اراضي آبي و ديم  ١١2٥٩٠باشد و  ديم مي

  .دهد ها به تفكيك آبي و ديم برحسب شهرستان را نشان مي برداري بهره
  ها به تفكيك آبي و ديم برحسب استان و شهرستان زنجان برداري تعداد و مساحت اراضي زراعي بهره: ٣2جدول 

    جمع  فقط آبي فقط ديم  آبي و ديم توأم

  مساحت
  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  دادتع

 جمع آبي  ديم

  استان زنجان  ٥٦١٧٥  ٧٦٩٨٨3  ١33٦٠  3٨٧2٩  22٥٠١  3٥٠٥٥٨  2٠3١٥  3٨٠٥٩٧  ٦٨٩٧٦  3١١٦2١

  شهرستان زنجان  ١3٨٦٧  ١٩٦٤٧2  2٧٠٨  ٨٥3١  ٥2٧٩  ٧٥3٥2  ٥٨٨٠  ١١2٥٩٠  2٠٤3٧  ٩2١٥2

  ١3٩3سرشماري عمومي كشاورزي، : منبع

هكتار به  ١١٧٠٤يافته و  هكتار از اراضي زراعي به كاشت گندم و اختصاص ٧٤٧١٨رستان زنجان حدود در سطح شه

رود كه در اطالعات آن  صورت ديمي به زير كشت گندم و جو مي بيشتر اين اراضي زراعي به. زير كشت جو رفته است

  .شده است در جدول زير نشان داده
  هاي با زمين آبي و ديم برحسب استان و شهرستان زنجان برداري تعداد و مساحت بهره: ٣٣جدول 

  ديم  آبي  كل  
  سطح كاشت  تعداد  سطح كاشت  تعداد  سطح كاشت  تعداد

  اراضي زير كشت گندم
  32٦١٩٨  3٤٨22  ١٨٠٧2  ٦٦٠٤  3٤٤2٧٠  3٨١3١  جمع استان

  ٧١٩٨٧  ٧٩٥١  2٧3١  ١٠٥٨  ٧٤٧١٨  ٨٤٨٧  شهرستان زنجان

  اراضي زير كشت جو
  33٦٦٩  ١٠3٠٠  ٧٧2٨  ٤٠3٦  ٤١3٩٧  ١3٦٩٩  جمع استان

  ٩٥٤٦  33٠3  2١٥٨  ١١١2  ١١٧٠٤  ٤2١2  شهرستان زنجان

  ١3٩3سرشماري عمومي كشاورزي، : منبع

هكتار  ١٩٩١در اين شهرستان حدود . آيد حساب مي محصول برنج يكي از محصوالت زراعي مهم شهرستان زنجان به

  .ول زير آورده شده استاز اراضي به كاشت برنج اختصاص يافته است كه در جد
  برحسب استان و شهرستان زنجان) شلتوك(و سطح كاشت برنج    برداري تعداد بهره: ٣٤جدول 

 جمع  فقط آبي  فقط ديم

  تعداد  سطح كاشت  تعداد  سطح كاشت  تعداد  سطح كاشت  

  استان زنجان  ١2٥٩  2٧٨٦  ١2٥٩  2٧٨٦  ٠  ٠

  شهرستان زنجان  ٩3٩  ١٩٩١  ٩3٩  ١٩٩١  ٠  ٠

  ١3٩3سرشماري عمومي كشاورزي، : بعمن

ديگر محصوالت زراعي توليدي شهرستان زنجان شامل ارزن، آفتابگردان خليلي، انواع لوبيا، نخود، عالوه بر موارد فوق 

  با. در جدول زير سطح زير كشت برخي از محصوالت ساالنه شهرستان زنجان آورده شده است. بادام زميني است
سيب، (دار  هاي دانه ليدات كشاورزي استان، محصوالت باغي شهرستان زنجان از نوع ميوهتوجه به آخرين آمار تو

از (ريز  هاي دانه و ميوه) آلبالو ، گيالس، آلو، هلو ، زردآلو ، شليل و آلو قطره طال(دار هاي هسته و ميوه) گالبي و به
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ديگر رتبه اين  عبارت باشد و به تن مي ٦٥٥٨2٫3به ميزان ) پسته، بادام، گردو(هاي خشك  و ميوه) قبيل انگور

  .باشد را دارا مي هاي ديگر در رابطه با توليد محصوالت باغي رتبه اول شهرستان در بين شهرستان
 سطح زير كشت و توليد برخي از محصوالت ساالنه شهرستان زنجان: ٣٥جدول 

  )تن/ هكتار (ميزان   شاخص  نام محصول  نوع محصول

  غالت

  گندم
  ٥٧٨٠٠  تسطح زير كش

  ٥٤٥٩٠  مقدار توليد

  جو
  ٩١٦٠  سطح زير كشت

  ١١٩٠٠  مقدار توليد

  شلتوك
  2٠٠٠  سطح زير كشت

  ٧٠٠٠  مقدار توليد

  اي ذرت دانه
  ٠  سطح زير كشت

  ٠  مقدار توليد

  حبوبات

  نخود
  3٦٠٠  سطح زير كشت

  ١٦٩2  مقدار توليد

  لوبيا
  2٩٠  سطح زير كشت

  ٧٨3  مقدار توليد

  عدس
  ٦٤٠٥  سطح زير كشت

  ١٩٨٩  مقدار توليد

  ساير حبوبات
  ٠  سطح زير كشت

  ٠  مقدار توليد

محصوالت 

  جاليزي

  خربزه و طالبي
  2٧٠  سطح زير كشت

  2١٠٠  مقدار توليد

  هندوانه
  ٨٥٠  سطح زير كشت

  ٤٦٧٥٠  مقدار توليد

  خيار
  2٧٤  سطح زير كشت

  ١٠٤١2  مقدار توليد

ت ساير محصوال

  جاليزي

  ٠  سطح زير كشت

  ٠  مقدار توليد

  ها سبزي

  سيب زميني
  ٥3٠  سطح زير كشت

  ١٨٥٥٠  مقدار توليد

  پياز
  33٥٠  سطح زير كشت

  2٠١٠٠٠  مقدار توليد

  گوجه فرنگي
  ١٠٩٠  سطح زير كشت

  ٦٥٤٠٠  مقدار توليد

  ٥٥٠  سطح زير كشت  ساير سبزيجات
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  2٧23٥  مقدار توليد

  اي وفهنباتات عل

  يونجه
  ١232٠  سطح زير كشت

  ٧١2٥٠  مقدار توليد

  اي ساير نباتات علوفه
  3٩٧  سطح زير كشت

  ١٩٧3٩  مقدار توليد

  هاي روغني دانه  نباتات صنعتي
  ١٤  سطح زير كشت

  2٠  مقدار توليد

  ١3٩3مأخذ اداره كل جهاد كشاورزي استان زنجان، 

  :هرستان زنجانها و امكانات بخش كشاورزي در ش قابليت

  مقام اول توليد برنج، سيب درختي، پياز، كلزا در سطح استان و رتبه اول استاني در توليد محصوالت دامي از

 جمله شير، گوشت قرمز، گوشت مرغ صنعتي و عسل

  درصد 2٥و  3٠افزايش توليد در محصوالت استراتژيك پياز و سيب زميني به ميزان به ترتيب 

 دار و ناهموار، سنگالخ، و اراضي شيب(ل توجه براي توسعه زير بخش باغباني هاي قاب  وجود ظرفيت…( 

 نظير زيربخش باغباني براي حفظ و ايجاد اشتغال مولد و جديد استعداد مناسب و كم 

 امكان افزايش عملكرد در واحد سطح در اكثر محصوالت باغي 

  به ازاي هر واحد آب مصرفيمزيت نسبي اغلب محصوالت باغي از نظر توليد و ارزش اقتصادي 

  بندي،  اكثر محصوالت صادراتي باغباني از طريق ارتقاء كيفيت، بسته) قيمت فروش(امكان ارتقاء ارزش صادراتي

 ).مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان(فرآوري و بازاريابي مناسب 

  ١١٧٠٤راعي به كاشت گندم و اختصاص يافته و هكتار از اراضي ز ٧٤٧١٨در سطح شهرستان زنجان حدود 

 .رود صورت ديمي به زير كشت گندم و جو مي بيشتر اين اراضي زراعي به. هكتار به زير كشت جو رفته است
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  زنجان شهرستان قره پشتلو بخش كشاورزي هاي زمين :2٠ نقشه

  
  ١3٩٧ مشاور مأخذ
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  زنجان انشهرست قره پشتلو بخش مرغداري و دامداري : 21 نقشه

 
١3٩٧مشاور مأخذ
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 بخش خدمات - 2-٥- 2

 خدمات آموزشي  

بر اساس استعالم از اداره آموزش و پرورش كل استان زنجان، مراكز فعال آموزشي در بخش قره پشتلو شهرستان 

ساكنان بخش قره . متوسطه دوره دوم است 2متوسطه دوره اول،  ٤دبستان،  ٤١دبستاني،  پيش ١زنجان شامل 

 . كنندراي دريافت خدمات آموزشي در روستاهاي خود و يا به روستاهاي پيرامون مراجعه ميپشتلو، ب

مدرسه كه در مقطع  2مدرسه آن دولتي و  ٤٦مدرسه فعال است كه از اين تعداد  ٤٨در بخش قره پشتلو حدود 

وجود به لحاظ جنسيت، مدارس م. باشد و همه مدرسه از نوع عادي است پيش دبستاني و ابتدايي است غيردولتي مي

  . مدرسه دخترانه است 2مدرسه پسرانه و  ٤مدرسه مختلط بوده و  ٤2حدود 
  اطالعات خدمات آموزشي مربوط به روستاهاي هدف: ٣٦جدول

  دهستان
نام 

 روستا
 دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه ابتدايي پيش دبستاني

قره پشتلو 

 باال

 2 ١ ١   مشكين

 -   ١   ماري

 نسهري
 - 2 2 ١ سهرين

 - ١ ١   وننق

 ١3٩٧اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان، : منبع

دانش آموز پسر در حال  ٤٤١دانش آموز دختر و  3٤١نفر است كه  ٧٨2جمع دانش آموزان روستاهاي هدف حدود 

نفر در دوره  ١٧3بتدايي، نفر در دوره ا ٥٠٤دبستاني،  نفر پيش ١٥آموز، حدود  از اين تعداد دانش. باشند تحصيل مي

  . كنند نفر در مقطع متوسطه دوره دوم تحصيل مي ٩٠متوسطه اول و 

  خدمات ارتباطي)IT  و حمل و نقل...) و  

همچنين دسترسي عمومي به اينترنت . در بخش قره پشتلو تقريباً همه روستاها از نعمت جاده آسفالته برخوردارند

از بين روستاهاي هدف، روستاي مشكين، . ا به تلفن خانگي دسترسي دارندروست 3روستا فراهم است و  ٦ثابت در 

روستا دفتر  ٦در اين بخش در . سهرين به اينترنت ثابت و روستاي سهرين به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند

  .دخودپرداز وجود دار  روستا؛ روستاي حاجي سيران، دستگاه ١عالوه بر آن، در . ارتباط روستايي وجود دارد

  خدمات عمومي و پشتيباني

بر اساس . نمايند در بخش قره پشتلو شهرستان زنجان سه شركت تعاوني وجود دارد كه به كشاورزان خدمات ارائه مي

هاي موجود در بخش قره پشتلو در روستاهاي سهرين،  استعالم اداره تعاون روستايي استان زنجان، شركت تعاوني

تعاوني روستاي كوشش در بخش مركزي زنجان قرار دارد ولي برخي از روستاهاي اند و شركت  تكمه داش واقع شده

) يكي از روستاي هدف(هاي فوق در روستاي سهرين يكي از شركت تعاوني. باشند تابعه آن از بخش قره پشتلو مي

 قشالق-محمودآباد -وننق- لگاهي-كردكندي- سهرينواقع شده است كه اين شركت تعاوني داراي روستاهاي تابعه؛ 

هاي بخش قره پشتلو در  باشند كه مشخصات عمومي شركت تعاوني نفر شاغل مي 2در اين شركت تعاوني . است

  .شده است جدول و نقشه زير نشان داده
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  خش قره پشتلو شهرستان زنجانهاي تعاوني روستايي ب شركت:٣٧جدول
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 قشالق- محمودآباد-وننق-لگاهي-كردكندي-سهرين  سهرين

انواع كود و - توزيع موادسوختي

محصوالت –سموم شيميايي

 آموزش- كشاورزي

٨٩3 ٠ 2 2 ١١2 ٦ 

 تكمه داش

- قارلوق -بهرام بيك-كلهين-آقجه قلعه- تكمه داش

 -داش بالغ -اسالم آباد  - آق كند- جزيمق-چومالو

 - قاليچي - قندرقالو- قارقاقولون - قره حصارلو -لهرگين

زنگي -قبله بالغي-زنگي كوه-بيرونده -قيطور -دولك

 احمدآباد-حاج سيران-اوچبالغ -حاج اصغر

 ساالرآباد-

" ١٩٨ ٧ ١ ٦ ١٠١٤ 2٥ 

 كوشش

جوره  - - جليل آباد-باغ-اورتابالغ-اوراچي- ارمغانخانه

-طاق كندي - -زريك-دوسران -داش تپه - كندي

 -گلچين -گلجه - -كردقشالق - قره تپه- قاشقاتپه

 ولياران -مشكين - ماري

" ١2١ ٤١ 2 3 ١٨ ٤٥٨ 

 اداره تعاون روستايي: منبع
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٧٩  

  شركت تعاوني روستايي: 22نقشه

 
١3٩٧مشاور،: منبع
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٨٠  

  بخش گردشگري  -٣-٥- 2

فرهنگي و طبيعي و موقعيت خاص جغرافيايي، در مسير گردشگري - هاي تاريخي زنجان با برخورداري از جاذبهاستان 

هاي تاريخي،  مندي از جاذبه اين استان داراي رتبه هشتم در بهره. طبيعي و فرهنگي شمالغرب كشور قرار دارد

صورت يكنواخت توزيع نشده است بلكه  ههاي گردشگري در استان زنجان ب جاذبه. باشد طبيعي و فرهنگي كشور مي

اداري،  –ها تابع شرايط كليماتولوژي، توپوگرافي و موقعيت سياسي هاي استان در شهرستانتوزيع فضايي جاذبه

- درصد از كل جاذبه 3٩شهرستان زنجان . هاي تابعه استان است صنعتي، خدماتي و بهداشتي در هريك از شهرستان

 ). طرح آمايش استان زنجان(ود داردهاي موجود استان را در خ

جاذبه  3٥دستي استان زنجان، شهرستان زنجان  هاي بخش گردشگري و صنايع بر اساس كتابچه ظرفيت و توانمندي

 .كه در جدول زير نشان داده شده است دارداي و محلي  المللي، ملي، منطقه در سطوح بينگردشگري 

  انزنج شهرستان گردشگري سطوح و نوع :٣٨جدول

  رديف
  نام جاذبه گردشگري

  سطح بندي  نوع جاذبه

  محلي  اي منطقه  ملي  المللي بين  ساير  مذهبي  طبيعي  تاريخي

  *  كاروانسراي سنگي  ١
  

      *  * * 

  *              * كاروانسراي دخان  2

  *  *  *         * حمام حاج داداش  3

  *             * حمام حاج ابراهيم  ٤

  *  *        *   * امامزاده سيد ابراهيم  ٥

   * بازار زنجان  ٦
  

 *  *  *  *  

  *  *          * پل مير بهاءالدين  ٧

 *             * پل سردار  ٨

  *              * پل سيد محمد  ٩

  *  *            * موزه مردان نمكي  ١٠

  *  *            *  رختشورخانه  ١١

  *  *        *    *  مسجد خاتم  ١2

  *  *        *    *  عمارت دارايي  ١3

  *  *        *    *  مسجد ميرزايي  ١٤

  *  *        *    *  سيد مسجد  ١٥

  *          *    *  مسجد چهلستون  ١٦

  *  *  *      *      حسينيه اعظم  ١٧

  *  *        *    *  بناي توفيقي  ١٨

  *          *    *  2خانه توفيقي  ١٩

  *  *  *  *  *        موزه تاريخ طبيعي  2٠

  *  *            *  كارخانه كبريت  2١

  *              *  كازوانسزاي نيك پي  22
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٨١  

  *            *    آبگرم وننق  23

  *            *    گلجيك غار  2٤

 *           *    معدن نمك چهرآباد  2٥

 *  *         *    گاوازنك  2٦

 *           *    روستاي ماري  2٧

 * *         *    سد تهم  2٨

 * *         *    پيست اسكي پايايي  2٩

 *           *    سد حسن ابدالي  3٠

 *  *         *    دشت سهرين  3١

 *           *    روستاي شكورچي  32

 *           *    روستاي شيالندر  33

 * *        *      مراسم عزاداري زينبيه  3٤

 * *  *    *        جشنواره آش ايراني  3٥

  ١3٩٧، گذاري استان زنجان مركز خدمات سرمايه: منبع

اثر تاريخي ثبت شده در  ٤3به استعالم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان زنجان، با توجه 

، روستاي قشالق نظير طبيعت زيبا و سرسبزدارد و عالوه بر آن، اين بخش  وجودبخش قره پشتلو شهرستان زنجان 

، رودخانه ارمغانخانه دالك والبين و ماري ، آبشارهاي زيبا و ديدني گلجين، قوزوگولي، قازان گولي سهرين، رشت آباد

گري بخش قره فرصت مناسبي را براي توسعه اقتصاد گردشدارد كه و دشت آهوان سهرين و آبگرم معدني وننق 

پشتلو به همراه مشخصات عمومي آنها  در جدول زير آثار تاريخي بخش قره .پشتلو شهرستان زنجان فراهم آورده است

  .آورده شده است
  قره پشتلو بخش در شده ثبت تاريخي آثار :٣٩جدول

  درسآ  قدمت  تاريخ ثبت  شماره ثبت نام اثر  رديف

١  
  ١3٨٠/٠٧/١٠  ٤٠٠١  قلعه  سهرين

هـ  ٦- ٥قرن 
  ق.

 - روستاي سهرين- بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  ك م شمال غربي روستاي سهرين 2

تپه باستاني شاه   2
  بالغي

  اسالمي  ١3٨٠/٠٩/٠٥  ٤23٥
 - شهر ارمغانخانه - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان

  كيلومتري جنوب ارمغانحانه 2
تپه باستاني قبله   3

  بالغي
٤23١  ٦3٨٠/٠٩/٠٥  

- تاريخي
  اسالمي

روستاي قبله  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  متري سه راه روستاي قبله بالغي 3٠٠ -بالغي

تپه تورپاق قلعه   ٤
  ارمغانخانه

  اسالمي  ١3٨٠/٠٩/٠٥  ٤23٨
 - شهر ارمغانخانه - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان

  كيلومتري جنوب ارمغانحانه 2
٥  

  اسالمي  ١3٨٠/٠٩/٠٥  ٤2٤2  تپه داش قاباقي
روستاي حاجي  - بخش قره پشتلو -ن زنجانشهرستا

  متري غرب روستا ٥٠٠ -سيران
٦  

  اسالمي  ١3٨٠/٠٩/٠٥  ٤2٤٧  تپه قلعه چارخ آباد
روستاي قبله  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان

  متري سه راهي ورودي روستا ١٠٠ -بالغي
٧  

  اسالمي  ١3٨٠/٠٩/٠٥  ٤2٤٨  تپه قلعه قندر قالو
روستاي قتدر  - لوبخش قره پشت -شهرستان زنجان

  شمال روستا -قالو
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٨٢  

محوطه چمخاق   ٨
  كندي

٤2١  ٤٩3٨٠/٠٩/٠٥  
- تاريخي
  اسالمي

روستاي حاجي  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  كيلومتري غرب روستا ١/٥ -سيران

٩  
  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦١٦٤  آق تپه بهرام بيگ

م . ق  ٤هزاره 
  تا تاريخي

م روستاي بهرا - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  متري شمال روستا ٥٠ -بيگ

١٠  
  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦١٦٧  گرگان تپه آق كند

م . ق  ٤هزاره 
  تا اسالمي

روستاي آق  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  كيلومتري شمال روستا ١/٥ -كند

١١  
  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦١٦٨  تپه برونده

م . ق  2هزاره 
  تااسالمي

 - روستاي برونده - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
حد فاصل برونده و حاجي  -كيلومتري روستا 3

  سيران
١2  

  م. ق  2هزاره   ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦١٩٩  كچل تپه تيكمه داش
روستاي تيكمه  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان

  متري جنوب روستا ٦٠٠ -داش
منجيق تپه تيكمه   ١3

  داش
  تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٠٠

روستاي تيكمه  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  اشد

١٤  
  اواخرتاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٠١  تپه تاريخي اورته بالغ

روستاي اورته  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  كنار جاده قره پشتلو - بالغ

١٥  
  م. ق  2هزاره   ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٠2  تپه آسياب

روستاي تيكمه  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  داش

١٦  
  تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٠3  تپه اورتاچمن

روستاي دو  - بخش قره پشتلو -شهرستان زنجان
  سران

١٧  
  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٤٥  بنو تپه

( اشكاني 
  ساساني-)پارت

كيلومتري  ١/٧ -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 
  شمال شرق روستاي قره تپه

١٨  
  تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٤٦  تپه ده باشي

كيلومتري  2 -بخش قره پشتلو  - شهرستان رنجان 
  اي جوره كنديجنوب روست

١٩  
  تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٤٧  تپه قلعه آق كند

روستاي آق  -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 
  كند

2٠  
  تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٤٨  تپه نوهل

كيلومتري  3 -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 
  غرب روستاي سهرين

2١  
  اواخر تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٤٩  تپه آسياب

يك كيلومتري  -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  جنوب غربي روستاي ولياران

22  
  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٥٠  حمام تپه كوچك

تاريخي و 
  اسالمي

كيلومتري  3 -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 
  شرق روستاي جليل آباد

23  
  ساساني  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦2٥2  دوشان تپه

متري  ٧٠٠ -بخش قره پشتلو - شهرستان زنحان 
  جوره كنديشمال روستاي 

2٤  
  ساساني  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦3٨٠  تپه آقلي داش

شمال غرب  - بخش قره پشتلو- شهرستان زنجان 
  روستاي قاشقا تپه

2٥  
  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦3٨١  تپه اربابي كوچك

ق  2و  3هزاره 
  م.

يك كيلومتري  - بخش قره پشتلو- شهرستان زنجان 
  شمال غرب روستاي سهرين

2٦  
  ساساني  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦3٨2  تپه بابا گول باال

دو كيلومتري  -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  شرق روستاي جليل آباد

2٧  
  تاريخي  ١3٨١/٠٧/٠٧  ٦3٨٤  تپه قره قوش الن

جنوب روستاي - بخش قره پشتلو- شهرستان زنجان 
  سهرين

غرب جنوب  - بخش قره پشتلو- شهرستان زنجان قرون اوليه   ١3٨١/١٠/١٠  ٦٧٠٠  تپه قبرستان كهنه  2٨
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٨٣  

  روستاي جوزه كندي  اسالمي
2٩  

  ١3٨١/١١/١2  ٧٤٠٦  تپه دوسران
قرون اوليه 

  اسالمي
متري  3٠٠  -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 

  شمال روستاي دوسران
3٠  

  ساساني  ١3٨١/١١/١2  ٧٤٠٧  تپه حمام بزرگ
كيلومتري  3 -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 

  شرق روستاي جليل آباد
تپه قبرستان   3١

  نخانهارمغا
١  ٧٤٠٨3٨١/١١/١2  

-هخامنشي
  ساساني

كيلومتري  2 -بخش قره پشتلو   - شهرستان زنجان 
  غرب روستاي ارمغانخانه

32  
  ساساني  ١3٨١/١١/١2  ٧٤٠٩  تپه باال جاتپه

كيلومتري  ١ -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  جنوب روستاي قره تپه

33  
  ساساني  ١3٨١/١١/١2  ٧٤١١  تپه قبرستان نوهل

كيلومتري  2/٨  -بخش قره پشتلو - ان زنجان شهرست
  غرب روستاي سهرين

3٤  
  ١3٨١/١2/١٧  ٧٤٩٩  تپه قبرستان اربابي

( اشكاني 
  ساساني-)پارت

روستاي  -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  سهرين

3٥  
  ١3٨١/١2/١٧  ٧٥٠٠  تپه بابا گول

( اشكاني 
  ساساني-)پارت

جليل روستاي   -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  آباد

3٦  
  ساساني  ١3٨١/١2/١٧  ٧٧2٥  تپه گوي بوالغ

متري  ٨٠٠ -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  جنوب غربي روستاي ولياران

3٧  
  ١3٨2/٠3/١٠  ٨٧٦٤  اوزليك تپه

قرون اوليه 
  اسالمي

كيلومتري  3/٥فاصله  - بخش قره پشتلو -زنجان 
  روستاي گلجه

3٨  
  ساساني  ١3٨2/٠٥/١٤  ٩٤٦٧  حمام تپه

 3فاصله  -بخش قره پشتلو  - هرستان زنجان ش
  كيلومتري جنوب روستاي قبله بالغ

3٩  
  ساساني  ١3٨2/٠٥/١٤  ٩٤٦٩  آق تپه

 ٦٠٠فاصله  -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 
  متري شمال روستاي بهرام بيگ

٤٠  
  ساساني  ١3٨2/٠٥/2٧  ٩٦٨٩  پورسخلو تپه

 ١٠٠فاصله  -بخش قره پشتلو  - شهرستان زنجان 
  ري شمال روستاي ساالر آبادمت

٤١  
  ساساني  ١3٨2/٠٦/23  ١٠٠٤٦  تپه ولد كندي

 ٤فاصله  -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  كيلومتري شمال روستاي اسالم آباد

٤2  
  م. ق  ١هزاره   ١3٨2/٠٦/23  ١٠٠٥٠  دليك تپه

 3فاصله  -بخش قره پشتلو - شهرستان زنجان 
  كيلومتري جنوب غربي روستاي مشكين

٤3  
  دوره قاجاريه  ١3٩١/١٦/٦  3٠٨٧١  امامزاده برونده

روستاي  - دهستان قره پشتلوي باال -شهرستان زنجان
  برونده

  ١3٩٧سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان زنجان، : منبع
ت بر اساس استعالم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان زنجان و كتابچه مركز خدما

كه در . به عنوان روستاهاي هدف گردشگري تعريف شده استگذاري استان زنجان، برخي از روستاها  سرمايه

روستاي سهرين، ماري و  3پشتلو،  روستاي هدف گردشگري تعيين شده است و در بخش قره ٨شهرستان زنجان 

ي جزء روستاهاي منتخب روستاي هدف گردشگر 3هر . وننق به عنوان روستاي هدف گردشگري مشخص شده است

جدول زير مشخصات روستاهاي هدف گردشگري . زايي روستايي هستند براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال

  .شهرستان زنجان را نشان داده است
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٨۴  

  زنجان شهرستان گردشگري هدف روستاهاي مشخصات :٤٠جدول

  اهميت  جاذبه  آبادي  بخش  شهرستان رديف

١  

  زنجان

  ٤  تطبيع  ننقو  پشتلو قره

  ٤  طبيعت  پاپايي  مركزي  2

 ٤  طبيعت  رال مركزي 3

 ٤  طبيعت  سهرين پشتلو قره ٤

 ٤  طبيعت  ريما پشتلو قره ٥

 ٤  باارزش بافت  رشيالند مركزي ٦

 ٤  طبيعت  چيرشكو زنجانرود ٧

 ٤  طبيعت  غالنلواو هقر زنجانرود ٨
  ١3٩٧فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان زنجان، مركز خدمات سرمايه گذاري استان زنجان و سازمان ميراث : منبع 

اين منطقه گردشگري در يك دشت وسيع، در شمل غرب شهرستان زنجان : روستاي هدف گردشگري سهرين

كيلومتر است و  ١٠) زنجان(اين روستا در نزديكي فرودگاه قرار دارد كه فاصله آن با مركز شهرستان. واقع شده است

. روستاي سهرين با تركيب باغات و اراضي زراعي منظره بسيار زيبايي دارد. ل دسترسي استبا جاده آسفالته قاب

هكتار در نزديكي اين روستا زيستگاه بسيار مناسبي براي آهوان  3٥٠٠٠منطقه حفاظت شده سهرين با وسعت 

   .منطقه به شمار مي رود

  .دهد را نشان ميهاي گردشگري استان زنجان  نقشه زير كليه آثار تاريخي و جاذبه
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٨۵  

  شهرستان زنجان قره پشتلو بخش گردشگريمنابع  :2٣نقشه

  
  ١3٩٧ مشاور مأخذ
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  زنجان استان گردشگري عمومي مسيرهاي شناسه

  سهرين-زنجان مسير

 2٠ مسير طول با سهرين- زنجان مسير گردشگري، مسيرهاي شناسه سند در موجود اطالعات و ها داده براساس

 طبيعي ي ها مكان .است مراجعه قابل اي جاده طريق از و پاييز و تابستان بهار، فصول در ، ينسهر زنجان از كيلومتر

 هاي الله دشت سهرين، آهوان دشت مقصد در موجود طبيعيهاي  جاذبه .است مسير زيباي مناظر مسير، طول در

 و ملي اي، منطقه طحس در گردشگر جذب توان و جاذبه مهمترين مسير طول در ها مكان اين .باشد مي سهرين

 مقصد در و مسير طول در تسهيالت و امكانات جمله از .است سلطانيه زنجان گردشگري مسير براي المللي بين

 بيمارستان، بنزين، پمپ رستوران، راه، پليس خودرو، امداد بهداشتي، سرويس بنزين، پمپ ،فروشي اغذيه به توان مي

  .رود مي شمار به گندم مقصد توليدات و محصوالت كه است ذكر به الزم .كرد اشاره پرداز خود باجه

  سهرين- زنجان مسير اطالعات : ٤1جدول

  2٠ :كيلومتر به فاصله                 سهرين :مقصد                     زنجان :مبدأ                            سهرين-زنجان :مسير

  اي جاده :دسترسي نوع            ٠٩3٤  :مسير كد              يك :روز به مدت  بهار،تابستان،پاييز :سفر پيشنهادي زمان
  

 پيرامونيهاي  جاذبه و اصليهاي  مكان

  مسير طول

   :مسير اصلي شهرهاي و ها مكان

   :فرهنگي

  مسير زيباي مناظر :طبيعي

  مقصدهاي  جاذبه
   :فرهنگي

  سهرين هاي الله دشت سهرين، آهوان دشت :طبيعي

  

 تسهيالت و كاناتام

  مسير طول

 هتل                   آپارتمان هتل         مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي اغذيه   رستوران             كبابي                فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ            بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان        درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو     خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

 تسهيالت و امكانات

  مقصد

 هتل                   آپارتمان هتل        مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي اغذيه   رستوران             كبابي               فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ  بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان       درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو      خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

  

  گندم  مقصد توليدات و محصوالت
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  قننو-زنجان مسير

 كيلومتر ٤٠ مسير طول باق ونن- زنجان مسير ي،گردشگر مسيرهاي شناسه سند در موجود اطالعات و ها داده براساس

 مسير طول در طبيعيهاي  مكان .است مراجعه قابل اي جاده طريق از و تابستان و بهار فصول در ،قونن تا زنجان از

 به توان مي مقصد در و مسير طول در تسهيالت و امكانات جمله از .استق ننو آبگرم مقصد در و منطقه زيباي منظر

 خود باجه بيمارستان، بنزين، پمپ رستوران، راه، پليس خودرو، امداد بهداشتي، سرويس بنزين، پمپ ،شيفرو اغذيه

  .رود مي شمار به درختي محصوالت گندم، مقصد توليدات و محصوالت كه است ذكر به الزم .كرد اشاره پرداز

  قوت- زنجان مسير اطالعات : ٤2جدول

  ٤٠ :كيلومتر به فاصله                     قونن :مقصد                   زنجان :مبدأ                            قونن-زنجان :مسير

  اي جاده :دسترسي نوع            ٠٩3٥  :مسير كد              يك :روز به مدت   بهار،تابستان :سفر پيشنهادي زمان
  

 پيرامونيهاي  جاذبه و اصليهاي  مكان

  مسير طول

   :مسير اصلي هرهايش و ها مكان

   :فرهنگي

  منطقه زيباي منظر :طبيعي

  مقصدهاي  جاذبه
   :فرهنگي

  قننو آبگرم :طبيعي
  

 تسهيالت و امكانات

  مسير طول

 هتل                   آپارتمان هتل         مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 روشيف اغذيه   رستوران             كبابي                فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ            بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان        درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو     خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

 تسهيالت و امكانات

  مقصد

 هتل                   آپارتمان هتل        مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي اغذيه   رستوران             كبابي               دگاهفرو          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ  بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان       درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو      خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

  

  درختي محصوالت گندم،  مقصد توليدات و والتمحص
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سيران حاج روستاي-زنجان مسير  

 ٨٠ مسير طول با سيران حاج به زنجان مسير گردشگري، مسيرهاي شناسه سند در موجود اطالعات و ها داده براساس

هاي  مكان .است عهمراج قابل اي جاده طريق از و سال فصول تمامي در ،سيران حاج روستاي تا زنجان از كيلومتر

 امامزاده مقصد فرهنگيهاي  جاذبه و قتو آبگرم سهرين، شده حفاظت منطقه زيبا، مناظر مسير طول در فرهنگي

 و مسير طول در تسهيالت و امكانات جمله از .باشد مي آباد سرخ شده حفاظت مناطق طبيعيمنابع  و سيران روستاي

 خودرو، امداد بهداشتي، سرويس پزشكي، فوريت بنزين، پمپ كبابي، ،شيفرو اغذيه اسكان، مراكز به توان مي مقصد در

 تمحصوال مقصد توليدات و محصوالت كه است ذكر به الزم .كرد اشاره خودپرداز باجه راه، پليس خريد، مركز

 .رود مي شمار به كشاورزي

  يرانس حاج روستاي- زنجان مسير اطالعات : ٤٣جدول

  ٨٠ :كيلومتر به فاصله                 ميران حاج روستاي :مقصد                زنجان :مبدأ                سيران روستاي حاج-زنجان :مسير

  اي جاده :دسترسي نوع                         ٠٩٥٤  :مسير كد         يك :روز به مدت        فصول تمام  :سفر پيشنهادي زمان
  

 نيپيراموهاي  جاذبه و اصليهاي  مكان

  مسير طول

   :مسير اصلي شهرهاي و ها مكان

  قتو آبگرم سهرين، شده حفاظت منطقه زيبا، مناظر :فرهنگي

   :طبيعي

  مقصدهاي  جاذبه
  سيران روستاي امامزاده :فرهنگي

  آباد سرخ شده حفاظت مناطق :طبيعي
  

 تسهيالت و امكانات

  مسير طول

 هتل                   آپارتمان هتل         مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي اغذيه   رستوران             كبابي                فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ            بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان        رمانگاهد                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو     خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

 تسهيالت و امكانات

  مقصد

 هتل                   آپارتمان هتل        مهمانپذير          متل               موقت اناسك مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي اغذيه   رستوران            كبابي               فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ  بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان       درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   مدادخودروا      خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

  

  كشاورزي محصوال  مقصد توليدات و محصوالت
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  گلجين- خانه ارمغان-زنجان مسير

 طول با گلجين-خانه ارمغان به زنجان مسير گردشگري، مسيرهاي شناسه سند در موجود اطالعات و ها داده براساس

 در فرهنگيهاي  مكان .است مراجعه قابل اي جاده طريق از و بهار فصل در گلجين، تا زنجان از كيلومتر ٥٠ رمسي

 سرسبز هاي كوه محرم، ماه در تعزيه خواني، شبيه مراسم مشگين، هاي كوه ارمغانخانه، زيباي شهر مسيرها طول

 و امكانات جمله از .باشد مي رودخانه و يعيطب آبشارهاي و منطقه زيباي مناظر مقصد طبيعيهاي  جاذبه و ماري

 پزشكي، فوريت بنزين، پمپ كبابي، ،فروشي اغذيه اسكان، مراكز به توان مي مقصد در و مسير طول در تسهيالت

 و محصوالت كه است ذكر به الزم .كرد اشاره خودپرداز باجه راه، پليس خريد، مركز خودرو، امداد بهداشتي، سرويس

  .رود مي شمار به كوهي هاي تره درختي، حصوالتم مقصد توليدات

  گلجين- خانه ارمغان- زنجان مسير اطالعات : ٤٤جدول

  ٥٠ :كيلومتر به فاصله                 گلجين هاي كوه :مقصد                              زنجان :مبدأ   گلجين     -خانه ارمغان-زنجان :مسير

  اي جاده :دسترسي نوع                     ٠٩٥٦  :مسير كد                       يك :روز به مدت          بهار  :سفر پيشنهادي زمان
  

 پيرامونيهاي  جاذبه و اصليهاي  مكان

  مسير طول

   :مسير اصلي شهرهاي و ها مكان

 هاي هكو محرم، ماه در تعزيه خواني، شبيه مراسم مشگين، هاي كوه ارمغانخانه، زيباي شهر :فرهنگي

  ماري سرسبز

   :طبيعي

  مقصدهاي  جاذبه
   :فرهنگي

  رودخانه و طبيعي آبشارهاي و منطقه زيباي مناظر :طبيعي
  

 تسهيالت و امكانات

  مسير طول

 هتل                   آپارتمان هتل         مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي غذيها   رستوران             كبابي                فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ            بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان        درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو     خريد زمرك       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

 تسهيالت و امكانات

  مقصد

 هتل                   آپارتمان هتل        مهمانپذير          متل               موقت اسكان مراكز   راهي بين مجتمع  

 فروشي اغذيه   رستوران            كبابي               فرودگاه          آهن راه ايستگاه   پايانه  

 گاز پمپ  بنزين پمپ           نمازخانه           بيمارستان       درمانگاه                     پزشكي فوريت  

 بهداشتي سرويس   امدادخودرو      خريد مركز       راه پليس       رساني اطالع دفتر   پرداز خود باجه  

  

  كوهي هاي تره درختي، محصوالت  مقصد توليدات و محصوالت

استان داخلي گردشگري توسعه و ريزي برنامه دفتر زنجان، استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي ميراث سازمان :مأخذ  

 پشتلو دستي استان زنجان و بخش قره صنايع

استان زنجان، در استان زنجان انواع دستي  بر اساس استعالم سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع

دستي  شود كه ليست اين صنايع دستي و هنري وجود دارد كه توسط مردان و زنان هنرمند و صنعتگر تهيه مي صنايع

  :عبارت است از



 ١3٩٧ - برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان زنجان 

٩٠  

هاي سنتي،  پوش هاي سنتي، پاي ، معرق چوب، بافتني)آهنگري سنتي(هاي وابسته، چلنگري گليم بافي و پيشه

هاي قيمتي و نيمه قيمتي، منبت چوب،  هاي محلي اقوام، تراش سنگ دار، لباس فال سنتي لعابطراحي سنتي، س

زني،  هاي الحاقي، سفال سنتي، قلم دوز، دواتگري سنتي، رودوزي بافي، نمدمالي سنتي، توليدات چرمي دست جاجيم

  .دوزي خراطي چوب، ماشته بافي، تراش روي شيشه، پته

هاي سنتي وجود  هاي سنتي و بافتني پوش ، پايبافي ابريشمي فرش ،دستي مانند گليم بافي  صنايع پشتلو قرهدر بخش 

هاي  بافي و خياطي رايج است و افراد زيادي دوره در روستاهاي هدف نيز بين بانوان، صنايع دستي فرش. دارد

  .اند نمودهو مدرك آن را دريافت   اي گذرانده آموزشي اين دو هنر را زير نظر اداره فني و حرفه

  معدني و صنعتي بخش - ٤-٥- 2

 فعال معادن قطعي ذخيره كه دارد وجود زنجان شهرستان رد فعال معدن ١١٥ آمده دست به استعالمات طبق

كه در جداول  پروانه اكتشاف براي اين شهرستان صادر شده است 3٤همچنين و  باشد مي تن ٧٥٧23١٨٥ شهرستان

 .شود زير مشاهده مي

  شهرستان تفكيك به زنجان استان فعال معادن برداري بهره پروانه اتاطالع :٤٥جدول

  فعال معادن تعداد  شهرستان  رديف
  گذاري سرمايه  قطعي ذخيره

  ريال ميليون  تن

  ١٤١٠٦٤  ٥٠3٤3٨١3  ٥٤  ابهر  ١

  ٦٥2٧٧  ١١٨١٨3٥٠٠  2١  ايجرود  2

  ٩١2٧٠  ١٤٠٥١3٩٠٠  3٥  خدابنده  3

  2٨٨٧٩  ١2٦٨٤33٠  ١١  خرمدره  ٤

  3٩٥١١٨  ٧٥٧23١٨٥  ١١٥  نزنجا  ٥

  ٦٤٧23  322١١32٤  ١٤  سلطانيه  ٦

  3٠٧٤٩  ١3٦٥٨٠٠٠٠  ١١  طارم  ٧

  ١١23٩٦٦  ٤٦٦٤١٤١٧  ٥3  ماهنشان  ٨

  ١٩٤١٠٤٦  ٦١2٨٨١٤٦٩  3١٤  جمع  ٩
  ١3٩٧اداره صنعت، معدن و تجارت، : منبع

  شهرستان تفكيك به اكتشاف پروانه تعداد :٤٦جدول

  تعداد پروانه اكتشاف  شهرستان  رديف

  ١١  ابهر  ١

  ٩  ايجرود  2

  ١٤  خدابنده  3

  2  خرمدره  ٤

  3٤  زنجان  ٥

  ٨  سلطانيه  ٦
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  -  طارم  ٧

  ١٩  ماهنشان  ٨

  ٩٧  جمع  ٩
  ١3٩٧اداره صنعت، معدن و تجارت، : منبع

 گرانيت، معادن شامل كه باشد مي فعال قره پشتلو بخش در معدن ٤3 ،زنجان شهرستاندر  فعال معدن ١١٥ از

 .است و خاك صنعتي الشه سنگ فلدسپات،

  1٣٩٥ سال زنجان شهرستان معادن : ٤٧جدول

  )تن(معدن ذخيره  )تن(اسمي ساليانه استخراج ميزان  معدن نام  رديف

  ١٠٠٠٠٠  ٧٥٠٠  امام گرانيت  ١

  ١٠٠٠٠٠  -  اسب دو گرانيت  2

  ٥2٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  چورزق فلدسپات  3

  ٦٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  آباد رحيم فلدسپات  ٤

  ٤٠٥١٠٠  2٠٠٠٠  مرصع فلدسپات  ٥

  ١٨٥2٠٠  ١٠٠٠٠  ريحان دوران فلدسپات  ٦

  ٤٠٠٠٠٠  -  )تلخاب(شاهبالغي فلدسپات  ٧

  ٤٥٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  2دوران فلدسپات  ٨

  3٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  2مرصع فلدسپات  ٩

 و گلبالغي آهن و فلدسپات  ١٠

  تلخاب
2١  ٠٠٠٠2٠٠٠٠  

  ٧٥٠٠٠٠  2٠٠٠٠  سورمله صنعتي خاك  ١١

  ٤٨١١2٩٧٦  ٧٥٠٠٠  آباد ابراهيم گچ  ١2

  ٨٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  چير گچ  ١3

  ٩2٠٠٠٠  ٦٠٠٠  اربط آقبالغ آهنگ  ١٤

  ١2٨٤٠٠٠  ١٥٠٠٠  اژدهاتو تراورتن  ١٥

  ١٠٥٠٠٠٠  2٥٠٠٠  آباد اند الشه سنگ  ١٦

  3٧٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  آباد ديزج الشهد سنگ  ١٧

  ١٥٠٠٠٠٠٠  -  همايون الشه سنگ  ١٨

  3٥٠٠٠٠  ٦٠٠٠  تولي سقل الشه سنگ  ١٩

  2٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  كهناب الشه سنگ  2٠

  ٥٥٠٠٠  -  تپه قره الشه سنگ  2١

  ١2٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  اژدهاتور الشه سنگ  22

  ١٧٥٠٠٠٠  -  خارجي الشه سنگ  23

  2٦٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  كوشكن كوهي ماسه و شن  2٤

  2٥٠٠٠٠  2٥٠٠٠  مهتر كوهي ماسه و شن  2٥

  ٤2٠٠٥٠  ١٥٠٠٠  ذاكر آهن  2٦
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  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  گليجك آهن  2٧

  ٥٠٠٠٠  ٧٠٠٠  قوزلو آهن  2٨

  ١٠٠٠٠٠  2٠٠٠٠  زرنان ناب چوره آهن  2٩

  2٥٠٠٠٠  2٥٠٠٠  3مرواريد آهن سنگ  3٠

  ١٨٥٠٠٠  3٠٠٠٠  كاوند آهن  3١

  ٦٠٠٠٠  ٩٠٠٠  ذاكر شمال آهن سنگ  32

  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  قينرجه هماتيتي آهن سنگ  33

  ٧٠٠٠٠  ١٤٠٠٠  چورزق آهن  3٤

  ٥٥٠٠٠  2٠٠٠  كند ساري منگنز  3٥

  ٩٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  اژدهاتور -آباد زنگيل آهن  3٦

  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  دو كاوند آهن  3٧

  ١٧٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ريحان آهن  3٨

  ١٥٠٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠  قوزلو مرمريت  3٩

  3٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  جابر شيخ مرمريت  ٤٠

  ٤3٥٠٠  ٥٠٠٠  كلهرود مس  ٤١

  3٠٠٠٠٠  -  گليجه مس  ٤2

  ١3٩٧اداره صنعت، معدن و تجارت، : منبع
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  زنجان هرستانش قره پشتلو بخش معدني اطالعات :٤٨جدول

  نوع ماده معدني نام معدن

  هويت بهره بردار  وضعيت معدن

  موقعيت جغرافيايي معدن
مساحت محدوده 

  معدن

  ذخيره معدن
مواد خام صادر شده مناطق 

  فعال  روستايي
غير 

  فعال
  ذخيره احتمالي  ذخيره قطعي  خصوصي  تعاوني

  ١٦٠٤32٠.٠٠  2.١٠  جانكيلومتري شمالغرب زن٦٨  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  حاجي سيران يك
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  2٠٠٠٠٠.٠٠  ٠.٦٧  كيلومتري شمالغرب زنجان٧3  ٠  ٠  ١  ٠  گرانيت  2گرانيت حاجي سيران
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  23٠٠٠٠.٠٠  ١.٩٤  كيلومتري شمالغرب زنجان٨٦  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  3گرانيت حاجي سيران
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١٠٠٠٠٠.٠٠  32٠٠٠.٠٠  ١.٠٠  كيلومتري  روستاي حاجي سيران 3 -كيلومتري شمال زنجان  ٧٥  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  ٤گرانيت حاجي سيران 
خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  گرانيت  ٥گرانيت حاجي سيران
    

  ١٠٠٠٠٠.٠٠  ٥٠٠٠٠.٠٠  ٠.2٥  كيلومتري شمال زنجان ٨٠
خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  گرانيت  2گرانيت ورمزيار
    

  ٨٠٠٠٠.٠٠  ١.٨٨  كيلومتري شمال زنجان٧٧
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  گرانيت  3گرانيت ورمزيار
    

  ٥٠٠٠٠.٠٠  ٠.٤٧  زنجان كيلومتري شمال٧٧
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ٩32٥٠.٠٠  ١.١٩  كيلومتري شمال زنجان٦٥  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  گرانيت ورمزيارسفلي
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١٦٥٠٠  ١.٨٧  كيلومتري شمالغرب زنجان٧٤  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  ١گرانيت سليمان بالغي
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  گرانيت  2گرانيت سليمان بالغي
    

  ٥٠٠٠٠.٠٠  ١.٦١  كيلومتري شمالغرب زنجان ٧٥
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  گرانيت  گرانيت جزيمق
    

  ١٠٠٠٠٠.٠٠  ١.٨٠  كيلومتري جنوبشرق زنجان٧3
  

خارج استان و  -انداخل است

  صادرات به خارج از كشور

  ١٠2٠٠٠.٠٠  ٠.3٧  كيلومتري شمالغرب زنجان٧٧  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  ١گرانيت ام آباد
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  3٠٠٠٠٠.٠٠  ١٠٠٠٠٠.٠٠  ١.٤٤  كيلومتري شمال غرب زنجان ٧٥  ١  ٠  ٠  ١  گرانيت  2گرانيت ام آباد
خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  گرانيت  گرانيت كبريك '
    

  ٥٠٠٠٠٠  2٥٠٠٠٠  ١.٩٩  روستاي كبريك -جاده حاجي سيران  - زنجان    ١
خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ٠  ٠  ١  ٠  گرانيت  گرانيت حبش
-ي جاده زنجان ،حاجي سيران ،قبله بالغ(كيلومتري شمال زنجان ٩3

  )حبش
١.٦٩  2٠٠٠٠٠  

  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  گرانيت  گرانيت قره حصار لو
    

  ١2٠٠٠٠.٠٠  ٠.٧2  كيلومتري شمال زنجان ٦٥
  

خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور
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  ١  ٠  گرانيت  گرانيت برونده
    

  3٠٠٠٠٠.٠٠  2.٠٠  كيلومتريشمال زنجان ٩٠
  

خارج استان و  -اخل استاند

  صادرات به خارج از كشور

  ١  گرانيت  گرانيت قندرقالو
    

  ١٤٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  ٠.٩٠3  كيلومتري شمال غرب زنجان ٧٠  ١
خارج استان و  -داخل استان

  صادرات به خارج از كشور

  ١  ٠  فلدسپات  فلدسپات زنگين
  

  خارج استان  ١٠٠٠٠٠  ٥١٨٠٠  ١.٥2  تركيلوم ٨٠فاصله تا زنجان  -روستاي زنگين -بخش نيك پي- زنجان  ٠

  خارج استان  ١٥٠٠٠٠٠.٠٠  ٧٠٠٠٠٠.٠٠  ٩.٥٦  كيلومتريجنوب شرق زنجان ١2٦  ١  ٠  ٠  ١  خاك صنعتي  خاك صنعتي قشالق

  خاك صنعتي  خاك صنعتي اسالم آباد
  

٠  ٠  ١  
  

  خارج استان  ٥٦٦٠٠٠  3٤٠٠٠٠  ٥.٦2٥

  ١  سيليس گرمابي  سيليس چومالو
    

  صادرات به خارج از كشور  2٠٠٠٠٠٠  ٩٩١٠٠٠  ٤.٤٧  ستاي چومالورو - زنجان ارمغانخانه   ١

  صادرات به خارج از كشور  ٥٠٠٠٠٠.٠٠  2٥٠٠٠٠.٠٠  ١2.2٠  كيلومتر ٦٥فاصله تا زنجان - روستا چومالو-بخش ارمغانخانه- زنجان  ١  ٠  ٠  ١  سيليس  2سيليس چومالو

  خارج استان  ٧٠٠٠٠٠.٠٠  3٠٠٠٠٠.٠٠  2.١١  كيلومتر ٧٥مان بالغي فاصله تا زنجان سلي-ارمغانخانه -شهرستان زنجان  ١  ٠  ٠  ١  پرليت  پرليت سليمان بالغي

  ١  سنگ الشه و مالون  سنگ الشه بهرام بيگ
    

  داخل استان  ١٠٠٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  3.٠٥  كيلومتري شال غرب زنجان ٥٥  ١

  داخل استان  ٥٠٠٠٠٠.٠٠  ١٨٧٤٧٥.٠٠  ٠.٩٦  كيلومتري شمالغرب زنجان ٥3  ١  ٠  ٠  ١  سنگ الشه  سنگ الشه زنگي كوه

  بهرام بيگ شمالي
  

١  
    

  داخل استان  ١٥٠٠٠٠  ٦٥٠٠٠  ٠.٧٦  روستاي بهرام بيگ - جاده قديم اردبيل  -زنجان   ١

  ١  سنگ الشه  سنگ الشه قارلوق
    

١  
  

  داخل استان  ١٨٥٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  ٠٥٦.2

سنگ الشه ومالون اسالم 

  آبادشمالي
  ١  ٠  سنگ الشه ومالون

    
  داخل استان  2٥٠٠٠٠.٠٠  ١2٠٠٠٠.٠٠  ٠.٥3  ب زنجانكيلومتري شمال غر٥٥واقع در 

  سنگ الشه جنوب اسالم آباد
درصد  ٥٠درصد مالون  ٥٠

  الشه
١  

    
  داخل استان  2٥٠٠٠٠.٠٠  ١٠٠٠٠٠.٠٠  ١.2١  جاده حاجي سيران روستاي اسالم اباد -ارمغانخانه  -زنجان   ١

  2سنگ الشه بهرام بيك 
    

  داخل استان  ٨٩٤٨٨  ٧٠٠٠٠  ١.٥  كيلومتري شمال زنجان ٥٥واقع در  ٠  ٠  ١

سنگ الشه و مالون بهرام 

  3بيگ
  داخل استان  3٠٠٠٠٠.٠٠  2٠٠٠٠٠.٠٠  ١.٥٨  جاده حاجي سيران ٥٥زنجان كيلومتر   ١  ٠  ٠  ١  سنگ الشه

  ١  ٠  سنگ الشه  سنگ الشه قره تپه
        

٥٥٠٠٠.٠٠  
  

  داخل استان

  ١  ٠  ٠  ١  سنگ الشه موزاييكي  سنگ الشه موزائيكي زنگي كوه
  

  داخل استان  ١٠٠٠٠٠٠.٠٠  ٥٠٠٠٠٠.٠٠  2٦.٠

  ١  ٠  سنگ الشه  2سنگ الشه زنگي كوه
    

  داخل استان  3٥٠٠٠٠.٠٠  2٥٠٠٠٠.٠٠  ٠.٧٦  كيلومتري شمال غرب زنجان ٥٥

  ١  شن و ماسه كوهي  شن و ماسه كوهي سامساقلو دو
    

  داخل استان  2٨٧٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٠.٠٥  روستاي سارمساقلو -ارمغانخانه  -زنجان   ١

  داخل استان  2٥٠٠٠٠٠  ١2٠٠٠٠٠  ٠.٥  كيلومتر ١٥فاصله تا زنجان - روستا سارمساقلو-بخش قره پشتلو- زنجان  ١  ٠  ٠  ١  شن وماسه كوهي  كوهي سارمساقلو شن وماسه

شن و ماسه كوهي سارمساقلوي 

٤  
  داخل استان  ٠.٠٠  2٤٠٠٠٠.٠٠  ٠.١3  كيلومتري غرب زنجان ٧  ١  ٠  ٠  ١  شن و ماسه كوهي

  داخل استان و خارج استان  3٠٠٠٠٠.٠٠  ١٠٠٠٠٠.٠٠  ١١.٠٠  كيلومتر ٦٠فاصله تا زنجان -ارمغان خانه روستاي چومالو- زنجان  ١  ٠  ٠  ١  وروي و مسسرب   پلي متال چومالو

  ١3٩٧اداره صنعت، معدن و تجارت، : منبع
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٩۵  

  شهرستان زنجانقره پشتلو پراكنش معادن بخش :  2٤ نقشه

  
١3٩٧مأخذ مشاور
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٩۶  

نيز در بخش قره پشتلو به صورت فعال و در حال تجهيز وجود دارد كه محل برداشت  همچنين معادن شن و ماسه

  .و مشخصات آنها  در جدول زير نشان داده شده است باشد آنها سارمساقلو مي
  معادن فعال و غير فعال بخش قره پشتلو :٤٩جدول

فعاليت 

 واحد

  وضعيت واحد  وضعيت معدن

نوع مجوز   آدرس كارگاه

  معدن
  محل برداشت  ننوع معد

نوع مجوز 

  واحد
  شماره مجوز

تاريخ 

  مجوز
  ظرفيت ساالنه

غير 

  فعال

پروانه بهره 

  برداري

مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/٤3٩٠/٠  ١٨3/١٠٠٠٠٠  ١٠  
جاده  2٠كيلومتر 

فرودگاه اراضي روستاي 

  سارمساقلو

  فعال
پروانه بهره 

  برداري

مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

جواز 

  اسيست
١١٨/3٠٦٨2  ٨٦/١2/١٠٠٠٠٠  ٠٤  

 -سارمساخلو -زنجان 

  ١٤كيلومتر

  فعال
پروانه بهره 

  برداري

مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

جواز 

  تاسيس
١١٨/3٠٦٨2  ٨٦/١2/١٠٠٠٠٠  ٠٤  

 -سارمساخلو -زنجان 

  ١٤كيلومتر

  فعال
پروانه بهره 

  برداري

مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/2١٠٠٠٠٠  ٩٤/١١/١٩  ٨٥٧٦  
جاده  ٧زنجان كيلومتر

جنب  -قديم اردبيل

  انبارجهاد

در حال 

  تجهيز
  گواهي كشف

مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

جواز 

         تاسيس
 -سارمساخلو -زنجان 

  كيلومتر

  پروانه اكتشاف  فعال
مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/١٧3٩٠٠٠٠  ٩٠/١٠/١٠  ٧٧  
 -سارمساخلو -زنجان 

  ١٤كيلومتر

  پروانه اكتشاف  فعال
مخلوط 

  كوهي
  سارمساقلو

پروانه 

بهره 

  برداري

٨١/٠٦/١  ١١٨/٧٨٨٦2  2٠٠٠٠  
 -سارمساخلو -زنجان 

  ١2كيلومتر

  سارمساقلو  كوهي  —  فعال

پروانه 

بهره 

  برداري

٩٥/٠٧/٠٦  ١١٨/١٧٥٩٧  

   

 -سارمساخلو -زنجان 

  ١2كيلومتر

  سارمساقلو  كوهي  —  فعال

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/2٨٨/٠  ٥٨٤2/١3  2٠٠٠٠٠  
 -سارمساخلو -زنجان 

  ١2كيلومتر

  سارمساقلو  كوهي  —  فعال

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/3٩  ٦٨٨٠٧2/١2/١2  ١٠٠٠٠٠  
 -قره پشتلو -زنجان 

  ١١كيلومتر

  سارمساقلو  كوهي  —  فعال

پروانه 

بهره 

  برداري

٩٠/٠  ١١٨/٤٨٦٥3/١٠٠٠٠٠  ١٩  
جاده  ٧كيلومتر -زنجان 

قديم اردبيل روبروي 

  زينپمپ بن

  سارمساقلو  كوهي  —  فعال

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/23١١  ٩٥/٠٩/١٨  ٦٥٧2٠٠٠  
 -سارمساخلو -زنجان 

  ٧كيلومتر
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در حال 

  تجهيز
  سارمساقلو  كوهي  پروانه اكتشاف

جواز 

           تاسيس

  سارمساقلو  كوهي  —  فعال

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/2٤2٩٧/٠٥  ٨١/2١٠٠٠٠٠  ٧  
 -سارمساخلو -زنجان 

  ١٤كيلومتر

بدون 

  كارگاه
  سارمساقلو  كوهي  —

پروانه 

بهره 

  برداري

١١٨/2٩٠/١١  ٠٠٩٠/23  
٩٠٠٠٠  

جاده تهران  ١٨كيلومتر

روبروي شركت چشمه 

  سار

بدون 

  كارگاه
  سارمساقلو  كوهي  گواهي كشف

      
   

 - سارمساقلو - زنجان

جنب تيپ سپاه انصار 

  المهدي

  ١3٩٧ماداره صنعت، معدن و تجارت، : منبع

كه همگي در مسير جاده مستقر است واحدهاي صنعتي در بخش قره پشتلو واحد  ٥صنعت و معدن طبق استعالمات 

  . استشده سارمساقلو واقع 
  واحدهاي صنعتي قره پشتلو:٥٠جدول

  رقمي 2گروه فعاليت   رقمي ٤گروه فعاليت  آدرس كارگاه

  جنب پمپ بنزين ٦جاده سارمساقلو كيلومتر 
طبقه  ساخت سايرمحصوالت كاني غيرفلزي

  )2٦٩٩(بندي نشده درجاي ديگر
  )2٦(سايرمحصوالت كاني غيرفلزي

يك كيلومتر مانده به  -جاده قديم سارمساقلو

  روستاي سارمساقلو

شن وماسه وخاك -استخراج سنگ 

  )١٤١٠(رس
  )١٤(استخراج سايرمعادن

  جاده سارمساقلو ٧كيلومتر  - زنجان
شن وماسه وخاك -استخراج سنگ 

  )١٤١٠(رس
  )١٤(سايرمعادناستخراج 

  جاده سارمساقلو٩زنجان كيلومتر
شن وماسه وخاك -استخراج سنگ 

  )١٤١٠(رس
  )١٤(استخراج سايرمعادن

جاده فرودگاه اراضي روستاي  2٠كيلومتر 

  سارمساقلو

ساخت سايرمحصوالت كاني غيرفلزي طبقه 

  )2٦٩٩(بندي نشده درجاي ديگر
  )2٦(سايرمحصوالت كاني غيرفلزي

  ١3٩٧عت، معدن و تجارت، اداره صن: منبع

  سكونتگاهي مراتب سلسله و فضايي تبيين و تحليل توصيف، -٦- 2

  جمعيت فضايي تراكم - 1-٦- 2

 يابي درون IDW دستور از استفاده با و اس.آي.جي محيط در جمعيتي نقاط ،قره پشتلو بخش فضايي تبيين براي

  :آمد دست به زير شرح به نتايجي كه شده

وجود . يشترين جمعيت روستايي در دهستان سهرين و در روستاي سهرين قرار داردببخش قره پشتلو در  - 

باعث تاسيسات زيربنايي  و اي هاي ارتباط جاده زيرساختهاي عميق،  ، چاه)قره چريان و ينگجه(هاي فرعي رودخانه

تي را در اطراف اين هاي پرجمعي شده است تا تمركز جمعيت روستايي نيز تحت تاثير اين مساله قرار گيرد و آبادي
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اي كم از روخانه ينگجه و  به طور كلي روستاهاي سهرين، وننق و مشكين با فاصله .محور اصلي توسعه شاهد باشيم

 . اند هاي ارتباطي، جمعيت زيادي را به خود جذب كرده قره چريان و زيرساخت

  .دشبوده اند بيشتر مي با يا در نزديكي رودخانهتراكم جمعيت در قسمت هايي كه به منبع آب دسترسي  - 

شود؛  پشتلو نيز مشاهده مي بين تراكم جمعيتي با ارتفاع و شيب نسبت مستقيمي دارد كه اين امر در بخش قره - 

كند، تمركز جمعيت  هاي آبريز را از هم جدا مي ها و خطوطي كه حوزه با نزديك شدن به كوهستانبه اين معني كه 

 . يافته استكاهش 

 . باشد هاي عميق و يا به صورت ديم مي هاي گرم سال، كشاورزي عموما وابسته به چاه ب در ماهبه علت كمبود آ - 

درواقع جمعيت شهري  .نفر جمعيت دارد 2١٤٩است كه حدود  ارمغانخانه، مركز بخش شهر پشتلو قرهدر بخش  - 

پشتلو و  قرهبخش  نوبيجترين تراكم جمعيت روستايي در قسمت  مهم. سكونتگاه از روستاي سهرين كمتر استاين 

 وننق، مشكين، سهرينتراكم جمعيت در قسمت جنوبي در روستاهاي . نزديك به بخش مركزي زنجان قرار دارد

 . گرفته است شكل

 .روستاهاي دور از رودخانه، اقتصادشان متكي بر دامداري سنتي و زراعت ديم است - 

  سكونتگاهي مراتب سلسله -2-٦- 2

 ١٠٠٠ باالي روستاي 2 نفر، 2١٤٩ جمعيت با شهر يك داراي قره پشتلو بخش گاهي،سكونت مراتب سلسه لحاظ به

 2٠-١٠٠ آبادي 2٠ نفر، ١٠٠- 2٠٠ روستاي ٩ ،2٠٠- ٥٠٠ روستاي ١٥ نفر، ٥٠٠-١٠٠٠ جمعيت با روستاي ٥ نفر،

  .است سكنه بدون آبادي 2٦ و نفر

وننق نفر،  ١٠٠٠كين در گروه بيش از سهرين و مش روستاي قره پشتلو بخش در شده تعريف هدف روستاهاي از

  . جاي دارد جمعيتنفر  ٥٠٠تا   2٠٠نفر و ماري  ١٠٠٠تا  ٥٠٠
  قره پشتلو بخش روستايي جمعيت بندي طبقه :٥1جدول

  آبادي تعداد  جمعيت ميزان  رديف

١٠٠٠  ١+  2  

2  ٥  ١٠٠٠-٥٠٠  

3  2١٥  ٥٠٠-٠٠  

١٠٠  ٤-2٩  ٠٠  

٥  2١٠٠-٠  2٠  

  2٦  سكنه بدون  ٦

  ١3٩٧ور، مشا: منبع

  قره پشتلو بخش در نفر 2٠٠ از بيشتر جمعيت با روستاهاي :٥2 جدول

  جمعيت  آبادي رديف

  2,٤2٤  سهرين  1

  1,2٦٤  مشكين  2

  ٨٤٩  وننق  ٣

  ٦3٠  قره تپه  ٤



 ١3٩٧ - استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي

٩٩  

  ٥٩١  ولياران  ٥

  ٥32  قشالق  ٦

  ٥2٨  سارمساخلو/سارمساقلو  ٧

  ٤٥١  لگاهي  ٨

  ٤22  جوره كندي  ٩

  3٥٨  بهرامبيك  ١٠

  32١  رانحاج سي  ١١

  2٩٨  باغ  ١2

  2٨1  ماري  1٣

  2٧3  اورتا بالغ  ١٤

  2٦٦  جليل اباد  ١٥

  2٥١  داش تپه  ١٦

  2٤٨  قبله بالغي  ١٧

  2٤٦  كردكندي  ١٨

  2٤2  تيكمه داش  ١٩

  23٥  چومالو  2٠

  22٧  قندرقالو  2١

  22٥  محموداباد  22

  ١3٩٥مركز آمار، : منبع
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  جمعيت ميزان اساس برلو قره پشت بخش روستاهاي پراكنش نحوه :2٥ نقشه

  
  ١3٩٧، مشاور :منبع
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  ارمغانخانه شهر جمعيت گرفتن نظر در با IDW زمدل استفاده باقره پشتلو  بخش جمعيت تراكم :2٦ نقشه

  
  ١3٩٧مشاور، : منبع
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  ارمغانخانه شهر جمعيت از پوشي چشم با IDW ازمدل استفاده باقره پشتلو  بخش جمعيت تراكم :2٧ نقشه

 
  ١3٩٧مشاور، : منبع
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  پشتلو بخش قره عوامل موثر بر ساختار فضايي : 2٨ نقشه

  
  ١3٩٧مشاور، : منبع
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  ها سكونتگاه بين پيوندهاي و جريانات شناسايي - ٧- 2

هزار نفر  ٥٠٠با توجه به اينكه بخش قره پشتلو در شهرستان زنجان قرار گرفته و شهر زنجان با جمعيتي نزديك به 

نقطه سكونتگاهي استان در اين شهرستان واقع شده، اين شهر بر جريانات و پيوندهاي بخش قره  ترين عنوان بزرگ به

 :دهد عبارت است از طوركلي عواملي كه جريانات و پيوندهاي بخش قره پشتلو را شكل مي به. پشتلو تأثيرگذار است

پيوند قدرتمند بين روستاهاي ترين روستاي بخش قره پشتلو است كه بعد از شهر زنجان،  روستاي سهرين بزرگ - 

  .بخش قره پشتلو با شهر زنجان و روستاي سهرين وجود دارد

وجود ندارد لذا شهر ...) زراعي، باغي، دامي، طيور و (در بخش قره پشتلو بازار خريد و فروش محصوالت كشاورزي - 

محسوب اي بخش قره پشتلو عنوان مركز استان و شهرستان، بازار بزرگي براي محصوالت توليدي روستاه زنجان به

گران كه اغلب از شهر زنجان هستند،  واسطه و ساكنان روستاهاي بخش قره پشتلو محصوالت خود را به شود مي

 . فروشند مي

بافي ابرايشمي، در روستاي ماري، فرشبافان اين  ويژه فرش مرغوبيت توليد برخي محصوالت صنايع دستي به - 

 . رسانند كنند و در قم و تهران به فروش مي ن كار ميروستا به صورت دستمزد براي تاجرا

 .رسد گردد و در شهر زنجان،قم و تهران به فروش مي گياهان دارويي زيادي در روستاي مشكين برداشت مي - 

  شهرستان زنجان قره پشتلوعوامل اصلي تاثيرگذار بر جريانات و پيوندهاي مختلف بخش : ٥٣جدول 

  نوع تأثير  متغير  رديف

يكي به شهر زنجان و نبود بازار در نزد  ١

  بخش قره پشتلو

گيري ارتباط قدرتمند اقتصادي با شهر زنجان و بازار مصرف بزرگ براي  شكل

  محصوالت مختلف زراعي، باغي و دامي بخش قره پشتلو

  گيري بازار خريد و فروش با شهرستان زنجان، قم و تهران امكان شكل  وجود گياهان دارويي متنوع  2

هاي مختلف براساس محصوالت كشاورزي، دامي و  جريانات اقتصادي با استان  هاي مختلف مسايگي با استانه  3

  صنايع دستي متفاوت

  خريد توسط تاجران به صورت دستمزد، و فروش در بازارهاي تهران و قم    بافي ابريشمي صنايع دستي همچون فرش  ٤

  ١3٩٧مشاور، :منبع

  اقتصاديجريانات و پيوندهاي  - 1- ٧- 2

بازار . گيري جريانات مداوم و پيوندي دوسويه بين شهر زنجان و روستاهاي بخش قره پشتلو قابل مشاهده است شكل

عمده فروش انواع محصوالت زراعي و باغي بخش قره پشتلو نظير گندم، جو، پياز، گوجه فرنگي، و محصوالت دامي 

  .باشد نظير، محصوالت لبني وگوشتي شهرستان زنجان مي

شير دامي توليد . شود در كنار بازار شهر زنجان، محصوالت توليد شده بخش قره پشتلو به شهرهاي مختلف صادر مي

  . شود شهرستان تبريز فروخته ميشيرپزان شده در روستاي سهرين بيشتر به 

  .همچنين بازار اصلي خريد و فروش دام روستاهاي بخش قره پشتلو، شهرستان زنجان است

  .رسد هاي تهران و قم به فروش مي بافي ابريشمي توسط تاجران خريداري و در استان نظير فرش صنايع دستي
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  جريانات اقتصادي، براساس محل عرضه محصوالت عمده توليد شده: ٥٤جدول 

 بازار عرضه  نوع محصول

  زنجان  گوجه فرنگي

  زنجان  پياز

  زنجان  ميوه

  سيلوي زنجان  گندم، جو

  شهر زنجان كشتارگاه/ زنجان  دام

  ١3٩٧مشاور، : منبع

هدف اصلي جريانات اداري در  ،عنوان مركز شهرستان و استان عنوان مركز بخش، و شهر زنجان به شهر ارمغانخانه به

  .زنجان، جريان داردارمغانخانه و سپس شهر نوعي تمامي جريانات اداري به سمت شهر به بخش قره پشتلو است و 

هاي ساكنين  برخي از مهاجرت. گيرد جان، شهرهاي استان تهران و قم صورت ميها به شهر زن اغلب مهاجرت

روستاهاي بخش قره پشتلو به اين شكل است كه در شهر زنجان اسكان دارند ولي همزمان در فصل كار، به امور 

بخش قره پشتلو اقتصادي روستاهاي -دهنده پيوند اجتماعي اين امر، نشان. پردازند كشاورزي در روستاهايشان نيز مي

  . با شهر زنجان است

پشتلو و پس از آن  فرهنگي روستاهاي بخش قره پشتلو، در داخل روستاهاي بخش قره-بيشترين ارتباطات اجتماعي

  . گيرد با شهر زنجان صورت مي

  اجتماعي-جريانات اداري -2- ٧- 2

اداري در درون بخش است و به شهر زنجان به عنوان مركز بخش، شهرستان و استان زنجان هدف اصلي جريانات 

  .نوعي تمامي جريانات اداراي به سمت شهر زنجان جريان دارد

مهاجرت به شهر زنجان، اسكان در اين شهر و همزمان پرداختن به امور كشاورزي در روستاها، نشان از پيوند 

  .با شهر زنجان دارد قره پشتلواقتصادي روستاهاي بخش -اجتماعي

تبيين قوانين و مقررات محدوديت ساز و محدوديت نهادي در توسعه  توصيف، تحليل و - ٨- 2

  اقتصادي و اشتغال زايي روستاهاي بخش قره پشتلو شهرستان زنجان

قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق 

 :توسعه ملي

تغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اش

زايي روستايي  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال ٨/٦/١3٩٦كه در تاريخ 

  .ماده و پنج تبصره است ٧اين قانون شامل . الزاماتي را به همراه دارد

هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه  نون آمده است كه به منظور تحقق اهداف سياستدر ماده يك اين قا

شود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيأت  ملي اجازه داده مي

از منابع صندوق را به صورت دالر ) ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠(امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون 
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هاي كشاورزي، پست بانك و توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از  الحسنه نزد بانك قرض

گذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و  گذاري در بخش كشاورزي سپرده توسعه سرمايه

روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در 

قانون فوق آمده كه توزيع تسهيالت موضوع اين قانون بين  ١از ماده  2زير ده هزار نفر جمعيت واقع در تبصره 

  .باشد ها بر اساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان مي استان

هاي غيردولتي در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن  ذكر شده كه تسهيالت موضوع اين قانون به طرح ٤ماده  در

هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق  كوچك، فناوري اطالعات، گردشگري، صنايع دستي، كليه فعاليت

وليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و روستايي و عشايري و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي ت

  .يابد شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت اختصاص مي

درصد بر اساس شاخص سهم بيكاران روستايي،  ٥٠اين قانون آمده است كه در درون هر استان به نسبت  ٥در ماده 

  .جمعيت عشايري، مناطق مرزي و مناطق محروم به صورت استاني توزيع مي گردد

اين قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف شده تا بر نحوه اعطاي تسهيالت و اشتغال ايجاد شده  ٦ه در ماد

  .نظارت كند

نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده  آيين

 :از منابع صندوق توسعه ملي

قانون فوق، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همكاري  ٧با استناد به ماده  ١٧/٨/١3٩٦هيئت وزيران در جلسه 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور آيين اجرايي قانون ياد شده را به 

براي طرح توسعه اقتصادي و  تصويب رسانده است كه اين آيين نامه اجرايي نيز يكي ديگر از مصوباتي است كه

  : هاي قانوني و نهادي را به همراه دارد زايي محدوديت اشتغال

  : نامه اجرايي برخي از اصطالحات در معاني مشروح به كار رفته است اين آيين ١در ماده 

  سازمان برنامه و بودجه: سازمان

  صندوق توسعه ملي: صندوق

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: وزارت

  معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور: معاونت

كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي : ريزي استان، بخش غيردولتي سازمان مديريت و برنامه: سازمان استاني

  خصوصي و تعاوني

  كارگروه تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار: كارگروه ملي

، رييس )دبير(سئوليت استاندار و با حضور مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارگروه اشتغال استان با م: كارگروه

سازمان برنامه و بودجه استان، مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مدير كل صنعت، معدن و تجارت 

راث فرهنگي، صنايع استان، مدير كل جهاد كشاورزي استان، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان، مديركل مي
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دستي و گردشگري استان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان و مديركل دفتر امور زنان و خانواده 

  استانداري

هاي كارآفريني اميد و حمايت از توسعه  هاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق بانك: مؤسسه عامل

  گذاري در بخش كشاورزي سرمايه

وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و : دستگاه بخشي

  .گردشگري، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان امور عشاير ايران و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

هاي  صادي بخش غيردولتي با اولويت رستههاي اقت نامه اجرايي شامل فعاليت ، دامنه شمول اين آيين2در ماده 

  :اقتصادي پر اشتغال در مناطق هدف اجراي طرح، اعم از ايجادي، تكميلي و توسعه موارد زير است

  كشاورزي شامل زراعت، دام و طيور، باغداري، شيالت، گلخانه، گياهان دارويي، خدمات تجاري، خدمات فني و

كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و ) مكانيزاسيون(ن كرد مهندسي بخش كشاورزي، خدمات ماشيني

  ...منابع طبيعي شامل جنگل كاري، پرورش نهال و

  نامه اجرايي  آيين 2ماده ) ب(معادن كوچك شامل كليه معادن به جز معادن بزرگي كه در جدول موضوع بند

قانون  2يك از سه گروه اقتصادي مطرح در ماده  هاي اقتصادي با هر ها و بنگاه بندي فعاليت تشخيص، انطباق و طبقه

اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي 

 ٧/٦/١3٨٨ك مورخ  ٤3١٨١ت/١١٥32٠هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره  سياست

  .اند مشخص شده

 ماتي شامل خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات، اصناف، آموزش، گردشگري، ورزشي، فرهنگي و هاي خد فعاليت

 .هاي تجديدپذير و غيره اي، بهداشتي و درماني، بازيافت و انرژي هنري، حمل و نقل، انبارداري، بيمه

 يهاي مربوط به آن و ساير صنايع دست هاي فرش دستباف و كليه فعاليت صنايع دستي و فعاليت. 

  تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر

 .جمعيت

 :شود هاي هدف كه در فوق آمده به شرح جدول زير تعيين مي نامه اجرايي سهم بخش اين آيين ٤در ماده 

  نامه اجرايي آيين ٤هاي هدف براساس ماده  سهم بخش: ٥٥جدول 

  )درصد(سهم هر بخش از كل منابع   بخش هدف  نامه اين آيين 2ديق ماده مصا  رديف
  ٤٥  كشاورزي و منابع طبيعي  )الف(موضوع بند   ١
  ١٠  صنايع و معادن كوچك  )ب(موضوع بند   2
3  

  )پ(موضوع بند 
  ١٥  هاي خدماتي و فناوري اطالعات فعاليت

  ١٠  گردشگري  ٤
  ١٠  فرش دستباف هاي صنايع دستي و فعاليت  )ت(موضوع بند   ٥

  )ث(موضوع بند   ٦
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر 
در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير 

  ده هزار نفر
١٠  

  ١3٩٦آئين نامه اجرايي، : منبع
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آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري  دستورالعمل

  منابع صندوق توسعه ملي با استفاده از

نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با استفاده از  دستورالعمل آيين

كارگروه ملي (به تصويب كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال  23/٨/١3٩٦منابع صندوق توسعه ملي در 

  .رسيده است) ايدار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتيتخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پ

اين دستورالعمل آمده كه كارگروه مكلف است سهم تسهيالت شهرستان بر اساس دو شاخص  2در تبصره ماده 

نتايج سرشماري نفوس و مسكن (جمعيت روستايي، عشايري، مناطق مرزي و محروم و سهم بيكاران هر شهرستان 

  .اقدام نمايد) ٩٥

  :دستورالعمل، نرخ سود تسهيالت موضوع اين دستورالعمل به شرح زير آمده است ٩ه در ماد

  درصدي براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي با  ١٠با نرخ

  .باشد جمعيت زير ده هزار نفر قابل اعطا مي

 درصد به  ٦مناطق روستايي مرزي و عشايري مرزي و درصد به  ٤ها، تسهيالت موصوف با نرخ  براي ساير طرح

  .شود روستاهاي غير مرزي و عشايري غيرمرزي به متقاضي پرداخت مي

 :اين دستورالعمل وثايق و تضامين قابل اخذ از متقاضي عبارت است از ١٠در ماده 

 سند منازل مسكوني روستايي؛ 

 سند زمين كشاورزي؛  

 وستاها و نواحي صنعتي؛سند واحدهاي دامپروري و تجاري در ر 

 سفته؛ 

 ها؛ ها و يا بيمه ها، صندوق هاي بانك نامه ضمانت 

 اسناد مالكيت محل اجراي طرح؛ 

 آالت طرح؛ اسناد ماشين 

  در صورتي كه وثايق فوق، پوشش وثايق طرح را ندهد(ساير وثايق قابل ارائه به موسسه عامل.( 

گذاري مناطق هدف مطابق به شرح جدول زير آمده  سرمايه هاي ، تسهيالت اعطايي به طرح١3از ماده  ١در بند 

 :است

  نامه اجرايي دستورالعمل آيين 1٣گذاري مناطق هدف براساس ماده  هاي سرمايه سهم تسهيالت اعطايي به طرح: ٥٦جدول 

  )ميليون ريال(ميزان وام  )درصد(سهم تسهيالت  نوع اشتغال   رديف

  2٠٠تا  ١٠٠  ١٠  اليمشاغل خانگي و خود اشتغ  خويش فرمايي  ١

2  

  كارفرمايي
  نفر كار كن ٥٠تا  2بنگاه 

  ١٠٠٠تا  2٠٠  ١٥

  2٥٠٠٠تا  ١٠٠٠  ٥٥  3

  ١٥٠٠٠٠تا  2٥٠٠٠  2٠  نفر ٥٠بنگاه بيشتر از   ٤

  ١3٩٦دستور العمل آئين نامه اجرايي، : منبع
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ميليارد  2٥گذاري باالي  ههاي سرماي پرداخت تسهيالت به طرح: دستورالعمل آمده ١3ماده  ١از بند  ١در تبصره 

  .باشد پذير مي با تاييد كارگروه ملي امكان) كميته فني(ريال پس از بررسي كارگروه اشتغال استان 

در صورت تفويض مسؤوليت كارگروه به كميته فني شهرستان، : دستورالعمل آمده ١3ماده  ١از بند  2در تبصره 

ميليارد ريال پس از بررسي اوليه توسط كميته فني  2.٥از  گذاري با درخواست تسهيالت بيش هاي سرمايه طرح

  .شود شهرستان جهت تصويب نهايي به كميته فني استان ارسال مي

 ١٠٠٠نامه اجرايي حدود  آيين ٥از اين دستورالعمل، سهم تسهيالت استان زنجان مطابق ماده  ١در پيوست شماره 

در نمودار زير خالصه فرايند اعطاي تسهيالت آورده . ده استبيني ش پيش) درصد از كل كشور 2.3٨(ميليارد ريال

  :در نمودار زير خالصه فرايند اعطاي تسهيالت آورده شده است : شده است
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فرايند اعطاي تسهيالت : ٤دار نمو

دستورالعملvطبق

 
 

 اد از جمله تامين سهم الشركهانعقاد قرارداد ظرف مدت سه روز و پرداخت تسهيالت به متقاضي با رعايت مفاد قرارد

 هاي بخشي گذاري از سوي دستگاه هاي سرمايه رساني عمومي اولويت فراخوان و اطالع

ارائه طرح توجيهي از سوي متقاضي به دستگاه 
 بخشي و ثبت در سامانه

بررسي و تاييد يا عدم تاييد طرح و اهليت متقاضي 
 توسط دستگاه بخشي ظرف يك هفته

تاييد طرح و 
 اهليت متقاضي

عدم تاييد طرح و اهليت 
 متقاضي

ثبت طرح در سامانه ظرف يك روز از سوي 
 دستگاه بخشي و ارائه كد رهگيري به متقاضي

 بررسي طرح در كميته فني و تصويب و يا رد طرح ظرف يك هفته

اعالم به دستگاه بخشي  
 با ذكر داليل

 تصويب طرح  رد طرح 

بررسي و اعالم پذيرش يا رد طرح از سوي موسسه  معرفي طرح به موسسه 
 عامل ظرف يك ماه

 

پذيرش طرح توسط  رد طرح 
 موسسه 

اعالم به متقاضي براي تشكيل پرونده و ارائه 
عدم مراجعه  مدارك ظرف يك ماه

مراجعه و تكميل  متقاضي
 مدارك 

ها  پذيرش مدارك و تامين وثايق و ضمانت
 ظرف مهلت دو ماه

وثايق در تامين 
 مهلت مقرر

عدم تامين وثايق 
 در مهلت مقرر
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و فضايي، منابع توليد و نظام فرهنگي، زيرساختي -ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي قابليت -٩- 2

  فعاليتي جهت توليد و عرضه در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات 

فضايي و - انساني، زيرساختي-پشتلو در چهار بخش طبيعي، اجتماعي هاي تنگناهاي بخش قره در مجموع قابليت

 .شود بندي مي اقتصادي به شرح جدول زير جمع

  پشتلو شهرستان زنجان ها و تنگناهاي بخش قره قابليت: ٥٧جدول 

  تنگناها  ها قابليت  

  طبيعي

واسطه جاري بودن  منابع غني آب سطحي و زيرزميني به -

هاي فرعي به مانند رودخانه قره  رودخانه قزل اوزن و رودخانه

  چوپان، ينگجه و سارمسقلو

پشتلو شهرستان زنجان در  درصد از محدوده بخش قره ٧٦ -

 .اقع شده استمتر و 2٥٠٠تا  ١٥٠٠طبقه ارتفاعي 

 ١٠تا  ٠پشتلو در شيب  درصد محدوده بخش قره 2١ -

 .درصد قرار گرفته است

 متر ميلي 2٩٤.١ميانگين مجموع بارش ساليانه  -

پشتلو در منطقه حفاظت  درصد از بخش قره ٩٤واقع شدن  -

خاصه و مناسبت  شده سرخ آباد و منطقه شكار ممنوع فيله

 آن براي توسعه اكوتوريسم 

پشتلو در پهنه با  درصد از بخش قره ٩٦واقع شدن  -

  خطر نسبي خيلي زياد 

 پشتلو وجود گسل در بخش جنوب غربي بخش قره -

 هاي زيرزميني افت سطح آب -

 احتمال وقوع سيل و آسيب ديدن مزارع -

 احتمال زلزله -

روند رو به كاهش ميزان بارندگي در چند سال   -

 اخير

- اجتماعي

  فرهنگي

  اعياجتم –اتحاد و انسجام فرهنگي  -

سن (سال  ٦٥- ١٥درصد جمعيت در سن  ٧١قرار گيري  -

 )فعاليت و اشتغال

 پشتلو هاي بخش قره قدمت طوالني سكونتگاه -

كاهش شديد جمعيت روستايي شهرستان از  -

نفر در سال  ٨٧٦2٧به  ١3٨٥نفر در سال  ١٠٤٦١٧

١3٩٥    

نفر در  ١٩١١٨پشتلو از  كاهش جمعيت بخش قره -

 ١3٩٥ال نفر در س ١3٨٠٧به  ١3٤٥سال 

درصد از جمعيت شهرستان، در گروه جمعيت  ٤٠ -

 .فعال قرار دارد

درصد  ٥درصد افراد باسواد و ٩٥در گروه بيكاران  -

درصد از بيكاران داراي  ١٦همچنين . اند سواد بوده بي

 . تحصيالت عالي هستند

-زيرساختي

  فضايي

كيلومتر راه  2٠٧بخش قره پشتلو شهرستان زنجان داراي  -

  آسفالت 

از دهستان قره .... ور خطوط اصلي انتقال برق، گاز وعب -

 پشتلو باال

 كمبود آب شرب در برخي از روستاها -

 كشي در برخي از روستاها عدم دسترسي به گاز لوله -

 دهي همراه اول ضعف آنتن -

 اقتصادي

  دامداري قوي به ويژه در دام سبك -

عمده محصوالت كشاورزي نظير گندم، جو، يونجه، عدس،  -

 گوجه فرنگيپياز و 

محصوالت باغي چون سيب، گردو، هلو، و زردآلو در برخي  -

  ديمي بودن اراضي زراعي شهرستان -

عدم تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي  -

صورت قدرتمند و كسب حجم پايين از ارزش نهايي  به

 محصوالت توسط كشاورزان
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 از روستاها

 پشتلو به عنوان قطب توليد عدس كشور بخش قره -

دسترسي به بازارهاي قدرتمند شهرهايي چون زنجان،  -

 تهران و قم

موقعيت گردشگري با توجه به قرارگيري منابع گردشگري  -

 طبيعي 

بخش قره پشتلو  شده در اثر تاريخي ثبت ٤3وجود  -

  شهرستان زنجان

صورت معادن  معدن فعال در بخش قره پشتلو به ٤3وجود  -

 گرانيت، فلدسپات، سنگ الشه و خاك صنعتي

هاي آبياري نوين و فشار بر منابع  توسعه روشعدم  -

  آب

 پشتلو كمبود تاسيسات گردشگري در بخش قره -

  ١3٩٧مشاور، : منبع

  :پشتلو به شرح زيراست هاي بخش قره ها و قابليت ترين توانمندي صورت كلي مهم به

 مرز با استان  و هم اين است كه اين بخش در شمال استان زنجان قرار گرفتهپشتلو  قرهترين ويژگي بخش  مهم

لذا بازار فروش محصوالت كشاورزي اين بخش، شهر زنجان از استان زنجان و شهر تبريز از . آذربايجان شرقي است

  .استان آذربايجان شرقي است

   كند هاي اقتصادي استان، را فراهم مي نيازهاي بازار مصرف شهر زنجان؛ به عنوان قطب فعاليت قره پشتلوبخش. 

 رودخانه قزل اوزن . هاي عميق و قنات به منابع آبي دسترسي دارند پشتلو از طريق چاه قرههاي بخش اغلب روستا

كند و در قسمت جنوبي بخش، سه رودخانه قره چريان، ينگجه و  به صورت محدود از قسمت شمال شرقي عبور مي

بد كه در دو دهستان سهرين يا بيشترين اراضي سطح كشت به بخش زراعت اختصاص مي. سارمساقلو در جريان است

 .پشتلو باال واقع شده است و قره

 هاي مربوط به پرورش طيور به روش سنتي و باغداري  هاي كشاورزي فوق، در اين بخش فعاليت عالوه بر فعاليت

شود ولي فعاليت باغداري اغلب در روستاهايي  نگهداري ميپشتلو  قرهوجود دارد كه از طيور در همه روستاهاي بخش 

يكي از اين روستاها كه اراضي باغي .اند و به آب كافي دسترسي دارند، وجود دارد واقع شده  كه در حاشيه رودخانه

شود كه يكي از اين  زنبور عسل نيز پرورش داده مي پشتلو قرههمچنين در بخش . باشد دارند، روستاي سهرين مي

 .روستاها، روستاي گلچين است

  عتي وجود ندارد و همه صنايع در بخش مركزي به ويژه در شهر زنجان تمركز فعاليت صنپشتلو  قرهدر بخش

اين بخش به لحاظ مواد معدني، از پتانسيل بااليي برخودار است و . يافته و قطب استان زنجان را تشكيل داده است

 . معدن فعال دارد ٤3حدود 

 ه بيش از نيمي از محصوالت زراعي، باغي و دهد ك بررسي سمت و جريانات ارتباطي، سرمايه، بار و كاال نشان مي

دامي به شهر زنجان در جريان است و برخي از اين محصوالت كه به استان آذربايجان شرقي نزديك هستند به شهر 

 .همچنين برخي نيز به شهر قم و تهران جريان دارد. تبريز در جريان است

 ها و سيلوها در شهر  بان شامل انبارها، سردخانههاي توليدي و بازرگاني و مراكز خدمات پشتي همه زيرساخت

. باشد به غير از روستاي سهرين كه انبار گندم دارد اين بخش فاقد اينگونه خدمات مي. زنجان استقرار يافته است
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همچنين تمامي مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي در بخش مركزي تمركز يافته و متقاضيان ساكن در اين 

 . كنند افت خدمات آموزش عالي به شهر زنجان مراجعه ميبخش، براي دري

 باشد و شهر  پشتلو، روستاي سهرين در دهستان سهرين مي ترين نقطه سكونتگاهي بخش قره پرجمعيت

 .پشتلو باال واقع شده است نفر در دهستان قره ١٤٩١ارمغانخانه با 

 گردي، واحدهاي اقامتي، پذيرايي و رفاهي  هاي گردشگري تاريخي و طبيعت در اين بخش با وجود داشتن جاذبه

 . باشد كمي مستقر مي

 خط انتقال گاز، خط انتقال برق )آزادراه، راه آهن(پشتلو، ضعف امكانات زيربنايي، شبكه ارتباطي  در بخش قره ،

 .قوي وجود دارد

يازهاي كشاورزي پشتلو شهرستان زنجان برندسازي و تأمين ن براين اساس وظيفه روستاهاي واقع در بخش قره

همچنين تقويت صنعت . بازارهاي زنجان، تبريز، قم و تبريز است) صورت خام و فرآوري شده زراعي و دامي به(

 .پشتلو در نظر گرفت توان براي روستاهاي بخش قره گردشگري از ديگر وظايفي است كه مي
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وم   :ش 

دف ی  تا ای رو غا صادی و ا ه  و    
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  هدف روستاي در كار و كسب هاي خوشه و توليد ارزش، هاي زنجيره ايجاد امكانسنجي و شناسايي

براساس اطالعات به دست آمده از برداشت ميداني مشاور، پرسشنامه تكميل شده و جلسات كارگروه مشاركتي برگزار 

  .توان در دو دسته اصلي طبقه بندي كرد پشتلو شهرستان زنجان را مي شده، روستاهاي هدف منتخب در بخش قره

پهنه روستاهاي با توليدات گسترده در زمينه دامداري، زراعت، باغداري و گردشگري كه منابع آبي آن متكي بر آب 

و آب زيرزميني؛ چاه عميق است و زراعت را به صورت آبي و ديم و به صورت توامان انجام  سطحي؛ رودخانه ينگجه

قرار گرفته است كه ساكنين در زمينه زراعت،  از بين روستاهاي هدف، روستاي سهرين در اين پهنه. دهند مي

ترين روستاي بخش قره پشتلو  روستاي سهرين، پرجمعيت. باشند دامداري، باغداري و گردشگري مشغول به كار مي

در اين روستا محصوالت زراعي به ترتيب گندم . تري دسترسي دارد آيد و به اراضي كشاورزي گسترده به حساب مي

شود و  كاشته مي) هر سه به صورت ديم( ، نخود، عدس و لوبيا)ديم-آبي(، يونجه)ديم -يآب(، جو)ديم - آبي(

در روستاي سهرين ... محصوالت باغي نظير سيب، زردآلو، گردو، فندق، گوجه درختي، هلو، به، بادام، گالبي، توت و 

هايي نظير  وجود دارد كه از دام در اين پهنه شغل دامداري نيز. آيدكه در جدول زير نشان داده شده است به عمل مي

در روستاي اين پهنه، پرورش زنبور عسل و پرورش مرغ . شود گاو بومي، گوسفند و بره، بز و بزغاله نگهداري مي

  . گيرد گوشتي نيز صورت مي

از بين چهار روستاي هدف، روستاهاي . پهنه بعدي مربوط به روستاهاي متكي بر زراعت محدود و دامداري است

در روستاهاي اين پهنه محصوالت زراعي نظير گندم آبي و ديم، عدس . ن، وننق و ماري در اين پهنه قرار دارندمشكي

دامداري . شود و فاقد محصوالت باغي هستند ديم، جو آبي و ديم،  يونجه ابي و ديم،نخود ديم و لوبيا آبي كاشته مي

هايي نظير گاو بومي، گاو دوو رگه، گوسفند و بره، بز  دام شود و از هاي اقتصادي اين پهنه محسوب مي يكي از فعاليت

از بين سه روستاي هدف واقع در اين پهنه، . گرددكه در جدول زير نشان داده شده است و بزغاله نگهداري مي

  .شود دهند، و در هر سه روستا مرغ به صورت سنتي پرورش داده مي روستاي مشكين زنبور عسل پرورش مي
  الت عمده روستاهاي هدف منتخب به صورت كليمحصو: ٥٨جدول 

  ساير  محصوالت دامي  محصوالت باغي  محصوالت زراعي  آبادي  دهستان

  سهرين 

  سهرين
، گندم آبي و ديم، گوجه 

فرنگي،جو آبي و ديم، يونجه 
  آبي و ديم ، عدس،لوبيا و نخود

سيب، زردآلو، گردو، فندق، 
گوجه درختي، هلو، به، بادام، 

  نگور، آلوگالبي، توت، ا

گاو بومي، گاو دو رگه، 
  گوسفند و بره، بز و بزغاله

پرورش 
  ، )3٧٧(زببورعسل

  مشكين
گندم آبي و ديم، عدس ديم، 
جو آبي و ديم،  يونجه ابي و 
  ديم،نخود ديم و لوبيا آبي 

-  
گاو بومي، گوسفند و بره، 

  بز و بزغاله و شتر
پرورش زنبور 

  )٦2٩(عسل

  وننق
آبي و  گندم آبي و ديم، جو

ديم، عدس ديم، يونجه ابي و 
  ديم،نخود ديم و لوبيا آبي

-  
گاو بومي، گاو دو رگه، 

  گوسفند و بره، بز و بزغاله
  

  ماري
گندم ديم، يونجه آبي و ديم، 

  جو ديم
-  

گاو بومي، گاو دو رگه، 
  گوسفند و بره، بز و بزغاله

  

  ١3٩٧جهاد كشاورزي، :  ماخذ
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  هاي كشاورزي رزش فعاليتهاي پشتيبان زنجيره ا فعاليت

بر . هاي اصلي انجام شد هاي پشتيبان و فعاليت براساس مدل پورتر بررسي زنجيره توليد و عرضه در دو بخش فعاليت

ها، مديريت منابع انساني، توسعه تكنولوژي و  هاي پشتيبان به موضوعات زيرساخت اين اساس در بررسي فعاليت

در . بندي شده است هاي توليد، تبديل و عرضه تقسيم ها به زيرساخت ختبخش زيرسا. تامين پرداخته شده است

هاي كشاورزي و وجود اتحاديه مرتبط با  هاي توليد به تامين آب، تامين برق، دسترسي به زمين بخش زيرساخت

  . محصوالت پرداخته شده است

هاي پمپاژ  ابع مختلفي چون ايستگاهدر بخش تامين آب، عالوه بر منابع سطحي، آب مورد نياز روستاهاي هدف از من

 .استمترمكعب در روز ٧٧٨ايستگاه پمپاژ در مدار با حجم  ١روستاي سهرين داراي . شود آب، چاه و قنات تامين مي

روستاي مشكين . باشد روستاي سهرين داراي يك حلقه چاه است كه امكان استفاده از منابع آب زيرزميني را دارا مي

  .باشد از آب مجتمع قره پشتلو مي داراي خط انتقال آب

  هاي پمپاژ تامين آب از طريق ايستگاه: ٥٩جدول 

 روستا كد مدار در پمپاژ ايستگاه تعداد روز در مترمكعب  - مدار در پمپاژ ايستگاه حجم
روس نام

 تا
 دهستان نام

 قره پشتلوباال سهرين 23٦2١٥ 2 ٧٧٨

  ١3٩٧ اداره آب و فاضالب روستايي استان زنجان،: منبع

 ٦3تامين برق براي پشتيباني از زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي، از طريق خطوط انتقال برق به صورت خط 

  .شود هاي برق موجود انجام مي كيلوولت و ترانس ٤٠٠كيلوولت و خط  23٠كيلوولت، 

شهرك  ٤ن زنجان هاي صنعتي، در شهرستا هاي مورد نياز براي تبديل محصوالت، پهنه در زمينه تامين زيرساخت

شهرك صنعتي تخصصي و دو ناحيه صنعتي است كه به عنوان يك زيرساخت آماده سرمايه گذاري  ١صنعتي، 

هاي صنعتي در بخش مركزي شهرستان زنجان است و در بخش قره پشتلو هيچ پهنه صنعتي  اين پهنه. هستند

  .موجود نيست

 .شود ه راه آسفالته است كه روستاهاي هدف را شامل مياي بخش قره پشتلو دسترسي ب هاي ارتباط جاده زيرساخت

هاي اشتغال روستايي  هاي عامل وام هاي تبديلي توسط بانك تامين قسمتي از سرمايه مورد نياز براي صنايع و كارگاه

هاي اعتبارات خرد اشتغال  ، صندوق)هاي كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد بانك(

  صورت ) درصد آورده تعاوني 3٠درصد آورده بانك  ٧٠اعطاي تسهيالت؛ (يي و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي روستا

بازارهاي شهر زنجان، تبريز، قم و تهران از مهمترين بازارها براي توزيع محصوالت كشاورزي توليد شده . گيرد مي

  .پشتلو است بخش قره
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در روستاهاي هدف منتخب) طبق مدل پورتر(وجود براي زنجيره محصوالت كشاورزي هاي پشتيبان م فعاليت: ٦٠جدول   

  ها زيرساخت

  توليد

مترمكعب در روز  ٧٧٨ايستگاه پمپاژ در مدار با ظرفيت استحصال  ١ -  :تامين آب

 خط انتقال آب از مجتمع آب قره پشتلو ١و ) حلقه ١(ها چاه/ 

  كيلوولت ٤٠٠و  23٠، ٦3خطوط انتقال برق به صرت خطوط  :تامين برق

  تبديل

   :تامين سرمايه

ناحيه  2شهرك صنعتي تخصصي،  ١شهرك صنعتي،  ٤ :هاي صنعتي پهنه

  صنعتي موجود در بخش مركزي شهرستان زنجان 

  توزيع

  هاي اصلي و فرعي جاده :حوزه راه

  بازار شهرهاي زنجان، تبريز، تهران، قم  :بازارهاي دايمي

هاي داخلي  روشور، كتابچه و امكان شركت در نمايشگاهتهيه ب :معرفي محصوالت

  ها و خارجي از طريق اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برگزاري جشنواره

  مديريت منابع انساني
دانشگاه پيام / دانشگاه آزاد اسالمي / كاربردي  –دانشگاه علمي / دانشگاه زنجان : آموزش توسط

  اد كشاورزي موجود در شهر زنجانجه/ آموزش فني و حرفه اي / نور 

  هاي انجام كار با تاكيد بر محصوالت اصلي ها و فرايندها و روش تحقيق و توسعه، بهبود سيستم  توسعه تكنولوژي

  تامين

  ...بروجرد، شيراز و: توليد/ خريد از شهر زنجان  :كود شيميايي

تامين برق و اخذ هزينه (ه برق ادار) / اعطاي مجوز و اخذ هزينه حق بستر(اداره آب  :آب و برق

  )تامين برق

  خريد از شهر زنجان  :سمپاشي و آفت زدايي

  ١3٩٧مشاور، : منبع

 فضايي و اقتصادي اجتماعي، طبيعي، تنگناهاي و ها قابليت بندي اولويت و توصيف شناسايي،

  روستا اشتغال و توليد جهت فعاليتي نظام و منابع توليد

  وضع طبيعي روستاهاي هدف

ه لحاظ وضعيت طبيعي روستاهاي مشكين و وننق در مسير رودخانه قرار ندارند ولي روستاي ماري در مسير ب

روستاي ماري در ارتفاع قرار گرفته و . چريان و روستاي سهرين در مسير رودخانه ينگجه واقع شده است رودخانه قره

  .اي ماري واقع شده استروستاهاي وننق، مشكين و سهرين در اراضي هموارتري نسبت به روست

به صورت كلي و با چشم پوشي از نحوه دسترسي به منابع آب، دسترسي به نوع خاك عاملي مهم در نحوه 

پشتلو و روستاهاي بزرگ، در  گزيني روستاهاي هدف بوده است و بزرگترين روستاي پرجمعيت بخش قره مكان

  . پشتلو باال و سهرين بنا شده است دهستان قره

  .روستاي مشكين، ماري، وننق و سهرين در در پهنه با خطر نسبي زياد و خيلي زياد زلزله واقع شده است هر چهار
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  وضع طبيعي روستاهاي هدف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي : ٦1جدول 

  بمنبع آ  وضع طبيعي آبادي نام آبادي

  چاه -رودخانه ينگجه  اي تپه  سهرين

  -  اي تپه  وننق

  پشتلو خط انتقال آب از مجتمع قره  اي تپه  مشكين

  چريان رودخانه قره  اي تپه  ماري
  ١3٩٧مشاور، : منبع

  وضع اجتماعي روستاهاي هدف

تواند به عنوان يك قابليت مثبت براي  پشتلو و روستاهاي هدف مي اجتماعي در بخش قره –اتحاد و انسجام فرهنگي 

  . در صورت لزوم، تلقي شود هاي اشتغالزايي به صورت مشترك، تعريف برخي از طرح

الي  ١3٨٥نرخ رشد جمعيت منفي بوده است و در بازه زماني  ١3٩٥تا  ١3٩٠هاي  پشتلو؛ بين سال در بخش قره

و ) درصد - ٠.٧٧(، ماري)درصد - ٠.3(نرخ رشد جمعيت در روستاي وننق . ، نيز كاهش جمعيت رخ داده است١3٩٥

  . ، نرخ رشد مثبت بوده است)درصد - ٠.2٨(وستاي سهرين ، منفي بوده است و در ر)درصد -٠.٥٤(مشكين

هاي جديد اشتغال حاصل از  عدم افزايش منابع آب و خاك، همزمان با افزايش جمعيت در كنار عدم تعريف موقعيت

پذيري روستاها محدود  باعث شده است تا ظرفيت جمعيت... گسترش صنايع تبديلي مرتبط با محصوالت كشاورزي و

ين محدوديت در فضاي اختصاص يافته براي احداث واحدهاي مسكوني در روستاها باعث شده است تا همچن. باشد

همين عوامل باعث شده است تا در روستاهايي كه تعريف . ساخت و سازهاي جديد عموما با مشكالتي برخورد كنند

  .جديدي از اشتغاالت مرتبط با كشاورزي صورت نگرفته است، جمعيت كاهش يابد
  وضعيت روستاهاي هدف به لحاظ نرخ رشد جمعيت: ٦2 جدول

  وضعيت  ١3٩٠-١3٩٥نرخ رشد   دهستان نام آبادي

پشتلو  قره  مشكين

  باال

  منفي  -٠.٥٤

  منفي  -٠.٧٧  ماري

  سهرين
  سهرين

  مثبت  2٨.٠

  منفي -٠.3٠  وننق
  ١3٩٧مشاور، : منبع

  وضع اقتصادي روستاهاي هدف

. مختلف كشاورزي نشان دهنده اهميت فعاليت در اقتصاد و معيشت كشاورزان استهاي  برداران در فعاليت تعداد بهره

هاي قدرتمندتر، موفقيت  توان در فعاليت بر اين اساس در پيشنهاد مرتبط با اشتغالزايي و توسعه اقتصادي، احتماال مي

  . بيشتري را كسب كرد

در روستاهاي هدف . داري و زراعت مشغول هستندبرداران كشاورزي در حوزه دام طبق آمار در دسترس، اكثريت بهره

برداران  مندان زيادي را دارد كه بعد از آن، زراعت در مرتبه دوم بيشترين بهره پشتلو، پرورش عالقه بخش قره

هاي عمده در كنار زراعت، باغداري  پرورش طيور به صورت سنتي از فعاليت. كشاورزي را به خود اختصاص داده است
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برداران  هاي مرتبط با پرورش زنبور عسل و ماهي نيز در برخي از بهره فعاليت. سبك و سنگين استو پرورش دام 

  .هاي كشاورزي به تفكيك زير توضيح داده شده است اقتصادي هر يك از بخش  وضعيت فعاليت. شود ديده مي

  بررسي وضعيت اراضي و محصوالت زراعي  - الف

هاي جهادكشاورزي  پشتلو شهرستان زنجان از داده هدف منتخب بخش قرهبراي بررسي وضعيت زراعي در روستاهاي 

  . شود استان زنجان، براساس استعالم دريافتي، استفاده مي

، پياز )تن ١٤٥٦- هكتار 2٤2٦(، گندم ديم)تن ٩٧٧٥- هكتار ١١٥(در بخش زراعي، در روستاي سهرين گوجه فرنگي 

 ١٥٠(، جو آبي) تن ٧٠٠- هكتار 3٥٠(، گندم آبي)تن ١٥٧٥ -هكتار ١٠(، يونجه آبي)تن ٥2٥٠ -هكتار ١٥٠(

، يونجه ديم )تن 3٠- هكتار ١٥(، لوبيا )تن ١٥- هكتار 3٨(، عدس )تن 2٠٠ - هكتار ١٠٠(، جو ديم )تن 3٠٠ - هكتار

هكتار  33٨٤در مجموع از . رود ، به زيركشت مي)هكتار 23(و گلرنگ ) تن ٩ - هكتار 2(، نخود)تن ١٧٥ -هكتار 2(

  .تن محصول برداشت شده است ١٩٤٧٨راعي روستاي سهرين اراضي ز

، عدس )تن ١٠٠ -هكتار ٥٠(، جو ديم)تن 3٤٨- هكتار ٥٨٠(در بخش زراعي، در روستاي مشكين گندم ديم

 -هكتار ١2(، جو آبي )تن ١2٥-هكتار ٥٠(، يونجه ديم)تن ١١2٥ -هكتار ٤٠(، يونجه آبي)تن ٥٩ -هكتار ١٤٩(ديم

در . رود به زيركشت مي) تن 2 -هكتار ٥(و نخود) تن ٤- هكتار 2(، لوبيا )تن ١٠- هكتار ٥(، گندم آبي )تن 2٤

  ). ٦3جدول (تن محصول برداشت شده است ١٧٩٧هكتار اراضي زراعي روستاي مشكين، حدود  ٨٩3مجموع از 

 ٧٠(نجه آبي ، يو)تن ١2٨-هكتار ٦٤(، جو ديم ) تن 2٦2 -هكتار ٤3٦(در بخش زراعي، در روستاي وننق گندم ديم 

) تن ٤٠- هكتار 2٠(، گندم آبي )تن ١٦ -هكتار 3٩(، عدس ديم )تن١2٥ - هكتار ٥٠(، يونجه ديم )تن ١١2٥- هكتار

در . رود به زيركشت مي) تن ٩ -هكتار 22(و نخود ديم) تن ١٦-هكتار ٨(، لوبيا آبي)تن ٤٠-هكتار 2٠(جو آبي 

  .كند تن محصول توليد مي ١٧٦٠هكتار اراضي زراعي حدود  ٧2٩مجموع روستاي وننق با 

، )تن ٦٠-هكتار 3٠(، جو ديم ) تن ٥٠ - هكتار ٨٤(در بخش زراعي، در روستاي ماري محصوالتي چون گندم ديم 

در مجموع روستاي ماري . رود به زيركشت مي) تن 2٠٠ -هكتار ٨٠(، يونجه ديم )تن ١٨٠٠-هكتار 3٥(يونجه آبي 

  .كند تن محصول زراعي توليد مي 2١١٠هكتار اراضي زراعي بيش از  22٩با 
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  فعاليت زراعي ميزان مساحت و برداشت از: ٦٣جدول 
 سطح زير كشت

 مجموع
  آبادي

  نباتات علوفه اي  سبزيجات  حبوبات  غالت

  يونجه  گلرنگ ديم  پياز  گوجه فرنگي  عدس  لوبيا  نخود  جو گندم

  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي ديم
    

  ديم  آبي

  33٨٤  2  ١٠  23  ١٥٠  ١١٥  3٨  ١٥  ٥  ١٥٠  ١٠٠  3٥٠  2٤2٦  ينسهر

  ٠  ٠  3٠  ٠  ٨٤  ماري
  

٠  ٠  ٠  
  

3٨٠  ٥  22٩  

  ٧2٩  ٥٠  ٧٠  ٠  ٠  ٠  3٩  ٨  22  2٠  ٦٤  2٠  ٤3٦  وننق

  ٨٩3  ٥٠  ٤٠  ٠  .  ٠  ١٤٩  2  ٥  ١2  ٥٠  ٥  ٥٨٠  مشكين

  )تن(ميزان توليد 

  مجموع
  آبادي

  نباتات علوفه اي  سبزيجات  حبوبات  غالت

  يونجه  گلرنگ ديم  پياز  گوجه فرنگي  عدس  بيالو  نخود  جو گندم

  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي ديم
    

  ديم  آبي

  ٥2٥٠  ٩٧٧٥  ١٥  3٠  2  3٠٠  2٠٠  ٧٠٠  ١٤٥٦  سهرين
  

١٩٤٧٨  ١٧٥  ١٥٧٥  

  2١١٠  2٠٠  ١٨٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٠  ٠  ٥٠  ماري

  ١٧٦٠  ١2٥  ١١2٥  ٠  ٠  ٠  ١٦  ١٦  ٩  ٤٠  ١2٨  ٤٠  2٦2  وننق

  ١٧٩٧  ١2٥  ١١2٥  ٠  ٠  ٠  ٥٩  ٤  2  2٤  ١٠٠  ١٠  3٤٨  مشكين

  2٥١٤٦  ٦2٥  ٥٦2٥  ٠  ٥2٥٠  ٩٧٧٥  ٩٠  ٥٠  ١3  3٦٤  ٤٨٨  ٧٥٠ 2١١٦ مجموع

  ١3٩٧اداره جهاد كشاورزي استان زنجان، : منبع

  بررسي وضعيت اراضي و محصوالت باغي  -ب

ر خصوص صنايع تواند براي ظرفيت سنجي ميزان توليد و پيشنهادات د آگاهي از ميزان زمين و ميزان توليد باغي مي

بر اساس استعالم صورت گرفته از جهادكشاورزي استان زنجان، از بين . تبديلي مرتبط با محصوالت باغي موثر باشد

پشتلو، صرفا در روستاي سهرين باغداري وجود دارد كه وضعيت آن به لحاظ باغداري  روستاهاي هدف در بخش قره

  .مورد بررسي قرار گرفته است

كاشته ... ها به ترتيب نظير سيب، به، زردآلو، گالبي، گوجه سبز درختي، هلو، آلبالو و  انواع ميوهدر روستاي سهرين 

تن محصول برداشت  ١٦٥٠.٦هكتار اراضي باغي سيب وجود دارد و از آن  2٠٠شده است كه در اين روستا حدود 

شود كه  تن محصول برداشت مي 2٦٠٩.٤٩هكتار باغات روستاي سهرين حدود  2٩٨.٥در مجموع از حدود .. شود مي

  .در جدول زير نشان داده شده است
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  فعاليت باغي ميزان مساحت و برداشت از: ٦٤جدول
 )هكتار(مساحت باغي 

 هلو آلو گوجه آلبالو به گالبي سيب
زرد 

 آلو
 توت درختي فندق گردو بادام انگور

2٥ ١ ٠٠.٧ 2.3 ٠ ١١.3 ٦.٤ 3٠.٤ ٨.٨ 2.١٥ ٧.3 ١٤.3 ٠.٣ 

 )تن(ميزان توليد باغي 

 هلو آلو گوجه آلبالو به گالبي سيب
زرد 

 آلو
 توت درختي فندق گردو بادام انگور

٥١ ١.٥ ٥٥ ١١.٥ ٤٤٠ ٨٨ ١٦٠٥.٦.2 3١٠.٤ 3.2 ٤ ٤.٥٩ ٠.٨١.2٩ 2.٤ 

  ١3٩٧اداره جهاد كشاورزي استان زنجان، : منبع

   بررسي وضعيت اقتصاد دامداري - ج

پشتلو شهرستان زنجان، اطالعات به دست  براي بررسي وضعيت اقتصاد دامي در روستاها هدف منتخب بخش قره

براساس اين اطالعات روستاي سهرين داراي . آمده از استعالم جهادكشاورزي استان زنجان به كار گرفته شده است

راس گاو  ١٠٠روستاي ماري داراي . ه استراس بز و بزغال ٨١٠راس گوسفند و بره و  ٧2٩٠رأس گاو بومي،  ٤٠٠

 2٧٠٠راس گاو بومي،  ٨٠٠روستاي مشكين داراي . راس بز و بزغاله است ٤٠٠راس گوسفند و بره و  3٦٠٠بومي، 

راس گوسفند و بره  22٥٠راس گاو بومي،  ٦٠روستاي وننق داراي . راس بز و بزغاله است 3٠٠راس گوسفند و بره و 

  .است كه مشخصات كلي مربوط به تعداد دام، شير و گوشت در جدول زير آورده شده است راس بز و بزغاله 2٥٠و 

از . راس بز و بزغاله است ١٧٦٠راس گوسفند و بره و  ١٥٨٤٠راس گاو بومي،  ١3٦٠ها داراي  در مجموع اين آبادي

 .تن گوشت استحصال كرد ٤3٨تن شير و  ١٦٥١توان ساليانه  اين ميزان دام مي

  آمار توليدات دامي روستاهاي هدف منتخب: ٦٥جدول 

 جمعيت و توليدات آبادي
 تعداد دام

 بز وبزغاله گوسفند و بره گاو بومي

 سهرين

 ٨١٠ ٧2٩٠ ٤٠٠ )راس(جمعيت 

 ٤٩ ٤3٧ ١٧٥ شير

 ١٤ ١٦٤ ١٥ گوشت

 مشكين

 3٠٠ 2٧٠٠ ٨٠٠ )راس(جمعيت 

 ١٨ ١٦2 3٥٠ شير

 ٥ ٦١ 3٠ گوشت

 ماري

 ٤٠٠ 3٦٠٠ ١٠٠ )راس(جمعيت 

 2٤ 2١٦ ٤٤ شير

 ٧ ٨١ ٤ گوشت

 وننق

 2٥٠ 22٥٠ ٦٠ )راس(جمعيت 

 ١٥ ١3٥ 2٦ شير

 ٤ ٥١ 2 گوشت

  ١3٩٧اداره جهاد كشاورزي استان زنجان، : منبع
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  بررسي وضعيت اقتصاد طيور و پرورش عسل - د

رستان زنجان، اطالعات به پشتلو شه براي بررسي وضعيت اقتصاد طيور و عسل در روستاهاي هدف منتخب بخش قره

براساس اين اطالعات در زمينه پرورش . دست آمده از استعالم جهادكشاورزي استان زنجان به كار گرفته شده است

 ١٥١٠٠٠در روستاي سهرين حدود . طيور، دو روستاي سهرين و وننق در زمينه طيور صنعتي و سنتي فعال هستند

قطعه مرغ  ٨٠٠٠٠در روستاي وننق نيز حدود . آيد وشت سفيد بدست ميكيلو گ ١٠2٧.٤٠قطعه مرغ وجود دارد كه 

  .گردد كه در جدول زير نشان داده شده است كيلو گوشت سفيد توليد مي ٥٤٤.32شود كه حدود  نگهداري مي
  آمار توليدات طيور روستاهاي هدف منتخب: ٦٦جدول 

 جمعيت و توليدات آبادي

 طيور صنعتي و سنتي

 مرغ گوشتي

 رينسه

 ١٥١٠٠٠ )قطعه(تعداد

 ١٠2٧.٤٠٤ گوشت سفيد

 ٠ تخم خوراكي

 وننق

 ٨٠٠٠٠ )قطعه(تعداد

 ٥٤٤.32 گوشت سفيد

 ٠ تخم خوراكي

  ١3٩٧اداره جهاد كشاورزي استان زنجان، : منبع
دو بر اساس استعالم جهاد كشاورزي استان زنجان، از بين چهار روستاي هدف، در دو روستاي سهرين و مشكين كن

شود و در روستاي  كيلو عسل توليد مي ٤3٧٠كندو وجود دارد كه  3٧٧در روستاي سهرين حدود . شود نگهداري مي

  ).٦٧جدول(گردد كيلو عسل استحصال مي ٦٤٩٠شود كه  كندوي عسل نگهداري مي ٦2٩مشكين،از 
  آمار توليدات طيور روستاهاي هدف منتخب: ٦٧جدول 

  زنبور عسل آبادي

  ميزان عسل توليدي تعداد كندو

  ٤٧3٠  3٧٧  سهرين

  ٦٤٩٠  ٦2٩  مشكين

  ٠  ٠  ماري

  ٠  ٠  وننق

  ١3٩٧اداره جهاد كشاورزي استان زنجان، : منبع

 شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار  ظرفيت

توجه به پتانسيل روستا، حمايت از بخش ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد و كارآفريني، آموزش نيروي انساني با 

هاي توسعه است كه  ريزي از اهداف برنامه... خصوصي و تعاوني، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد پايدار روستائيان و 

ترين  يكي از مهم. زايي در پي رسيدن به آنهاست دولت در برنامه ششم توسعه با طرح توسعه اقتصادي و اشتغال

هاي  زايي، ايجاد اشتغال، كاهش فقر و محروميت از طريق شناخت ظرفيت سعه اقتصادي و اشتغالهاي تو اهداف طرح

با شناسايي جوانان و سرپرستان جوياي . نيروي انساني به ويژه شناسايي جوانان و سرپرستان بيكار جوياي كار است
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هاي انساني، مكاني و فضايي روستا  ظرفيت توان از كار خانوارهاي روستايي، و ايجاد اشتغال و كارآفريني در روستا مي

  .استفاده نمود و روستا را در مسير توسعه قرار داد وجوانان و سرپرستان جوياي كار را توانمند نمود

در اين قسمت براي شناسايي جوانان جوياي كار و سرپرستان خانوار، از اطالعات افراد تحت پوشش كميته امداد امام 

افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان و كارگاه مشاركتي و پرسشنامه تكميلي شهرستان، ) ره(خميني 

  .شود روستاهاي هدف استفاده مي

  تحت حمايت كميته امداد خانوارهاي

نفر هست كه از اين تعداد  2٧٦٩در شهرستان زنجان ) ره(افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني  ١3٩٧در سال 

حدود  ١3٩٧در ميان مددجويان ساكن در مناطق روستايي در سال . شوند خانوار محسوب مي نفر زنان سرپرست ١٥2٤

ماهه  ٧تا  ١3٩2همچنين از سال . نفر داراي تحصيالت در سطح دو حوزوي هستند ٤ليسانس و  ١٦نفر فوق ديپلم،  ٤

  .اند دريافت كرده) ره( نفر از افراد، تسهيالت روستايي از كميته امداد امام خميني ٨٥3حدود  ١3٩٧اول سال 
 اساس گروه بر 1٣٩٧ سال ماهه ٧ الي 1٣٩2 سال از) ره( خميني امام امداد كميته پرداختي روستايي تسهيالت: ٦٨جدول 

  )مبالغ به ميليون ريال(فعاليت 

  گروه فعاليت
  ١3٩٦سال   ١3٩٥سال   ١3٩٤سال   ١3٩3سال   ١3٩2سال

 ١3٩٧سال 

  )ماهه٧(

  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد

     ٥١     ١3٧     ١١٦     ١3٠     ٧3     ٧١  دامداري

     2     3     ١     ٠     ٠     2  كشاورزي

     ٦     ٩     ٨     ٩     ١٤     ١١  خدمات

     ١     ٥     2     ١     ١     3  حمل و نقل

     ١٥     ٥٨     3٥     2٦     ٦     ١3  قاليبافي

     ٠     ٨     ٤     ٧     ٥     ٥  زنبورداري

     ١     ١     ١     ١     ٠     ١  طيور

     ٠     ٠     ٠     ١     ٠     ١  صنايع دستي

     ٠     ٠     ١     ٠     ٠     ٠  شيالت

صنفي و 

  صنعتي
١     ٠     2     ١     2     ١     

  ١٤,2٩١  ٧٧  3٠,٠٠٠  223  ١٦,٩١٠  ١٦٩  ١٥,٩٧٠  ١٧٧  ٩,٦٨٠  ١٠٠  ١١,٠٩٠  ١٠٧  جمع

  ١3٩٧كميته امداد امام خميني شهرستان زنجان، : منبع
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  خانوارهاي تحت پوشش اداره بهزيستي

بر اساس استعالم سازمان بهزيستي، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي در شهرستان زنجان در 

نفر بوده است كه اداره بهزيستي با برگزاري  ١١٤٦و  ١١٤2، ١١٠١به  ترتيب  ١3٩٧و  ١3٩٦، ١3٩٥هاي  سال

  .وام، به توانمندسازي اين قشر همت گمارده است هاي آموزشي مختلف و پرداخت دوره
  هاي آموزشي و خدمات خاص ارائه شده براي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي برنامه: ٦٩جدول

افراد  سال 

تحت 

 پوشش

زنان 

سرپرست 

 خانوار

برنامه ها ي آموزشي اداره براي 

 مددجويان تحت پوشش

 خدمات خاص ارايه شده

مهارت هاي زندگي زنان  ١١٠١ ١١٠١ ١3٩٥

سرپرست خانوار و اعضاي 

 خانواده ايشان

- تشكيل گروه هميار خياطي - نهضت مسكن و اشتغال

تك توانمندسازي زنان  - غربالگري زنان سرپرست خانوار

)وام و سرمايه كار(سرپرست خانوار  

كسب و  - مهارت هاي زندگي ١١٤2 ١١٤2 ١3٩٦

 كار

تك  -ميناكاري و فرشبافيتشكيل گروه هميار مليله و 

)وام و سرمايه كار(توانمندسازي زنان سرپرست خانوار  

مشاوره  - مهارت هاي زندگي ١١٤٦ ١١٤٦ ١3٩٧

كسب  - تاب آوري -قبل ازدواج

 و كار

غربالگري زنان سرپرست - تشكيل گروه هميار آرايشگري

وام و (تك توانمندسازي زنان سرپرست خانوار -خانوار

)سرمايه كار  

  ١3٩٧سازمان بهزيستي شهرستان زنجان، : منبع

نفر از معلولين در  ٦٩براي  ١3٩٧همچنين طبق استعالم دريافتي از سازمان بهزيستي، اين سازمان در سال 

انجام ) نفر ١(، وسايل كمك توانبخشي)نفر ٤(سازي فضا ، مناسب)نفر 3(زايي روستاهاي هدف اقداماتي نظير اشتغال

  .ر نشان داده شده استاند كه در جدول زي داده
تحت پوشش اداره بهزيستيمعلولين هاي آموزشي و خدمات خاص ارائه شده براي  برنامه: ٧٠جدول  

 نام روستا
تعداد 

 معلولين

تعداد 

 اشتغال

مناسب 

 سازي
 ٩٧مستمري ساير ارجاع معيشتي وسايل كمك توانبخشي

 ١٥ ٥ 2٠ ٥ ٠ ٤ 3 ٤٩ سهرين

 ٥ ٥ ٨ ٤ ١ ٠ ٠ ١٥ مشكين

 2 ١ ٥ ١ ٠ ٠ ٠ ٥ وننق

 22 ١١ 33 ١٠ ١ ٤ 3 ٦٩ جمع

  ١3٩٧سازمان بهزيستي شهرستان زنجان، : منبع

با توجه به كارگاه مشاركتي از روستاهاي هدف و تكميل پرسشنامه توسط شوراي اسالمي و دهيار روستا در خصوص 

نفر و مجموع  ١٠3٥ تعداد نيروي انساني جوياي كار، مجموع جوانان جوياي كار در روستاهاي هدف حدود 

  .اند باشد كه به شرح جدول زير شناسايي شده نفر مي ٩٦٠سرپرستان خانوار بيكار روستاهاي هدف 
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پشتلو شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار روستاهاي هدف از بخش قره: ٧1جدول   

  سرپرستان جوياي كار  تعداد جوانان جوياي كار  نام روستا

  سهرين
ليسانس، و ١٠٠نفر فوق ديپلم،نفر٧٠نفر ديپلم،  ١٥٠(نفر ٦٠٠

  )نفر فوق ليسانس ٤

 مكانيكي، فرش( درزمينه صورت كارگران فصلي نفر به٤٠٠

  -) و كشاورزي بافي،كارگرساده، دامداري

  مشكين
نفر،فوق ١2نفر، ليسانس٧٠نفر، ديپلم ١٥٠زيرديپلم(نفر2٥٠

  )..نفر٧ليسانس،

ي در زمينه خانوار به صورت كارگران فصل3٠٠

  ) كشاورزي،دامداري و كارگري ساده(

  وننق
نفر،فوق ليسانس ١نفر ديپلم،ليسانس ١2(نفر پسر٩٧نفر ١٨٥

  )نفر١
  نفر به صورت كارگران فصلي2٦٠

  -  -  ماري

  ١3٩٧برداشت ميداني، : منبع

  پشتلو درصد جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار روستاهاي هدف از بخش قره: ٧2جدول 

اروست ٩٥جمعيت  جمع سرپرست خانوار جوياي كار   درصد 

 ٤١ 2٤2٤ ١٠٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ سهرين

 ٤٤ ١2٦٤ ٥٥٠ 3٠٠ 2٥٠ مشكين

 ٥3 ٨٤٦ ٤٤٥ 2٦٠ ١٨٥ وننق

  ١3٩٧برداشت ميداني، : منبع

ها و خدمات  هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت بندي مهمترين ظرفيت شناسايي و اولويت

  ها جهت تحرك اقتصادي روستا وليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانبراي تعيين محورهاي ت

توان در  هاي اصلي و محصوالت عمده توليدي، روستاهاي هدف بخش قره پشتلو شهرستان زنجان را مي براساس توان

  . دو دسته اصلي گروه بندي كرد
  هاي اصلي روستاهاي هدف  طبقه بندي ويژگي: ٧٣جدول

  ويژگي  آبادي  پهنه

  سهرين -  ١

 زراعت به صورت آبي و ديم و به صورت توامان  -

 داراي فعاليت باغداري  -

 منابع آب رودخانه ينگجه، چاه -

 )روستاي سهرين(ترين روستاي بخش قره پشتلو وجود پرجمعيت -

  اراضي كشاورزي گسترده -

 تامين بخشي از نياز بازار شهرهاي زنجان، تبريز، تهران  -

 يعبور 3وجود محور گردشگري درجه  -

 گوجه فرنگي، ،گندم، جو،يونجه، عدس، لوبيا،پياز نخود: محصوالت زراعي شامل -

سيب، به، زردآلو، گوجه، هلو، آلبالو، آلو، انگور، بادام، : محصوالت باغي شامل -

 فندق، گردو، توت درختي

 پرورش ، گاو بومي، گوسفند و بره، بز و بزغاله: هاي دامداري فعاليت -

مرغداري و بوقلمون به (ورش زنبور عسل و طيور،هايي نظير پر وجود فعاليت -

 )صورت مدرن
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 انبار گندم   -

  واحد گلخانه توت فرنگي 2وجود  -

  مشكين وننق و ماري -  2

 ، خط انتقال آبريانچ منابع آب رودخانه قره -

 زراعت به صورت آبي و ديم و به صورت توامان با استفاده گسترده ديم  -

روستاي (ه دوم و سوم بخش قره پشتلوترين در مرتب وجود روستاهاي پرجمعيت -

 ))3رتبه (و روستاي وننق) 2رتبه (مشكين

 اراضي زراعي محدود -

 فاقد فعاليت باغداري -

 تامين بخشي از نياز بازار شهر زنجان -

 عبوري 3وجود محور گردشگري درجه  -

 گندم، جو، يونجه، عدس، لوبيا، نخود: محصوالت زراعي شامل -

 و بومي، گوسفند و بره، بز و بزغالهپرورش گا: هاي دامداري فعاليت -

 پرورش زنبورعسل در روستاي مشكين  وجود فعاليت -

  پرورش طيور در روستاي وننق  -

  ١3٩٧مشاور، : منبع

  هاي روستاهاي هدف براي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مهمترين ظرفيت: ٧٤جدول

  

 زراعت و باغداري  

 بز وبزغاله گوسفند و بره گاو بومي
اراضي مساحت 

 زراعي

مساحت اراضي 

 باغي

جمع اراضي 

 كشاورزي

 3٦٨2.٥ 2٩٨.٥ 33٨٤ ٨١٠ ٧2٩٠ ٤٠٠ سهرين

 ٨٩3 ٠ ٨٩3 3٠٠ 2٧٠٠ ٨٠٠ مشكين

 ٧2٩ ٠ ٧2٩ 2٥٠ 22٥٠ ٦٠ وننق

 22٩ ٠ 22٩ ٤٠٠ 2١٦ ١٠٠ ماري

 ٥٥33.٥ 2٩٨.٥ ٥23٥ ١٧٦٠ ١2٤٥٦ ١3٦٠ جمع

  ١3٩٧مشاور، : منبع

داده شده است، در روستاي سهرين، بيشترين تعداد دام، اراضي زراعي و باغي وجود  همانطور كه در جدول فوق نشان

روستاي مشكين بيشترين تعداد گاو بومي را دارد و بيشترين تعداد گوسفند و بره در روستاي سهرين نگهداري . دارد

به ترتيب در روستاهاي  بيشترين اراضي زراعي و باغي. شود و اراضي باغي صرفا در روستاي سهرين وجود دارد مي

  .سهرين، مشكين، وننق و ماري وجود دارد

، همچنين تفاوت در ميزان دام و جمعيت )وجود يا عدم وجود(، وجود باغداري)آبي و ديم(تفاوت در نوع زراعت

  . دهد كه در نقشه زير نشان داده شده است روستاها به نحويست كه تقسيم بندي صورت گرفته را منطقي جلوه مي
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بندي روستاهاي هدف بخش قره پشتلو شهرستان زنجان پهنه:  2٩ نقشه  

 
 ١3٩٧ مشاور، :منبع 
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 مرتبط غيربومي، و بومي افراد توسط اجراء قابل كارآفريني هاي طرح با مرتبط هاي ايده جمع آوري

  توليد محورهاي و ها مزيت ها، با ظرفيت

اولين مساله . ني الزم بود تا مشاور تا چند مساله را درنظر بگيردهاي كارآفري هاي مرتبط با طرح آوري ايده براي جمع

هاي نوين براساس  هاي روستاها باشد و در ثاني راه براي ارائه ايده هاي ارائه شده مرتبط با منابع و توان اينكه ايده

اند را  ال مورد توجه نبودهتواند راه جديدي را عرضه كرده ولي تا به ح هاي نويني كه مي تجربيات ويژه افراد و فعاليت

  . باز بگذارد

هاي  شود اين است كه تمركز بر ارائه راه هاي مشاركتي احساس مي براساس تجربيات مشاور، خطري كه در نشست

شود و در نتيجه  هاي روستاها دور مي گيرد كه عموم نظرات از ارتباط با منابع و توان جديد و ويژه به نحوي شدت مي

هاي اهالي بومي به دنبال اين بود تا افكار  در حقيقت مشاور در اخذ ايده. كند دار مي طرح را خدشهاحتمال موفقيت 

هاي مغفول مانده روستا متوجه شود و در يك رابطه ديالكتيكي بين نمايندگان مشاور و  بيشتر از هر چيز به توان

اور و هم براي ساكنين حاصل آيد و از اين ها و منابع روستا هم براي مش تري از توان افراد بومي، شناخت عميق

براين . هاي ارائه شده بتواند هر دو جنبه مرتبط بودن و متهورانه و شجاعانه بودن خود را داشته باشد رهگذر ايده

نقشه «لي، از روش هاي اها اساس مشاور عالوه بر استفاده از روش بارش افكار و اخذ مسائل و مشكالت و راه حل

  ستسود ج» منابع

وجود قلعه تاريخي تخرب شده، حمام تاريخي . نشان دهنده توان گردشگري روستا استروستاي وننق نقشه منابع 

سال قدمت تاريخي و مهمتر از همه آب گرم روستاي وننق از مهمترين منابعي است كه در نقشه  ١٠٠با بيش از 

هاي الزم براي تبديل به يك جاذبه گردشگري و  آب گرم وننق عليرغم دارا بودن ظرفيت. منابع روستا ذكر شده است

- قابل ذكر است كه روستاي وننق، با توجه به منابع طبيعي. ايجاد اشتغال، بدون استفاده اقتصادي رها شده است

تاريخي گردشگري، از طرف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، جزو روستاهاي هدف گردشگري 

  .تعريف شده است

اطالعات موجود در نقشه منابع حاكي از فروش . ي كشاورزي روستاي در اطراف روستا قابل مشاهده استها زمين

از ديگر منابع روستا، وجود پرورش طيور به صورت صنعتي و مدرن . محصوالت كشاورزي روستا در شهر زنجان است

  .برداران در اين روستا فعاليت دارند است كه بهره

ر حال آماده سازي براي فوتبال كه فعال به دليل كمبود بودجه راكد است، از ديگر همچنين وجود يك زمين د

 .موضوعات قابل ذكر در اين نقشه است
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  نقشه منابع روستاي وننق: 1تصوير 

  
هاي فراوان در  سازي شده است آبشارها و چشمه برجسته روستاي مشكينآنچيزي كه بيشتر از همه در نقشه منابع 

تكيه . و روستاهاي اطراف است كه اين منطقه را به لحاظ گردشگري طبيعي توانمند ساخته است محدوده روستا

حسينه و محل تعزيه خواني در روستاي مشكين از اماكني كه در دهه محرم، افراد زيادي را به سمت خود جذب 

جزوان در كنار رودخانه قزل منطقه كوهستاني بين روستاي مشكين و گلجين و در ادامه قرار گيري روستاي . كند مي

آوري گياهان دارويي و فروش اين محصوالت در شهرهايي  جمع. تر كرده است اوزن نقش گردشگري منطقه را پررنگ

هاي  هاي كوهنوردي دراين منطقه از ديگر منابع و توان همچون زنجان، قم و تهران و همچنين حضور گروه

  . هاي تاثيرگذار بر اذهان اهالي روستاي مشكين است از ديگر فعاليت فعاليت معدن رشت آباد. گردشگري منطقه است

اراضي زراعي روستا، به صورت يك حلقه در اطراف روستا قرار گرفته است كه عموما در اين اراضي محصوالتي چون 

 .شود گندم، جو، عدس و نخود كشت مي
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  نقشه منابع روستاي مشكين: 2تصوير 

  
هاي سفيدپوش در فصل زمستان،  اندازهاي طبيعي و بكر، كوهستان ، چشمماري روستايدر نقشه منابع 

هايي كه اين بخش  ها و مسير گردشگري به سمت ييالقات و موقعيت روستا در دامنه كوه هاي متعدد در دره رودخانه

گر منابع گردشگري هاي آبي از دي حمام تاريخي فرسوده و آسياب. كند، قابل توجه است را از شهرستان طارم جدا مي

هاي كوهنوردي از روستا  نفر به صورت گروه 2٠٠٠طبق اظهار نظر ساكنين ساليانه حدود . در اطراف اين روستا است

  . كنند بازديد مي

فرشها ابريشمي بوده و . نفر مرد در روستا به كار فرش بافي مشغول هستند ١2٠نفر زن و  ٥٠در حال حاضر حدود 

هاي توليد شده، در نهايت در بازار  رت دستمزدي براي تاجران مشغول فعاليت هستند و فرشفرشبافان عموما به صو

هاي اشتغالزايي در  احداث و توسعه صنايع دستي به صورت فرشبافي از قابليت. شود شهرهاي قم و تهران عرضه مي

  .اين روستا ذكر شده است

شود كه توليدات لبني و گوشت  نگين نگهداري ميدام س ١٥راس دام سبك و  2٠٠٠همچنين در اين روستا حدود 

همچنين استادكاران جوشكار و تراشكار . شود در شهر زنجان و همچنين به صورت مستقيم به گردشگران فروخته مي

  . واحد داراي مجوز هستند ٥در روستا ساكن هستند كه 

هاي  گردشگري، ايجاد و توسعه كارگاه هاي مطرح شده در جلسه مشاركتي براي اشتغالزايي شامل توسعه صنعت ايده

همچنين با توجه به مراجعه گردشگران و براي حفظ اين . هاي بومگردي بود فرشبافي، توسعه دامداري و احداث خانه

  .هاي بهداشتي احداث شود توان پيشنهاد شده است تا در مسيرهاي گردشگري سرويس
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  نقشه منابع روستاي ماري: ٣تصوير 

  
اين روستاي بزرگ مركز . داراي اقتصاد قدرتمند مبتني بر دامداري، زراعت و باغداري است نروستاي سهري

هزار هكتار به  2هزار هكتار اراضي زراعي دارد كه از اين ميزان حدود  ١٠اين روستا حدود . دهستان سهرين است

همچنين روستا داراي . اشدب محصوالت اصلي رسوتا گندم، جو، پياز و گوجه فرنگي مي. شود صورت آبي كشت مي

  . شود حلقه چاه عميق تامين مي 2٥آب اراضي كشاورزي از طريق . هكتار باغ است ٤٠٠حدود 

شود كه يك توان بزرگ توليدي  راس دام سنگين در اين روستا پرورش داده مي ١٠٠٠راس دام سبك و  2٠٠٠٠حدود 

  .شود به استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز منتقل مي شير توليد شده توسط دامداران روستا عموما. شود محسوب مي

ها  هاي توليد توت فرنگي، پرورش بوقلمون گوشتي و مرغداري از مكان سدهاي خاكي، انبار گندم، محيط باني، گلخانه

  .قابل ذكر در اطراف روستاي سهرين در نقشه منابع اين روستاست

در مسير (خواجه كريم، آبشارهاي طبيعي دربند و گازان گلي وجود حمام تاريخي سهرين، قلعه تاريخي ثبت شده

هاي گردشگري اين روستا  و مراتع كوهستاني بكر با انواع گياهان دارويي از توان) روستاي سهرين به روستاي دگاهي

  .شود محسوب مي

پرورش زنبور عسل برداران در زمينه پرورش طيور به صورت صنعتي و مدرن و  از ديگر منابع روستا، فعاليت بهره

  . است

راه اندازي شهرك گلخانه در اراضي پايين دست : هاي مطرح شده توسط اهالي براي اشتغالزايي در روستا شامل ايده

باشد؛ ايجاد دهكده پرورش دام صنعتي در قسمت جنوب شرقي روستا  هكتار مي ١٠٠٠سد خاكي سهرين كه حدود 
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اوري لبنيات دامي و نيز توليد كارگاه توليد خوراك دام در كنار دهكده هاي ملي؛ ايجاد كارگاه تبديل فر در زمين

  .پرورش دام صنعتي، است

تواند زمينه  تامين سرمايه الزم براي تبديل ايده به پديده در روستاي سهرين، عالوه بر ايجاد اشتغال براي روستا، مي

  .اشتغال وسيعي را در سطح دهستان و بخش قره پشتلو ايجاد كند
  نقشه منابع روستاي سهرين: ٤وير تص

  
  روستا زايي اشتغال و اقتصادي توسعه برنامه انتظار مورد كمي و كيفي نتايج تعيين

شناخت علمي و  زايي روستاهاي هدف و اهداف ويژه طرح؛ با توجه به هدف عمده طرح توسعه اقتصادي و اشتغال

زايي در روستاهاي هدف،  توسعه اقتصادي و اشتغال ها و تنگناهاي اساسي ها، توانمندي تحليل راهبردي مزيت

زايي در روستاهاي هدف،  هاي توسعه اقتصادي و اشتغال گيري از توانمندي بسترسازي جهت رفع تنگناها و بهره

زا در روستاهاي هدف، تقويت  هاي اقتصادي اشتغال گذاري هاي سرمايه سازي، هدفمندكردن و تعيين اولويت يكپارچه

هاي جديدي توليدي با تاكيد بر تكميل زنجيره ارزش و زنجيره توليد با مشاركت  موجود و ايجاد ظرفيتهاي  ظرفيت

سازي مشاركت بخش عمومي، خصوصي، تعاوني و مردمي  بخش غيردولتي در روستاهاي هدف، تقويت و نهادينه

رود كه در  ي هدف، انتظار ميزايي در روستاها در توسعه اقتصادي و اشتغال) ساكنين و ذينفعان روستاهاي هدف(

  :روستاهاي هدف دستاوردهاي زير بدست آيد

  ايجاد اشتغال پايدار و رونق كسب و كار در روستاهاي هدف - 

 شهري- بخشي روستايي كاهش شكاف توسعه اقتصادي و تعادل - 

 اي در روستاهاي هدف تقويت اقتصاد محلي صادرات محور در پيوند با اقتصاد منطقه - 

 اقتصادي روستاهاي هدفافزايش مشاركت  - 
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 هاي توسعه اقتصادي سازي مشاركت تحصيلكردگان محلي در طرح توانمندسازي اقتصادي روستاييان و ظرفيت -

 بخشي به اقتصاد و معيشت روستاييان تنوع - 

 هاي اقتصادي روستاهاي هدف بري عادالنه عوامل در زنجيره ارزش فعاليت سهم - 

 ستي با اهداف اقتصاد مقاومتي در زمينه عدالت بين نسلي و درون نسليبري عادالنه و پايدار از منابع زي سهم - 

 وري در روستاهاي هدف افزايش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره - 

 زايي روستايي تقويت تمركززدايي در انجام مطالعات توسعه اقتصادي و اشتغال - 

 تثبيت جمعيت روستايي و ايجاد انگيزه براي بازگشت مهاجران روستايي - 

رود كه نتايج كيفي و كمي زير براي  زايي روستايي، انتظار مي هاي توسعه اقتصادي و اشتغال جرا و تحقق برنامهبا ا - 

 :روستاهاي هدف بدست آيد

 فرنگي، گندم، جو، پياز، عدس، لوبيا  زايي از طريق ايجاد صنايع تبديلي زراعت به ويژه محصوالت گوجه اشتغال - 

 ع تبديلي باغي در روستاي سهرينزايي از طريق ايجاد صناي اشتغال - 

 زايي از طريق ايجاد صنايع تبديلي دامي با توجه به پتانسيل روستاهاي هدف اشتغال - 

 زايي از طريق ايجاد خدمات گردشگري با توجه به پتانسيل روستاهاي هدف اشتغال - 

 تثبيت جمعيت وجلوگيري از نرخ رشد منفي در روستاهاي هدف - 

  اشتغال جوانان و سرپرستان خانوار روستا از طريق ايجاد صنايع تبديلي كاهش بيكاري فصلي، افزايش  - 

 فرنگي، لبنيات، عسل  افزايش درآمد روستاييان از طريق برندسازي محصوالت منطقه نظير، گوجه - 

  بازاريابي و تبليغات و فروش محصوالت روستاهاي هدف در سطح استاني و ملي - 

 ي اقتصادي روستاها گذاري افزايش مشاركت مردم در سرمايه - 

  روستا موجود اشتغالزايي و اقتصادي هاي فعاليت ظرفيت ارتقاء براي مناسب اقدامات تعيين

مديريتي، - زايي موجود روستاهاي هدف، عوامل زيرساختي، سياسي هاي اقتصادي و اشتغال براي ارتقاء ظرفيت فعاليت

ات مناسب موجب تحرك اقتصادي منطقه گردند كه در توانند به عنوان اقدام مالي، مي- آموزشي و اقتصادي-اجتماعي

  :جدول زير و در ادامه آورده شده است
  هاي مختلف اقدامات مناسب براي ارتقاي ظرفيت اقتصادي روستا در مقوله:  ٧٥جدول

  مالي-عوامل اقتصادي  آموزشي-عوامل اجتماعي  مديريتي- عوامل سياسي  عوامل زيرساختي

 تقويت خدمات گردشگري -

 اي زيرساخت جادهتوسعه  -

 توسعه آبياري مكانيزه -

 برندسازي محصوالت اصلي -

هاي  توسعه زيرساخت -

  اينترنت مبتني بر موبايل

ثبات و نظارت در اجراي  -

 قوانين و مقررات

 جلوگيري از نوسانات شديد بازار  -

 هاي كشاورزي كاهش هزينه -

تسهيل فرايند صدور  -

 محصوالت به خارج از كشور 

 گري اقدامات در تسهيل -

ارتباط با رفع موانع اداري و قانوني 

  هاي صنعتي  ناحيه

ها و  ارائه آموزش -

هاي مرتبط با صنايع  مهارت

 تبديلي

هاي مشاغل  ارائه آموزش -

 خانگي و صنايع دستي

اتكا به منابع مردمي و  -

 مشاركت دادن آنها

 هاي بازاريابي برگزاري دوره -

ها  سوي بانكحمايت مالي از  -

 و موسسات مالي عامل

 استفاده از اعتبارات خرد -

آسان نمودن شرايط  -

 دريافت اعتبارات

پرداخت اعتبارات با نرخ  -

 درصد ٦-٤سودهاي مصوب 

تضمين خريد محصوالت  -

 روستايي
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تشكيل و حمايت از  -

 هاي تعاوني شركت

  ١3٩٧مشاور، : منبع

  زيرساختي روستاها عواملارتقاء 

زيرساخت مناسب نظير وجود يا نزديكي به خطوط راه آهن،  هاي اقتصادي روستا، داشتن شرايط براي ارتقاء ظرفيت

آزادراه، بزرگراه، راه اصلي، راه آسفالته بين روستايي، راه آسفالته داخل روستا، برخورداري از آب شرب هم به لحاظ 

  .ردكمي و هم به لحاظ كيفي و برخورداري از آب كشاورزي، برخورداري از برق، گاز و خدمات مخابراتي ضرورت دا

پشتلو شهرستان زنجان به شرح  اقدامات راهبردي در زمينه ارتقاي عوامل زيرساختي در روستاهاي هدف بخش قره

  :شود زير پيشنهاد مي

 تقويت خدمات گردشگري  - 

 اي  توسعه زيرساخت جاده - 

 توسعه آبياري مكانيزه به ويژه در روستاي سهرين به دليل سطح كشت زراعت باال - 

 صلي زراعي و داميبرندسازي محصوالت ا - 

 برندسازي محصوالت باغي روستاي سهرين - 

 برندسازي عسل روستاي سهرين و مشكين - 

 هاي اينترنت مبتني بر موبايل توسعه زيرساخت - 

 تقويت روستاي هدف گردشگري روستاي سهرين، وننق و ماري  - 

  مديريتي -عوامل سياسي

هاي زيرساختي، قانوني  ستي اقدامات خود را در زمينهدولت به عنوان تامين كننده اصلي كاالها و خدمات عمومي باي

بخش . زاي روستايي فراهم شود هاي اشتغال و مديريتي را به نحو احسن انجام دهد تا شرايط الزم براي توسعه فعاليت

ساز در جهت تحرك اقتصادي روستاها و به ويژه گسترش مشاغل در سطح مناطق  اي از موانع محدوديت عمده

ثباتي قوانين و مقررات، مشكلي است كه نه تنها در مناطق  بي. شود مشكالت كالن اقتصادي مربوط مي روستايي به

اين مسئله . روستايي محدوديت ايجاد كرده بلكه در كل اقتصاد كالن كشور نيز محدوديتي اساسي بوجود آورده است

وجود . شود ي شغلي در روستاها تشديد ميها هاي باالي توليد، و عدم تنوع فرصت با نوسانات شديد بازار، هزينه

هاي دولتي در تخصيص منابع، دريافت مجوزهاي توليد، و  اي از قوانين محدوديت ساز به ويژه دستورالعمل پاره

هاي اقتصادي در سطح روستاها  هاي تاثيرگذار بر عملكرد فعاليت بسياري از موارد قانوني و حقوقي از جمله زمينه

  :پشتلو به شرح زير است مديريتي در روستاهاي هدف در بخش قره-راهبردي در زمينه سياسياقدامات . باشد مي

 جلوگيري از نوسانات شديد بازار  - 

هاي كشاورزي روستاهاي هدف در زمينه توليدات زراعي و باغي نظير دارو و سم، در زمينه دارو و  كاهش هزينه - 

 خوراك ماهي، در زمينه تغذيه دام

 ر محصوالت به خارج از كشور تسهيل فرايند صدو - 
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 هاي صنعتي براي مجوز توليدات اقدامات در ارتباط با رفع موانع اداري و قانوني ناحيه  تسهيل -

  آموزشي -ارتقاء عوامل اجتماعي

ها باشد تا قادر شوند با سرعت تغيير هماهنگ شوند و  زندگي شغلي افراد بايد مولد و همراه با توسعه مستمر مهارت

كارفرماها و افراد بايد به آموزش شغلي و ارتقاء مهارت، به   ها، دولت. از يك شغل به شغل ديگر حركت كنند به آساني

 .هايي اضافي كه بايد به حداقل رسانده شود گذاري پايدار براي آينده نگاه كنند نه هزينه عنوان سرمايه

  :پشتلو به شرح زير است ش قرهاقدامات راهبردي در زمينه اجتماعي و آموزشي در روستاهاي هدف بخ

 هاي مرتبط با صنايع تبديلي در زمينه زراعت، باغداري، دامداري براي روستاهاي هدف ها و مهارت ارائه آموزش - 

 بافي براي روستاي هدف هاي مشاغل خانگي و صنايع دستي در زمينه فرش ارائه آموزش - 

 لبدي روستاهامشاركت دادن مردم در ايجاد شركت تعاوني، بهبود وضعيت كا - 

هاي بازاريابي براي آگاه نمودن روستائيان از اهميت بازاريابي و تبليغات به منظور بازاريابي فروش  برگزاري دوره - 

 محصوالت كشاورزي

 هاي تعاوني به وسيله مردم و دولت  تشكيل و حمايت از شركت - 

 هاي خصوصي و تعاوني  ايجاد شركت - 

هاي كارآفرين در  يدات كشاورزي روستاهاي هدف از طريق تقويت حوزهاصالح و بهبود وضعيت زنجيره ارزش تول - 

 و گردشگري) زراعت، باغداري و دامداري(زمينه كشاورزي 

  عوامل اقتصادي و مالي 

هاي مالي و تسهيالت اعتباري با نرخ سود كم  يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در توسعه اقتصادي روستاها، حمايت

ارات كم سود و تسهيل در فرايند دريافت اين اعتبارات باعث انگيزش روستائيان و توسعه كسب و وجود اعتب. باشد مي

  :پشتلو به شرح زير است اقدامات راهبردي در زمينه اقتصادي و مالي در روستاهاي هدف بخش قره. شود كار آنها مي

لي متناسب با نيازهاي واحدهاي توليدي ها و موسسات مالي عامل از طريق تامين منابع ما حمايت مالي از سوي بانك - 

 هاي بانكي به ويژه در حوزه باغداري، زراعت و دامداري روستاهاي هدف  درصد و حل ضمانت ٦- ٤با سود مصوب 

 استفاده از اعتبارات خرد براي بهبود وضعيت توليد در بخش كشاورزي - 

 هاي عامل آسان نمودن فرايند دريافت اعتبارات از بانك - 

 ...اي از محصوالت در زمان وقوع خسارات طبيعي نظير تگرگ، سرمازدگي و  بيمههاي  حمايت -

 و اقتصادي هاي فعاليت سطح ارتقاء براي اشتغالزايي و اقتصادي توسعه هاي برنامه تعيين

  روستا اشتغالزايي

هاي  تاها و ايدههاي مشاركتي، تهيه نقشه منابع روس برداشت ميداني تشكيل كارگاهاسناد فرادست، نتايج حاصل از 

دهد كه محوريت توسعه فعاليت اقتصادي و اشتغالزايي روستاهاي هدف  اخذ شده از افراد بومي و ساكنين نشان مي

، صنايع دستي، )زراعت، باغداري و دامداري(پشتلوي شهرستان زنجان، بر حوزه كشاورزي  واقع در بخش قره

  . گردشگري و معدن استوار است
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هاي  پشتلوي شهرستان زنجان، دامداري، زراعت و گردشگري فعاليت منتخب براي بخش قره در چهار روستاي هدف

. شود اصلي است و باغداري نيز تنها در روستاي سهرين به عنوان يك فعاليت اقتصادي قابل ذكر محسوب مي

 .همچنين فعاليت فرشبافي در روستاي ماري رواج دارد

  پشتلو شهرستان زنجان زايي روستاي هدف بخش قره اشتغالهاي توسعه اقتصادي و  برنامه: ٧٦جدول 

  پروژه/ طرح   برنامه

برنامه توسعه بخش 

  گردشگري

 ايجاد باغ رستوران -١

مهمانپذير، مراكز اقامتي خودپذيرايي به مانند خانه مسافرها، (ايجاد تاسيسات گردشگري  -2

ها و  ها، محيط انيدرم هاي بومگردي و سنتي، مراكز گردشگري سالمت به مانند آب اقامت

هاي سنتي،  خانه هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي، واحدهاي پذيرايي، سفره پارك

  ...)هاي سالمت و دهكده

برنامه توسعه صنايع تبديلي 

  مرتبط با محصوالت زراعي

 راه اندازي شهرك گلخانه  .١

 احداث گلخانه .2

  احداث انبار محصوالت كشاورزي .3

ي برنامه توسعه صنايع تبديل

  مرتبط با محصوالت دامي

 هاي ملي ايجاد دهكده پرورش دام صنعتي در قسمت جنوب شرقي روستا در زمين -١

 كارگاه توليد خوراك دام در كنار دهكده پرورش دام صنعتي -2

 ايجاد كارگاه تبديل فراوري لبنيات دامي -3

  كارگاه توليد پنير سنتي -٤

 پرواربندي گوسفند -٥

 پرواربندي گوساله - ٦

  گاو شيري -٧

  هاي فرشبافي ايجاد و توسعه كارگاه .١  دستيصنايع 
  ١3٩٧مشاور، : منبع
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مقياس  با اشتغالزايي و اقتصادي توسعه گذاري سرمايه هاي پروژه و ها طرح بندي اولويت و تعيين

  روستا سطح در كاركردي

  هاي پيشنهادي طرح ها و طرح هاي روستاهاي هدف با برنامه ها و توان سازگاري و تطابق ويژگي

هاي تعريف شده در  هاي روستاهاي هدف و با توجه به برنامه ها و توان وجه به پهنه بندي انجام شده از ويژگيبا ت

هاي  ها و توان هاي گردشگري، صنايع دستي، زراعت، باغداري و دامداري؛ ميزان تطابق و سازگاري ويژگي بخش

  .تها مورد بررسي قرار گرفته اس روستاها با هركدام از اين برنامه

  با توجه به اينكه سه روستاي سهرين، وننق و ماري به عنوان روستاي هدف گردشگري مطرح هستند و همچنين

با توجه به منابع گردشگري موجود در محدوده روستاي مشكين و روستاهاي همجوار، امكان استفاده گردشگري در 

هاي سنتي، مراكز گردشگري سالمت به  انهخ هاي بومگردي و سنتي، سفره اين روستاها، به خصوص به صورت اقامت

 .براي گردشگران وجود دارد... ها براي آب درماني روستاي وننق و درماني مانند آب

 هاي  ها و طرح با توجه به رواج دامداري در روستاهاي هدف، سازگاري و انطباق الزم روستاهاي هدف با برنامه

 .مرتبط با اين حوزه وجود دارد

 يزان نسبتا محدود توليدات زراعي و باغي در محدوده روستاهاي وننق، مشكين و ماري، صنايع با توجه به به م

 .شود شود و تنها به امكان احداث گلخانه بسنده مي تبديلي براي اين محصوالت پيشنهاد نمي

 يست و ا روستاي سهرين هم به لحاظ دامداري، زراعت، باغداري و هم به لحاظ گردشگري داراي توانمندي ويژه

 .تواند سهم بيشتري را از اشتغالزايي دهستان و بخش برعهده بگيرد مي

 با توجه به رواج فرشبافي در روستاي ماري، اين روستا براي احداث كارگاه فرشبافي سازگاري و تطابق دارد.  
  هاي كلي طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي سازگاري و انطباق روستاهاي هدف با برنامه: ٧٧جدول 

  ١3٩٧مشاور، : منبع

  

  فرشبافي  دامداري  باغداري  زراعت  گردشگري  آبادي  بخش  رديف

١  

  پشتلو قره

  -  *  *  *  *  سهرين

  -  *  -  *  *  مشكين  2

  -  *  -  *  *  وننق  3

  *  *  -  *  *  ماري  ٤
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  هاي پيشنهادي براي روستاهاي هدف  ها و طرح بندي برنامه اولويت

هاي توسعه طرح الزم  ها با برنامه وستاهاي هدف و همسازي و انطباق اين توانهاي ر ها، توان بعد از توجه به ويژگي

در اين مرحله باالترين كاركرد . ها استخراج شود بندي هر يك از روستاهاي هدف در ارتباط با اين برنامه بود تا اولويت

  .دهي بوده است و فعاليت فعلي روستا مالك عمل در اولويت
  هاي پيشنهادي براي روستاهاي هدف  رنامهبندي ب اولويت: ٧٨جدول 

  دامداري  باغداري  زراعت  گردشگري  آبادي  بخش  رديف

١  

  پشتلو قره

  ١  ٤  2  3  سهرين

  2  -  3  ١  مشكين  2

  2  -  3  ١  وننق  3

  2  -  3  ١  ماري  ٤

  هاي پيشنهادي براي روستاهاي هدف ها و طرح تعيين برنامه

هاي مناسب براي هريك از روستاهاي هدف بخش  ها و پروژه زير طرحهاي  حال الزم است تا دربرنظر گرفتن گزاره

  :پشتلوي شهرستان زنجان مشخص شود قره

هاست،  هاي مرتبط با گردشگري داراي كمترين ميزان فشار بر منابع آب و خاك سكونتگاه با توجه به اينكه پروژه - 

يابد و سه روستاي سهرين، وننق و ماري  ميو ظرفيت اين صنعت با افزايش خدمات و اشتغال مربوط به آن افزايش 

ها و منابع الزم براي توسعه صنعت  جزو روستاهاي هدف گردشگري هستند و روستاي مشكين نيز داراي توان

بر همين اساس در سه روستاي مشكين، وننق و ماري گردشگري به عنوان اولويت اول توسعه . گردشگري است

هاي دامداري و زراعت، بخش گردشگري در اولويت  الي روستاي سهرين در بخشبا توجه به توان با. مطرح شده است

 .سوم اين روستا تعريف شده است

با توجه به دامدار بودن هر چهار روستاي هدف و دامداري قدرتمند در روستاي سهرين، بخش دامداري اولويت  - 

 .انتخاب شده استاول در روستاي سهرين و اولويت دوم در روستاهاي مشكين، وننق و ماري 

 2٠٠عليرغم اين مساله، بيش از . تر از سه روستاي ديگر است بخش زراعت در روستاي ماري به نسبت ضعيف - 

 . هاي زراعي فراهم آورده است هكتار اراضي زراعي اين روستا، امكان مناسبي را براي فعاليت

هاي  تا اين روستا در تمامي بخشحجم باالي زراعت در روستاي سهرين به همراه باغداري باعث شده است  - 

هاي اين روستا به صورت ويژه و براي  برهمين اساس نگاه به توان. اقتصادي امكان توسعه اشتغالزايي را دارا باشد

 .تواند مد نظر قرار گيرد اشتغالزايي در سطح دهستان و بخش مي
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  هاي هدفهاي پيشنهادي براي هر يك از روستا ها و پروژه تعيين طرح: ٧٩جدول 

  طرح و پروژه پيشنهادي  آبادي

  سهرين

 هاي ملي ايجاد دهكده پرورش دام صنعتي در قسمت جنوب شرقي روستا در زمين 

 كارگاه توليد خوراك دام در كنار دهكده پرورش دام صنعتي 

 ايجاد كارگاه تبديل فراوري لبنيات دامي 

 كارگاه توليد پنير سنتي  

 پرواربندي گوسفند 

 هپرواربندي گوسال 

 گاو شيري 

  هكتار ١٠٠٠حدود (راه اندازي شهرك گلخانه در اراضي پايين دست سد خاكي( 

 احداث انبار محصوالت كشاورزي 

  واحد 3(ايجاد باغ رستوران( 

  هاي بومگردي و سنتي،  مهمانپذير، مراكز اقامتي خودپذيرايي به مانند خانه مسافرها، اقامت(ايجاد تاسيسات گردشگري

هاي سالمت  هاي سنتي، دهكده خانه هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي، واحدهاي پذيرايي، سفره ها و پارك محيط

  ...)و

  مشكين

  هاي بومگردي و  اقامتمهمانپذير، مراكز اقامتي خودپذيرايي به مانند خانه مسافرها، (ايجاد تاسيسات گردشگري

هاي  ، دهكدههاي سنتي خانه سفرهواحدهاي پذيرايي، هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي،  ها و پارك ، محيطسنتي

 ...)سالمت و

 كارگاه توليد پنير سنتي  

 پرواربندي گوسفند 

 پرواربندي گوساله 

  گاو شيري 

 احداث گلخانه  

  وننق

  هاي بومگردي و  اقامتمهمانپذير، مراكز اقامتي خودپذيرايي به مانند خانه مسافرها، (ايجاد تاسيسات گردشگري

هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي،  ها و پارك ، محيطها درماني ز گردشگري سالمت به مانند آبسنتي، مراك

 ...)هاي سالمت و هاي سنتي، دهكده خانه واحدهاي پذيرايي، سفره

 كارگاه توليد پنير سنتي  

 پرواربندي گوسفند 

 پرواربندي گوساله 

  گاو شيري 

 احداث گلخانه  

  ماري

  هاي بومگردي و سنتي،  مهمانپذير، مراكز اقامتي خودپذيرايي به مانند خانه مسافرها، اقامت(ايجاد تاسيسات گردشگري

هاي سالمت  هاي سنتي، دهكده خانه هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي، واحدهاي پذيرايي، سفره ها و پارك محيط

 ...)و

 كارگاه توليد پنير سنتي  

 پرواربندي گوسفند 



 ١3٩٧ - برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان زنجان 

١٤٠  

 پرواربندي گوساله 

 ي گاو شير 

 احداث گلخانه 

 هاي فرشبافي ايجاد و توسعه كارگاه  

 ١3٩٧مشاور، : منبع

 



 

  
  


