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 طارم شهرستان چورزق بخش مقیاس در موجود وضع کلیات شناخت :دوم بخش

 هدف روستاهای و طارم شهرستان چورزق بخش جغرافیایی موقعیت -2-1

 لنهارا نصف از شرقی 49 00 34 تا 44 28 55 جغرافیایی طول بین مربع کیلومتر 732 وسعت با چورزق بخش

 شمال و طارم شهرستان غرب در استوا خط از شمالی 37 06 59 تا 36 45 15 جغرافیایی عرض بین و گرینویچ

 طرف زا طارم، شهرستان مرکزی بخش با جنوب و شرق طرف از چورزق بخش. است شده واقع زنجان استان شرقی

 .است همسایه زنجان شهرستان با غرب طرف از و خلخال شهرستان با شمال

 در متر 2900 رتفاعا با آن نقطه بلندترین. دارد ارتفاع آزاد هایآب سطح از متر 1650 متوسط صورت به بخش این

 شرقی نوبج قسمت در متر 400 ارتفاع با آن نقطه ترینپست و چورزق دهستان در و بخش غربی شمال سمت

 . است گرفته قرار دستجرده دهستان در بخش

 1395 سرشماری برطبق. است دستجرده و چورزق دهستان دو دارای چورزق بخش سیاسی، تقسیمات آخرین طبق

 27 آبادی، 30 دارای چورزق دهستان. است سکنه دارای آبادی 40 و آبادی 49 و شهری نقطه یک دارای بخش این

 آبادی 13 آبادی، 19 دارای دستجرده دهستان همچنین. است روستایی جمعیت نفر 9624 و سکنه دارای آبادی

 است عیتجم نفر 1733 دارای بخش مرکز عنوان به چورزق شهر. است روستایی جمعیت نفر 7446 و سکنه دارای

 1395 سال جمعیتی سرشماری طبق بر چورزق بخش مجموع در. شودمی شامل را بخش شهری جمعیت کل که

 . ستا جمعیت نفر 18803 دارای

 طارم شهرستان چورزق بخش هایسکونتگاه جمعیت و تعداد :1جدول

 جمعیت آبادی سکنه دارای آبادی  

 18803 49 40 چورزق بخش

 9624 30 27 چورزق دهستان

 7446 19 13 دستجرده دهستان

 1733 - 1 چورزق شهر

 1395 مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ایران، آمار مرکز منبع:

 توسعه برنامه تدوین» به مربوط (97-1396) زنجان استان هدف روستاهای و هادهستان بندیاولویت لیست براساس

 تعریف هدف روستای 11 چورزق بخش برای ششم؛ برنامه قانون 27 ماده الف بند «روستایی زاییاشتغال و اقتصادی

 .است شده عواق چورزق دهستان در ستارو 5 و دستجرده دهستان در روستا 6 تعداد میزان، این از که است شده

 دستجرده هستاند در 97 و 1396 هایسال برای روستایی زاییاشتغال و اقتصادی توسعه طرح هدف روستاهای

 شده تعریف هدف تایروس پنج همچنین. است سرونی و قالت سانسیز، بند،رزه دهنه، دستجرده، روستای شش شامل

 . است ولیدر و جزال ایچ، گوهر، شیت، یروستاها شامل چورزق دهستان برای
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 97 و 1396 هایسال برای چورزق بخش هدف روستاهای لیست :2 جدول

 1397 1396 دهستان بخش

 چورزق

 روستا 11

 دستجرده

 روستا 6

 دهنه دستجرده

 بند رزه -

 سانسیز -

 قالت -

 سر ونی -

 چورزق

 روستا 5

 جزال شیت

 ولیدر گوهر

 - ایچ

 

 نفری 17070 جمعیت از درصد 52.9 حدود نفر، 9033 جمعیت با مجموع در چورزق بخش هدف روستاهای

 و شوندمی شامل ار چورزق بخش روستاهای بزرگترین عموما روستاها این. شوندمی شامل را بخش روستایی جمعیت

 .هستند گردشگری و کشاورزی اقتصاد به متکی

 

 بخش روستایی جمعیت کل به نسبت هدف روستاهای جمعیت نسبت و تعداد :3 جدول

 بخش روستایی جمعیت از درصد جمعیت روستا نام

 6.8 1،169 دستجرده

 6.7 1،149 سر ونی

 6.3 1،074 سانسیز

 5.2 896 شیت

 4.7 794 ولیدر

 4.5 761 دهنه

 4.3 727 جزال

 3.7 627 ایچ

 3.7 625 بند رزه

 3.6 607 قالت

 3.5 604 گوهر

 52.9 9،033 معج
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  طارم شهرستان چورزق بخش موقعیت :1 نقشه

 
 1397مشاور مأخذ:
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 طارم شهرستان چورزق بخش در هدف روستاهای موقعیت :2نقشه

 

1397مشاور مأخذ  
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  باالدستی اسناد تبیینِ و تحلیل توصیف، -2-2

 مطالعات از بخش این در. است تفرادس مصوبات و مطالعات بررسی ها،طرح تدوین و تهیه در ضروریات از یکی

 به ترپایین رده هایطرح برای را الزاماتی و بوده ارمط شهرستان چورزق بخش به مربوط که فرادست اسناد و هاطرح

 است: گرفته قرار نظر مد زیر موارد فرادست هایطرح بررسی در. شودمی آورده دارند، همراه

 اساسی قانون 44 اصل 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست 

 شمسی هجری 1404 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند 

 کشور فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی توسعه ششم برنامه 

 عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون 

 سرزمین آمایش ملی هایگیریجهت 

 زنجان استان آمایش برنامه مطالعات 

 زنجان ناحیه جامع طرح مطالعات در بازنگری 

 زنجان استان توسعه ملی سند 

 زنجان استان توسعه پایه نظریه 

 زنجان استان توسعه راهبردی برنامه 

 زنجان استان گذاریسرمایه و اشتغال توسعه سند 

 اساسی قانون 44 اصل -2-2-1

 صحیح و منظم ریزیبرنامه با خصوصی و تعاونی دولتی، خشب سه پایه بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی نظام

 .است استوار

 نیرو، تأمین بیمه، داری،بانک بزرگ، معادن خارجی، بازرگانی مادر، صنایع بزرگ، صنایع کلیه شامل دولتی بخش

 و آهنراه و اهر یرانی،کشت هواپیمایی، تلفن، و تلگراف و پست تلویزیون، و رادیو آبرسانی، بزرگ هایشبکه و سدها

 کشاورزی، زا قسمت آن شامل خصوصی بخش. است دولت اختیار در و عمومی مالکیت صورت به که است اینها مانند

 سه این در الکیتم. است تعاونی و دولتی اقتصادی فعالیتهای مکمل که شودمی خدمات و تجارت صنعت، دامداری،

 توسعه و رشد جبمو و نشود خارج اسالم قوانین محدوده از و دباش مطابق فصل این دیگر اصول با که جایی تا بخش

 و قلمرو و ابطضو تفصیل. است اسالمی جمهوری قانونی حمایت مورد نشود جامعه زیان مایه و گردد کشور اقتصادی

 .کندمی معین قانون را بخش سه هر شرایط

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست -2-2-2

 گسترش ملی، اقتصاد رشد به بخشیدن شتاب منظوربه و 43 اصل مفاد و اساسی قانون 44 اصل ذیل به توجهبا

 منابع وریبهره و اقتصادی، هایبنگاه کارآیی ارتقاء اجتماعی، عدالت تأمین منظوربه مردم عموم سطح در مالکیت

 اقتصاد در تعاونی و خصوصی هایبخش سهم فزایشا ملی، اقتصاد در پذیریرقابت افزایش فناوری، و انسانی و مادی
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 تشویق ،اشتغال عمومی سطح افزایش اقتصادی، هایفعالیت تصدی در دولت مدیریتی و مالی بار از کاستن ،ملی

 میگردد: مقرر هاخانوار درآمد بهبود و گذاریسرمایه و اندازپس به مردم اقشار

 دولتی بخش شدنبزرگ از جلوگیری و غیردولتی هایبخش توسعه کلی سیاستهای -الف

 )شامل عالیتف هرگونه است موظف و ندارد را 44 اصل صدر موارد از خارج جدید اقتصادی فعالیت حق دولت -1

 برنامه پایان تا حداکثر د،نباش 44 اصل صدر عناوین مشمول که را آن( از برداریبهره و قبلی هایفعالیت تداوم

 .واگذارکند غیردولتی یعموم و خصوصی و تعاونی هایبخش به فعالیت( کاهش %20 داقلح )سالیانه چهارم سالهپنج

 توسط 44 اصل رصد عناوین از خارج ضروری فعالیت شروع و تداوم کشور، اداره حسن در نظام مسؤولیت به توجه با

 .تاس مجاز معین مدت برای اسالمی شورای مجلس تصویب و وزیران هیأت پیشنهاد به بنا دولت،

 این مشمول ارد،د محرمانه جنبه که امنیتی و مسلح نیروهای اطالعاتی و انتظامی نظامی، محصوالت تولید و اداره

 .نیست حکم

 توسط ذیل شرح به سیاسا قانون 44 اصل صدر در مذکور هایزمینه در مدیریت و مالکیت گذاری،سرمایه -2

 .است مجاز خصوصی و ونیتعا هایبخش و غیردولتی عمومی نهادهای و هابنگاه

 و نفت استثنای)به بزرگ معادن و گاز( و نفت دستیپایین بزرگ صنایع )ازجمله مادر صنایع بزرگ، صنایع -2-1

 گاز(

 .کشور ارزی و تجاری هایسیاست چارچوب در خارجی بازرگانی فعالیت -2-2

 سهامی هایشرکت و عام سهامی تعاونی هایشرکت و غیردولتی عمومی نهادهای و هابنگاه توسط بانکداری -2-3

 .قانون تصویب با سهامداران از هریک سهام سقف تعیین به مشروط عام

 .بیمه -2-4

 .صادرات و داخلی مصارف برای برق واردات و تولید شامل نیرو تأمین -2-5

 اصلی هایشبکه و نسفرکا واگذاری مورا مخابراتی، مادر هایشبکه استثنایبه مخابرات و پست امور کلیه -2-6

 .پستی پایه خدمات توزیع مدیریت و مبادالت و تجزیه

 .آهنراه و راه -2-7

 .دریایی( نقل و )حمل کشتیرانی و هوایی( نقل و )حمل هواپیمایی -2-8

 استقالل و لتدو حاکمیت حفظ به باتوجه ،44 اصل صدر فعالیتهای در غیردولتی و دولتی هایبخش بهینه سهم

 .شودمی تعیین قانون طبق اقتصادی، توسعه و رشد و اجتماعی التعد و کشور

 تعاونی بخش کلی هایسیاست -ب

 .پنجم سالهپنج برنامه آخر تا %25 به کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم افزایش -1

 .مولد اشتغال درجهت بیکاران برای هاتعاونی ایجاد در دولت مؤثر اقدام -2

 اعتباری تتسهیال ارائه مالیاتی، تخفیف ازجمله هاییروش ازطریق هاتعاونی توسعه و تشکیل از دولت حمایت -3

 بخش به نسبت هانیتعاو از دولت اضافی دریافت هرگونه از پرهیز و کشور مالی مؤسسات کلیه وسیلهبه حمایتی

 .خصوصی
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 .مهبی و ریبانکدا ازجمله اقتصادی هایعرصه تمامی در هاتعاونی حضور از محدودیت رفع -4

 .کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم ارتقاء هدف با دولت سرمایه با تعاون توسعه بانک تشکیل -5

 .بخش این به هعادالن و جامع رسانیاطالع و نهایی بازار به هاتعاونی دستیابی از دولت حمایت -6

 در مداخله از رهیزپ و موضوعه وانینق اجرای بر نظارت و سیاستگذاری امور قالب در دولت حاکمیتی نقش اعمال -7

 .هاتعاونی مدیریتی و اجرایی امور

 .هاتعاونی توانمندسازی و دیکارآم افزایش منظور به الزم هایحمایت سایر و ایحرفه و فنی هایآموزش توسعه -8

 عالوه که نحوی به الزم بیرتدا اتخاذ و تعاونی بخش در سهام توزیع و سرمایه افزایش هایشیوه در تنوع و انعطاف -9

 از یک هر مالکیت یتمحدود با عام سهامی شرکت قالب در جدید هایتعاونی تأسیس امکان متعارف هایتعاونی بر

 .شود فراهم کند،می تعیین قانون را آن حدود که معینی سقف به سهامداران

 .اعضاء تعداد با متناسب هاتعاونی از دولت حمایت -10

 .فقرزدایی منظوربه جامعه اول دهک سه دادن قرار پوشش تحت برای ملی فراگیر هایتعاونی تأسیس -11

 د ،دولتی( بنگاههای و هافعالیت واگذاری ازطریق غیردولتی هایبخش توسعه کلی )سیاستهای ج بندهای

 شدن طوالنی زا جلوگیری برای انحصار( از پرهیز و حاکمیت اعمال کلی سیاستهای) هـ و واگذاری( کلی )سیاستهای

 .است نشده آورده مطالب

 شمسی هجری 1404 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند -2-2-3

 مسیر در و جمعی یبرانهمد و شده ریزیبرنامه کوشش و ملی عزم و ایمان پرتو در و الهی الیزال قدرت به اتکال با

 له:سا بیست اندازچشم در اساسی، قانون اصول و آرمانها تحقق

 و اسالمی ویته با منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه است کشوری ایران

 .المللبین روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبی،

 داشت: خواهد هاییویژگی چنین اندازچشم این افق در ایرانی جامعه

 ارزشهای و اخالقی اصول بر متکی و خود تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با ناسبمت یافته، توسعه -

 حقوق و کرامت حفظ وع،مشر آزادیهای اجتماعی، عدالت دینی، ساالریمردم بر تأکید با انقالبی، و ملی اسالمی،

 قضایی و اجتماعی امنیت از مندبهره و انسانها

 در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی فناوری، و علم تولید و توانا پیشرفته، دانش از برخوردار -

 ملی تولید

 تحکوم و مردم پیوستگی و جانبه همه بازدارندگی بر مبتنی دفاعی سامان با مقتدر مستقل، امن، -

 خانواده، تحکممس دنها مناسب توزیع برابر، فرصتهای اجتماعی، تأمین غذایی، امنیت و رفاه سالمت، از برخوردار -

 مطلوب زیست محیط از مندبهره و تبعیض فساد، فقر، از دور به

 ریسازگا و تعاون یروحیه ط،انضبا کاری، وجدان از برخوردار مند،رضایت مؤمن، ایثارگر، پذیر،مسئولیت فعال، -

 بودن ایرانی به مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام و انقالب به متعهد اجتماعی،
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 میانه، آسیای )شامل غربی جنوب آسیای یمنطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به افتهی دست -

 اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزارینرم جنبش بر تأکید با همسایه(، کشورهای و خاورمیانه قفقاز،

 کامل اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد سطح نسبی ارتقای

 اخالقی، جامعه کارآمد، یتوسعه دینی، ساالری مردم الگوی تحکیم با اسالم، جهان در مؤثر و فعال ش،بخالهام -

 هایاندیشه و اسالمی یمتعال براساس ایمنطقه و اسالمی همگرایی بر تأثیرگذار اجتماعی، و فکری پویایی و نواندیشی

 )ره( خمینی امام

 مصلحت و حکمت عزت، اصول ساسا بر جهان با مؤثر و سازنده تعامل دارای -

 مالحظه:

 کمی شاخصهای که: گیرد رارق توجه مورد نکته این سالیانه، هایبودجه و توسعه هایبرنامه تصویب و تدوین تهیه، در

 درآمد فاصله کاهش تورم، و اشتغال نرخ ملی، ناخالص تولید سرانه، درآمد گذاری،سرمایه نرخ قبیل: از آنها، کالن

 با متناسب باید یتی،امن و دفاعی هایتوانایی و پژوهش و آموزش و فرهنگ رشد جامعه، پایین و باال دهکهای میان

 مراعات کامل صورت به دفهاه و سیاستها این و گردد تعیین و تنظیم انداز،چشم الزامات و اهداف و توسعه سیاستهای

 .شود

 (1400-1396کشور) فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی توسعه ششم برنامه -2-2-4

 در. است گرفته رقرا کار دستور در روستایی زاییاشتغال و اقتصادی توسعه موضوع توسعه، ششم برنامه 27 ماده در

 گردشگری، کشاورزی، معدنی، صنایع و معدن زیست، محیط و آب مورد در خاص موضوعات برنامه این

 و کسب محیط ودبهب انرژی، و فناوری و علم ستکارب و توسعه نوین، فناوری ریلی، نقل و حمل و عبوری)ترانزیت(

 که است گرفته قرار توجه مورد خانوار( سرپرست زنان اولویت )با فقرا و محرومان توانمندسازی و اشتغال کار،

 اقدامات و قانونی هایماده مهمترین از برخی رو این از. باشد تأثیرگذار زایی اشتغال و اقتصادی زمینه در تواندمی

 است: زیر شرح به فوق، زمینه با تبطمر مهم

 ششم برنامه 27 ماده با رابطه در بخشی و اقتصادی اقدامات

 در محورصادرات اقتصاد توسعه و روستایی اقتصاد تقویت و ایمنطقه ریزیبرنامه راستای در است مکلف دولت -1

 قابلیت و محیطی و بومی هایظرفیت و هااستعداد به توجه با روستا هزارپنج در سال، هر برنامه قانون اجرای طول

 و دولتی هایحمایت ی،بانک تسهیالت از گیریبهره با و محلی نیروهای مشارکت با منطقه، آن اقتصادی -محلی

 و کند تهیه استان سازمان وسیلهبه را روستاها آن اشتغالزایی و اقتصادی توسعه برنامه خصوصی، بخش گذاریسرمایه

 را استانی سهمیه اهایروست تعداد است موظف سازمان. برساند مربوطه استان توسعه و ریزیرنامهب شورای تصویب به

 . نماید اعالم برنامه قانون اجرای اول سال اول ماه سه تا

 تحت سنواتی، ودجهب در عشایری و روستایی توسعه و عمران به مربوط اعتبارات شفاف و هدفمند ارائه و تنظیم -2

 .ذیردپ انجام فصل این به مربوط عمرانی بودجه اختصاص و «روستایی توسعه و عمران» انعنو با پیوستی

 از هرکدام از شایریع و روستایی اقتصادی بنگاههای ساخت پروانه صدور و هااستعالم به پاسخ زمان مدت کاهش -3

 .است روز پانزده حداکثر ربط،ذی هایدستگاه
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 صنعتی ناحیه شته و نود ساخت و برداریبهره روستایی، کار و کسب خوشه چهار و پنجاه حداقل توسعه -4

 احداث ریقازط عشایری مناطق و روستاها در شغلی فرصت هزار چهارده و نهصد و میلیون یک ایجاد و روستایی

 .تعاونی و خصوصی هایبخش ازطریق گراصادرات و پذیررقابت اقتصادی هایبنگاه وتوسعه

 و خانوار بیست باالی هایآبادی و روستاها همه برای آنها بازنگری و توسعه هایطرح و هادی هایطرح تهیه -5

 .برخوردار کمتر مناطق اولویت با برنامه قانون اجرای طول در عشایری مناطق

 توسعه محلی، ریزیبرنامه زمینه در گرتسهیل و پیشرو عناصر عنوانبه عشایر و روستاییان از صدهزارنفر آموزش -6

 اثربخشی بر نظارت و مردمی هایمشارکت جلب رسانی،خدمات بهبود فرهنگی، هایبرنامه و اقتصادی هایفعالیت

 .  اجرایی هایدستگاه هایطرح

 کشاورزی بخش به مربوط اقتصادی اقدامات

 مقاوم، رقاما کارگیریبه و تأمین و تولید زراعی،به و نژادیبه نشایی، کشت توسعه حفاظتی، کشاورزی توسعه -1

 در بخار اسب (0.12) صدمدوازده حداقل ساالنه کردن ماشینی ضریب افزایش نهال، و بذر تولید در خوداتکایی

 . هکتار

 باغات به شیبدار اراضی از هکتار هزار پانصد تبدیل و راهبردی محصوالت تولید افزایش -2

 کود از شتربی استفاده و شیمیایی کودهای و نباتی آفات دفع سموم، بهینه مصرف امکانات نمودن فراهم -3

 . سم و کود )فرموالسیون( ساخت ترکیب و ساخت ورود، ضوابط تدوین و زیستی مبارزه و آلی)کمپوست(

 هایشرکت تقویت ناوری،ف انتقال و ترویج نوین نظام و تحقیقاتی امور انجام جهت نیاز مورد گذاریسرمایه -4

 . کشاورزی جهاد مراکز تجهیز و دانش مدیریت استقرار بنیان،دانش

 و تولیدات فیکی کنترل ملی استانداردهای اعمال )ارگانیک(، زیستی محصوالت و سالم محصوالت کشت توسعه -5

 مس انواع جمله از هاهادهن بهینه مصرف گیاهی، هایبیماری و آفات با تلفیقی مبارزه گسترش کشاورزی هایفرآورده

  .جامعه و انسان سالمت ارتقای راستای در پزشکیگیاه هایانگاهدرم از حمایت و کود و

 طیور دام، راکخو کارخانجات مانند کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع صادراتی ظرفیت توسعه از حمایت -6

 .  صنایع این رقابتی و نسبی طبیعی، هایمزیت به توجه با کشاورزی محصوالت بندیبسته صنایع و آبزیان و

 فراگیر هایتشکل به اعتباری -فنی هایکمک اعطای طریق از کشاورزی محصوالت تولید زنجیره تکمیل -7

 . روستایی و کشاورزی

 کشاورزی اساسی محصوالت ونگهداری تکمیلی تبدیلی،ارزش،صنایع هایزنجیره تکمیل و گسترش زمینه ایجاد -8

 . نظورهم چند فنی انبارهای و سردخانه تولیدی، هایقطب در

 صادرات برای تسهیالت جهت کشاورزی بخش از حمایت هایصندوق (منابع%20) درصدبیست حداقل تخصیص-9

 . بخش این

 . کشاورزی حصوالتم صادرات به صادراتی هایمشوق واختصاص تجاری هاینشان صادراتی، هایخوشه ایجاد -10
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 و کشاورزی التمحصو کیفی و کمی بهبود آب، رفمص مدیریت ترویجی، آموزشی، هایبرنامه پخش و تولید -11

 به برداران،بهره به علمی هاییافته انتقال و وریبهره کشور، طبیعی منابع و زیستمحیط از حفاظت تولیدات، فرآوری

 .سیما و صدا سازمان توسط کشاورزی جهاد وزارت مالی تأمین و سفارش

 آب بخش  به مربوط اقتصادی اقدامات 

 مزیت دارای محصوالت اولویت با کشاورزی محصوالت تولید در وریبهره افزایش و سطح واحد در عملکرد افزایش -1

 مناسب کشت الگوی تورعای خشکی به مقاوم شوری، با سازگار و کمتر آبی نیاز با ارقام و باال صادراتی وارزش نسبی

 . منطقه با

 سامانه و بندهاآب توسعه ای(،غیرسازه و ای)سازه کخا و آب عملیات اجرای نوین، آبیاری هایروش توسعه -2

 . سال در هکتار هزار ششصد میزان به حداقل آبگیر سطوح های)سیستم(

 توسط بالعوض کمک عنوانبه هاهزینه (%85درصد) پنج و هشتاد حداقل نوین آبیاری هایروش توسعه برای -تبصره

 . شودمی پرداخت و تأمین ساالنه بودجه قالب در دولت

 هایآب مدیریت پسابها، بازچرخانی و شدهکنترل فضای به باز فضای از کشت انتقال و هاگلخانه توسعه از حمایت -3

 . مجازی آب مدیریت و نامتعارف

 هایسیاست چهارچوب در آب وریبهره ارتقای و راهبردی محصوالت بر تأکید با کشت الگوی اجرای و طراحی -4

 مناسب هایمشوق و تحمای اعمال و ساالنه بودجه قالب در نیاز مورد الزامات و منابع تأمین و مقاومتی اقتصاد کلی

 .کشت الگوی چهارچوب در فقط

 توسعه و برنامه نقانو اجرای پایان تا قفس در ماهی تن هزار دویست پرورش برای نیاز مورد زیرساخت ایجاد -5

 .کشور سواحل در زیربنایی تأسیسات ایجاد و شیالتی هایفعالیت

 برداریبهره پروانه دارای کشاورزیهای چاه کردن داربرق -6

 .سد ستقرارا محل آبریز حوضه در نیاز مورد شرب آب تأمین اولویت با سدها، استحصالی آب از استفاده -7

 و قناتها ها،ودخانهر این روی رب احداثی سدهای آب از هاقنات و هاچشمه ها،رودخانه از کشاورزان حقابه تأمین -8

 .هاچشمه

 طبیعی منابع و زیست محیط بخش به مربوط اقتصادی اقدامات

 و هکتار زارششصده و میلیون نه حداقل میزان به دارویی گیاهان فرآوری و توسعه و مرتعیهای رویشگاه احیای

 به برنامه ونقان اجرای انپای در که نحوی به دارویی گیاهان کشت زیر سطح به هکتار یکصدهزار حداقل افزایش

 .برسد هکتار (250.000) هزار پنجاه و دویست

 عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون -2-2-5

 اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون" ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم و بیست و یکصد اصل اجرای در

 جلسه در تبصره جپن و ماده هفت در "ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایری و روستایی اطقمن در پایدار

 8/6/1396 یختار در و تصویب اسالمی شورای مجلس شش و نود و سیصد و یکهزار ماه مرداد یکم و سی مورخ علنی

 . است رسیده نگهبان شورای تأیید به
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 ملی توسعه قصندو به مقاومتی اقتصاد کلیهای سیاست اهداف تحقق منظور به است؛ آمده قانون این یک ماده در

 هیأت تصویب با ریعشای و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و تولید ارتقای هدف با تا شود می داده اجازه

 قرض صورت هب را صندوق منابع از دالر (1500000000میلیون) پانصد و میلیارد یک ریالی معادل صندوق، امنای

 توسعه از تحمای صندوق و امید کارآفرینی صندوق و تعاون توسعه و بانک پست کشاورزی،های بانک نزد الحسنه

 و یقیحق اشخاص به تسهیالت اعطای صرف منابع این تا کند گذاری سپرده کشاورزی بخش در گذاری سرمایه

 شهرهای و وستاهار اولویت با جمعیت نفر هزار ده زیر شهرهای و روستاها در اشتغال ایجاد برای غیردولتی حقوقی

 .شود عشایری مناطق و مرزی مناطق در واقع جمعیت نفر هزار ده زیر

 معادن طبیعی، منابع کشاورزی، حوزه در غیردولتیهای طرح به قانون این موضوع تسهیالت که شده ذکر 4 ماده در

 مناطق رد خدمات و دستباف فرش به مربوطهای فعالیت کلیه دستی، صنایع گردشگری، اطالعات، فناوری کوچک،

 و روستایی یصنعت نواحی در مستقر تولیدی واحدهای گردش در سرمایه تأمین برای همچنین و عشایری و روستایی

 .یابدمی اختصاص جمعیت نفر هزار ده زیر شهرهای

 شده موظف کشور دجهبو و برنامه سازمان ر،کا پیشرفت میزان ارزیابی و قانون این اجرای حسن منظور به ،6 ماده در

 .کند نظارت شده ایجاد اشتغال و تسهیالت اعطای نحوه بر مناسب، سامانه کارگیری به با تا

 همکاری با و بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد با فوق، قانون 7 ماده به استناد با 17/8/1396 جلسه در وزیران هیئت

 از حمایت قانون اجرایی آیین" کشور محروم مناطق و روستایی توسعه معاونت و اعیاجتم رفاه و کار تعاون، وزارت

 تصویب به را "لیم توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه

 .رساند

 از حمایت قانون اجرایی نامه ینآی )از"واحد اجرایی دستورالعمل" رویه، وحدت و امور تسهیل منظور به آن از پس

 فرمها، انضمام به (ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایری و روستایی مناطق پایدار اشتغال ایجاد و توسعه

 جمعیت، نفر رهزا 10 زیر شهرهای و عشایری روستایی، مناطق در اجرا جهت مربوطه،های نامه شیوه و لیستها چک

 توسعه یراهبر و مدیریت تخصصی ملی اشتغال)کارگروه عالی شورای تخصصی کمیسیون تصویب به 23/8/1396 در

 اعضای و اندارنفرم عامل، موسسات بخشی،های دستگاه به و رسید مقاومتی( اقتصاد فرماندهی ستاد پایدار اشتغال

 .است گردیده ابالغ استان سطح در اشتغال کارگروه

 نسرزمی آمایش ملی هایگیریجهت -2-2-6

 توسعه هایهبرنام دائمی احکام قانون 32 ماده استناد به 2/5/1396 مورخ جلسه در سرزمین آمایش شورایعالی

 با را محتوایی ارتباط ترینبیش که بندهایی و مواد برخی. رساند تصویب به را سرزمین آمایش ملی هایگیریجهت

 است: شده استخراج زیر شرح به دارند حاضر طرح

 و جانبههمه اقتدار و پیشرفت و اقتصادی بالندگی و توسعه راستای در سرزمین آمایش ملی هایگیریجهت -1 ماده

 چارچوب در کشور، مناسب و مطلوب فضایی سازمان به نیل و 1404 ایران اندازچشم سند اهداف تحقق کشور، پایدار

 عدالت گسترش سرزمین، چگییکپار و وحدت اقتصادی، بازدهی و )کارآیی سرزمین آمایش گانههشت اصول

 حراست و ایرانی-اسالمی هویت حفظ طبیعی، منابع احیای و زیست محیط حفاظت ای،منطقه هایتعادل و اجتماعی
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 مناطق در خصوص به هامحرومیت رفع و کشور اقتصاد بیرونی و درونی روابط تنظیم و تسهیل فرهنگی، میراث از

 است: زیر موارد بر مشتمل پدافندغیرعامل(، و دفاعی امنیتی، مالحظات و کشور روستایی

 مناسب مقیاس رعایت و آن هایقابلیت و امکانات با قلمرو یک در فعالیت استقرار نیازهای بین تناسب رعایت. 1

 خارجی و داخلی بازارهای کشش و ظرفیت به توجه با مکان یک در فعالیت برای اقتصادی

 کاهش و حیطیم زیست مالحظات با سرزمین از وریبهره ارتقاء هدف با کشور سکونتگاهی شبکه سازماندهی. 9

 موجود هایچالش و مشکالت

 و شهری نواحی بین ندهساز و پویا ارتباط حفظ هدف با روستایی هایعرصه و هاسکونتگاه سازماندهی و تقویت. 11

 زالاشتغا و کوچک صنایع استقرار بر تاکید با ارزش هایزنجیره تقویت و روستایی

 جمعیت ماندگاری هدف با شهر به روستایی هایسکونتگاه الحاق و تبدیل هایرویه و فرایندها به بخشیانتظام. 12

 .کشت قابل اراضی از وریبهره و حفظ و روستاها در مولد

 طریق از محیطیزیست مالحظات با مغایر و مصوب هایطرح و هابرنامه از خارج زمین کاربری تغییر ممنوعیت. 14

 کاربری تغییر هایمعیار و ضوابط بازنگری و کارآمد و موثر نظارتی سازوکارهای و مقررات و ضوابط تدابیر، اتخاذ

 قلمرو هر شناختیبوم هایویژگی با متناسب اراضی

 و ابنیه کن،اما از استفاده و دسترسی تسهیل هدف با گردشگری خدماتی و ارتباطی هایزیرساخت توسعه. 24

 میراث جنبه )از گردشگری نمونه مناطق و هاقطب و شده ملی ثبت و جهانی ثبت تاریخی ارزش با ایهمحوطه

 طبیعی( و فرهنگی

 آب منابع بر یکپارچه مدیریت اعمال. 28

 کشور سطحی و زیرزمینی هایآب منابع از ناپایدار و رویه بی برداشت ممنوعیت. 29

 ارتقاء اقلیمی، مقتضیات با متناسب تحول ایجاد منظور به سرزمین پهنه در کشاورزی بخش سازماندهی. 40

 غذایی امنیت تامین و وریبهره

 آب اقتصادی ارزش بر تاکید با هیدرولوژیکی( )واحدهای هادشت در کشت بهینه الگوهای تدوین. 41

 راستای در اینطقهم و اقلیمی شرایط با متناسب آبیاری مناسب هایروش بکارگیری و آب وریبهره ارتقای. 42

 هوایی و آب تغییرات از ناشی هایمحدودیت به توجه با آب منابع از بهینه استفاده و جوییصرفه

 ایگلخانه کشت قطری از ممکن موارد در جایگزینی و باز فضاهای در باال آبی نیاز با محصوالت کشت محدودیت. 44

 یاهی(گ پوشش و خاک )آب، پایه منابع از بهنیه رداریببهره برای آبخیز هایحوضه یکپارچه و جامع مدیریت. 45

 کشور مختلف قلمروهای هایقابلیت با متناسب صنعت و کشت هایمجتمع توسعه و ایجاد. 46

 مقتضیات و کشاورزی بخش پیشین و پسین نیازهای با متناسب صنعت و کشاورزی بخش بین روابط ساماندهی. 47

 سرزمینی

 کشور مراتع و هاجنگل احیاء و حفاظت توسعه،. 49

 هایفعالیت راستقرا در زیست( محیط تحمل ظرفیت و اکولوژیک )توان محیطی زیست مالحظات رعایت به الزام. 52

 سرزمین پهنه در ایتوسعه
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 هاییزمینه در آن از محلی جوامع مندیبهره برای سازیزمینه و ژنتیکی ذخائر حفظ و زیستی تنوع از حفاظت. 53

 طبیعی شگریگرد مانند

 هایفعالیت ارزش یرهزنج تکمیل و رقابتی و نسبی هایمزیت به توجه با صنعتی هایخوشه ایجاد و شناسایی. 55

 جغرافیایی قلمروهای در منابع بر مبتنی

 و مقتضیات اب متناسب سرزمین پهنه در صنعتی نواحی و هاشهرک از اعم صنعتی هایمجتمع ساماندهی. 57

 جغرافیایی قلمروهای از یک هر هایظرفیت

 مکان در ایسرمایه و ایواسطه صنایع استقرار مهدنی، ذخائر جوار در معدنی منابع اولیه فراوری صنایع استقرار. 60

 محصول و نهاده بازارهای مکانی موقعیت با متناسب مصرفی صنایع استقرار و مناسب

 مرزی نواحی در ویژه به قلمرو هر تخصصی عملکرد اب متناسب آموزیمهارت و ایحرفه-فنی هایآموزش توسعه. 67

 هاجرتمها کاهش و محلی مقتضیات با متناسب مشاغل توسعه برای سازیزمینه هدف با شهرها حاشیه و

 سرزمین، پهنه رد فراگیر عدالت تحقق سازیزمینه و کشور مختلف نواحی در اجتماعی تامین و رفاه توسعه. 76

 مردم شارکتم از استفاده حداکثر و توانمندسازی بر تاکید با اجتماعی هایآسیب و نابرابری فقر، کاهش

 در سالمت و ورزشی لمیع فرهنگی، مذهبی، تاریخی، طبیعی، هایجاذبه و هاظرفیت از بهینه استفاده و صیانت. 77

 اقتصاد رد اسبمن سهم به دستیابی و ملی اقتصاد در گردشگری صنعت جایگاه ارتقای و رونق برای منطقه هر

 .المللیبین

 جنوبی البرز منطقه آمایش برنامه مطالعات -2-2-7

 مورخ ک 40552 ت/278890 شماره مصوبه موضوع چهارم برنامه قانون 77 ماده نامهآیین از یک ماده براساس

 به نجانز استان بندیتقسیم این طبق. است شده تقسیم ریزیبرنامه منطقه 9 به کشور وزیران هیئت 7/12/90

 .است شده واقع البرزجنوبی منطقه در قزوین و قم سمنان، مرکزی، تهران، هایاستان همراه

 کشور توسعه کالن اسناد به توجه با جنوبی البرز منطقه برای سرزمین آمایش هایگیریجهت تریناصلی از تعدادی

 است: دهش گرفته نظر در زیر شرح به زنجان استان با ارتباط گرفتن نظر در و سرزمین آمایش ملی ضوابط و

 البرز و نتهرا استان چون منطقه پرتراکم هایمحدوده از فعالیت و جمعیت تراکم و تمرکز کاهش لزوم..... 

 ایجاد و جوارهم هایاستان هب منطقه متمرکز و پرتراکم هایاستان از گذاریسرمایه هدایت برای سازیزمینه 

 .زنجان و قم قزوین، سمنان، هایاستان در ماتیخد و صنعتی جدید شغلی هایفرصت

 غرب(، و کزمر میانی، شرق شرق، محورهای )در جنوب شمال، کریدورهای در ارتباطی محورهای تجهیز و توسعه 

 به غربی نوبج-شرقی جنوب غرب،-شرقی جنوب البرز، جنوبی دامنه البرز، شمالی دامنه محورهای در غربی-شرقی

 .توسعه داراولویت محورهای عنوان به نقل و حمل المللیبین کریدورهای عنوان

 رقابتی و مدرن کشاورزی به دستیابی جهت منطقه کشاورزی بخش ساختار تحول 

 امنیت به دستیابی تجه قزوین و زنجان هایاستان خاک و آب امکانات و طبیعی هایتوان از حداکثر استفاده 

 کشاورزی محصوالت صادرات توسعه و غذایی
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 این توسعه جهت منطقه هایاستان در گردشگری( زمین و گردی)بوم طبیعی گردشگری هایتوان بر یدتاک 

 .فعالیت

 جهت عیتجم نگهداشت و حفظ در روستایی هایمحیط توان ظرفیت از حداکثر استفاده برای سازی زمینه 

 نسبت که طوری به روستایی هاییطمح در هافعالیت سازیمتنوع طریق از جمعیت استقرار الگوی در تعادل برقراری

 .شود حاصل درصد 25 و درصد 75 حد در ترتیب به طرح افق در روستانشینی و شهرنشینی

 زنجان استان آمایش برنامه مطالعات -2-2-8

 .است شده انجام نجانز دانشگاه طریق از و بودجه و برنامه سازمان کارفرمایی به زنجان استان آمایش برنامه مطالعات

 به دوم خشب در و ساختار و وضعیت تحلیل به مطالعات نخست بخش در است: شده تشکیل بخش دو از مطالعه نای

 .است شده پرداخته استان سطح در گذاریسیاست و ریزیبرنامه

 ایجاد. ستا شده تعریف مقوله 7 در زنجان استان توسعه بنیادین اهداف زنجان استان سرزمین آمایش طرح طبق

 تحمل ظرفیت و طبیعی منابع پایدار توسعه هایتوان و تنگناها با متناسب فعالیت و جمعیت توزیع در تعادل

 و تامین – آالیی رزمینس بدون آرایی سرزمین – استان در سکونت و تولید هایزیرساخت تامین - هابومزیست

 احیاء و فرهنگی یتهو اجتماعی، هسرمای انسانی، توسعه هایشاخص ارتقاء – استان در تولید منابع حفظ و تجهیز

 با مقایسه در استان سرانه تولید و درآمد ارتقاء – استان توسعه هایقابلیت و مقتضیات با متناسب معنوی میراث

 برای شده ریفتع بنیادین هدف هفت فراملی و ملی ای،منطقه تعامالت در استان نقش تقویت درنهایت و کشور

 .است ناستا سرزمین آمایش در استان

 استان: آمایش طرح طبق

 ماهنشان ر،قیدا طارم، زنجان، سلطانیه حلب، سجاس خرمدره، ابهر هایدشت شامل استان دشت هفت زنجان 

 ویژه به هستند آن به وابسته هایفعالیت و کشاورزی اقتصاد توسعه هایقطب مهمترین آباد، زرین تپه گل انگوران،

 فراهم طیور پرورش و تیصنع دامداری پروری،آبزی مکانیزه، کشاورزی داری،باغ توسعه امکان هامحدوده این در

 . است

 منطقه انگوران، شده تحفاظ منطقه بر منطبق عموما که استان طبیعی هایاکوسیستم و هاعرصه و هایمحدوده 

 خاصه فیله و سرخرمنه سانلو،خرا انگوران، ممنوع شکار مناطق و وحشحیات هایپناهگاه آباد،سرخ شدهحفاظت

 .است صنعتی و دارویی گیاهان پرورش و کشت قابلیت دارای هامحدوده این. است

 است: یرز شرح به وابسته هایفعالیت و کشاورزی توسعه برای اولویت دارای هایمحدوده مهمترین 

 کندی بوغدا-آباد رینز-سجاس-سفلی دوتپه-رود بزینه-گرماب شکل u محور الف(

 نجانز-سلطانیه دشت و خرمدره-ابهر دشت خطی کشاورزی توسعه محور ب(

 طارم ایرودخانه دشت خطی کشاورزی توسعه محور ج(

 مواد بندیبسته و فرآوری صنعتی واحدهای توسعه مستعد خود کشاورزی هایتوان دلیل به طارم شهرستان 

 .است زیتون محصول به متکی غذایی
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 چاقو، شامل نتیس دستی صنایع توسعه قابلیت و توان دارای ریخیتا و فرهنگی هایویژگی دلیل به زنجان شهر 

 .است گلیم و فرش چارق، ملیله،

 است: زنجان استان در صنعتی هایفعالیت گسترش هایمحدوده ترینمناسبت جمله از زیر هایمحدوده 

 استان؛ صنعتی هایشهرک الف(

 صنعتی توسعه 1 درجه محور عنوان به ابهر-زنجان محور ب(

 غرب در عواق سرچم منتهی به منتهی غرب سمت به زنجان شهر از استان صنعتی توسعه 1 درجه محور ادامه (ج

 محور و ندید-زنجان محور رود،زرین-قیدار-سلطانیه محور کردستان، استان به منتهی باد زرین-زنجان محور استان،

 صنعتی توسعه 2 درجه محورهای عنوان به طارم

 صنعتی توسعه 3 درجه محور عنوان به ابهر-قیدار محور د(

 شهرستان در ورخورهخ-قیدار محور و ماهنشان شهرستان در اوزنقزل رودخانه محور آباد،زرین-سجاس محور ه(

 صنعتی توسعه 4 درجه محورهای عنوان به خدابنده

 ارتفاعات در ویژه هب برتر ژنتیکی باارزش و بومی نادر، گیاهی پوشش و جنگلی گاهذخیره دارای هایمحدوده 

 شرقی شمال ارتفاعات زنجان، شهرستان غربی شمال ارتفاعات طارم، شهرستان در اوزن قزل روز جنوبی و شمالی

 .ستا مناسب پایدار گردشگری و اکوتوریسم توسعه جهت خرمدره و ابهر شرقی شمال ارتفاعات و ماهنشان

 آباد،رخس شده حفاظت منطقه انگوران، دهش حفاظت منطقه شامل استان طبیعی هایعرصه و هامحدوده 

 حدود در مساحتی با خاصه فیله و سرخرمنه لو،خراسان انگوران، ممنوع شکار مناطق و وحش حیات هایپناهگاه

 توان دارای سو کی از استان طبیعی هایاکوسیستم عنوان به استان مساحت درصد 22.71 با برابر هکتار 503322

 برای مناسب دیگر ویس از و است ملی و ایمنطقه مقیاس در ژئوتوریستی و اکوتوریستی ردهایکارک توسعه برای باال

 .باشدمی ژنتیک و محیطی زیست تحقیقاتی و پژوهشی مراکز ایجاد

 میانه مرز– زنجان شرق(، )محور بهرا-زنجان همدان،-خور تلهک-قیدار-سلطانیه-زنجان گردشگری محورهای 

 و طارم منطقه یتاریخ-طبیعی گردشگری محور سلیمان، ختت-دندی-زنجان و سولهما-تهم-طارم غرب(، )محور

 .هستند استان در گردشگری توسعه مناسب محورهای ایجرود-زنجان عبوری گردشگری محور

 دندی انگوران، قطب شمالی(، )قطب برآب قطب شامل نیز استان گردشگری هایفعالیت توسعه مستعد هایقطب 

 .است مرکزی( )قطب زنجان شهر بازار قطب و (2 جنوبی )قطب حلب قطب جنوبی(، )قطب

 است: شده اعالم زیر شرح به استان انداز چشم زنجان، استان سرزمین آمایش طرح در

 زندگی؛ برای اسبمن زندگی شرایط از برخوردار اسالمی؛ ایرانی، اصیل هویت با است استانی 1414 افق در زنجان 

 بازرگانی خدمات عدنی،م و صنعتی کشاورزی، اقتصادی هایفعالیت عرصه در موردنیاز هایزیرساخت از مندبهره

 و پویا رافیایی؛جغ پهنه در فعالیت و جمعیت توزیع در نسبی توازن و پایدار توسعه با همگرا ساختاری گردشگری؛

 .فراملی و ملی ای،منطقه تعامالت در سازنده

 دشگری؛گر و معدن صنعت، کشاورزی، در برتر جایگاه دارای و غرب شمال منطقه در یافته توسعه استانی 

 کشور؛ غرب شمال و مرکز در صادرات پشتیبان و بازرگانی نوین خدمات کننده ارائه 
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 ی؛فرامل و ملی هایعرصه در پایدار و سازنده تعامالت و فعال هاینقش و عملکرد ایفاگر 

 طبیعی؛ سوانح و مخاطرات و اجتماعی هایآسیب برابر در مقاوم و ایمن پایدار، استانی 

 و شهری هایسکونتگاه و مناطق در نابرابری حداقل با فعالیت، و زندگی برای عادالنه منابع و امکانات از برخوردار 

 روستایی؛

 استان جمعیت سهم که ایگونه )به مهاجرپذیری و فعالیت و زیست مناسب و بنیان دانش مدرن، اقتصادی دارای 

 است(؛ یافته افزایش اندکی کشور کل از

 از متعادل و مناسب برداریبهره با و نوین هایفناوری یپایه بر مدرن و پایدار صنعتی و کشاورزی از برخوردار 

 خاک؛ و آب منابع

 جوار؛هم هایاستان به درمانی تخصصی فوق و تخصصی خدمات ارائه برای مرکزی 

 کمتر و دورافتاده طقمنا بر تاکید با زیست و فعالیت بهینه یطشرا سازیفراهم جهت بخشی بین پیوندهای تقویت 

 یافته؛ توسعه

 و الکترونیک و برق معدنی، شیمیایی، صنایع در ویژه به صنعتی هایخوشه از برخوردار IT ؛ 

 و اکوتوریسم رهنگی،ف باستانی، تاریخی، گردشگری اقتصادی زمینه در کشور یافتهتوسعه هایقطب جمله از 

 .سمژئوتوری

 زنجان استان ریزی برنامه مناطق معرفی

 در هافعالیت و اییروست و شهری سکونت الگوهای ساماندهی هدف با و استان ریزیبرنامه مناطق تعیین منظور به

 منطقه پنج به زنجان ستانا انسانی، و طبیعی توان و امکانات تمام از منطقی برداریبهره حال عین در و استان سطح

 است: تقسیم بلاق یلذشرح  به

 ریزیهبرنام منطقه / ایجرود خدابنده، ریزیبرنامه منطقه / طارم ریزیبرنامه منطقه / ابهر زنجان، ریزیبرنامه منطقه

 پینیک ریزیبرنامه منطقه / ماهنشان
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 زنجان استان آمایش برنامه مطالعه طرح در زنجان استان ریزیبرنامه مناطق :3 نقشه

 
 است: اهمیت حائز زیر موارد طارم منطقه هایانتو مهمترین از

 و منطقه این در ارشب میزان. است فردمنحصربه و خاص زنجان استان در طارم منطقه اقلیمی و طبیعی هایویژگی

. رسدمی سال در مترمیلی 950 میزان به و باال بسیار استان مناطق سایر به نسبت آن شمالی ارتفاعات در ویژه به

 باالیی توان رام همین است، مرطوب و گرم هستند، فراسد و سرد که استان مناطق سایر برخالف منطقه نای اقلیم

 دوره بودن والنیط دلیل به استان مناطق سایر در که چرا است، کرده ایجاد استان از پهنه این در کشاورزی برای

 دوره بودن النیطو و منطقه این مرطوب و مگر اقلیم که صورتی در است، اندک بسیار گیاهان رشد دوره طول سرما،

 .است ردهک فراهم منطقه این در را کشتی چند سیستم رواج و کشاورزی محصوالت چندباره برداشت امکان رشد،

 یکی اما است استان دشت کوچکترین مساحت نظر از اینکه با و است گرفته قرار منطقه دراین طارم حاصلخیز دشت

 لقب منطقه این به که ایگونه به است، کشور غرب شمال در حتی و زنجان استان ورزیکشا مناطق مستعدترین از

 .است شده داده ایران هندوستان

 جایگاه کشاورزی تولید هایشاخص نظر از و آیدمی شمار به استثنا یک کشاورزی هایفعالیت نظر از طارم منطقه

 دیم شهرستان ینا زیرکشت اراضی درصد 3.7 تنها زنجان، استان در دیم کشت الگوی غلبه وجود با. دارد ایویژه

 اختصاص آبی کشت تولیدات به شهرستان این زراعی تولیدات درصد 99 از بیش و است آبی آنها درصد 96.3 و است

 .دارد

 در استان باغی داتتولی درصد 30 حدود و دارد اختصاص طارم شهرستان به استان باغی هایفعالیت میزان بیشترین

 .گیردمی صورت شهرستان ینا
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 به کشاورزی اضیار درصد 16.5 و شودمی مشاهده طارم شهرستان در استان در محصوالت تولید در تنوع بیشترین

 .الستبا بسیار منطقه این در جو و گندم چون محصوالت برخی عملکرد. دارد اختصاص دائمی محصوالت کشت

 گسترده شتک الگوی از بیشتر متمرکز و متراکم کشت الگوی آن در که است استان محدوده تنها طارم شهرستان

 .شودمی دیده

 کرده انار و رانجی زیتون، چون گرمسیری محصوالت تولید مستعد را منطقه این طارم، شهرستان هوای و آب شرایط

 تولید طبق شهرستان این و دارد اختصاص زیتون استراتژیک محصول تولید به محدوده این باغات درصد 71 است،

 .شودمی تولید شهرستان این در استان زیتون درصد 99.9 چراکه است، استان در زیتون

 .است شده قعوا طارم شهرستان در استان زنبورعسل پرورش مراکز بیشترین و ابریشم کرم پرورش واحدهای تمامی

 است کرده ایجاد فردی هب منحصر و متعدد هایاکوسیستم منطقه این در دما میانگین باالبودن و اقلیمی هایویژگی

 وجود و جانوری هایگونه باالی تنوع دلیل به. است فراوانی جانوری و گیاهی هایگونه زیستگاه منطقه این و

 شکار منطقه نام با ممنوع شکار منطقه عنوان به استان این پهنه از بخشی شهرستان، این در جنگلی هایاکوسیستم

 مناطق به یگرد سوی از و هیرکانی هایجنگل به سو یک از که منطقه این. است شده تعریف سرخرمنه ممنوع

 .اردد زیستی تنوع حفظ نظر از زیادی اهمیت گردد،می محدود تورانی ایران استپی نیمه و استپی

 اربسی توان نگیفره و تاریخی گردشگری و ژئوتوریسم اکوتوریسم، طبیعی، گردشگری انواع توسعه برای طارم منطقه

 .دارد باالیی

 داشته محدوده این کشاورزی هایفعالیت رونق بر مهمی بسیار تاثیر و دارد جریان منطقه این در اوزن قزل مهم رود

 . است

 جنگلی پوشش این ندچ هر است، قرارگرفته طارم منطقه در استان هایجنگل ترینعمده و جنگلی پوشش بیشترین

 .ندارد اقتصادی برداشت قابلیت و است حفاظتی و گاهیذخیره آن اکولوژیکی توان و مخروبه

 روستایی یتجمع نگهداشت برای مناسبی توان اخیر سال 45 طی که است استان هایبخش جمله از طارم منطقه

 .است ودهب مثبت همواره استان، روندعمومی برخالف شهرستان این روستایی جمعیت رشد نرخ است، داشته خود

 زیر شرح به طارم منطقه توسعه هایاولویت مهمترین نهایت در منطقه ضعف نقاط بررسی از بعد طرح این در

 است: شده بیان

 مختلف محصوالت دتولی برای مساعد و معتدل شرایط و اقلیمی هایویژگی به توجه با طارم کشاورزی توسعه محور

 .است تجهیز و تتقوی نیازمند که است استان در کشاورزی تولید قلمروهای مهمترین از یکی

 زیتون، چون استراتژیک محصوالت برخی ویژه به کشاورزی محصوالت تولید در منطقه این نسبی مزیت به توجه با

 .است سبمنا بسیار کشاورزی بخش به وابسته صنایع استقرار برای منطقه این جات،صیفی و سیر انار،

 استقرار برای مناسبی هایفرصت شهرستان این ورزی،کشا بخش هایفعالیت در منطقه این باالی توان به توجه با

 .دارد کشاورزی بخش پشتیبان خدمات

 ارزشمندی توان کشور شمالی مناطق با هوایی و آب شباهت و اقلیمی و طبیعی هایویژگی دلیل به طارم شهرستان

 فردترینمنحصربه و ینزیباتر عریض ایدره شکل به منطقه این. دارد اکوتوریسم و طبیعی گردشگری توسعه برای
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 چون تاریخی و باستانی آثار وجود دیگر سوی از. است داده جای خود در را استان طبیعی اندازهایچشم و مناظر

 .است کرده تبدیل استان در تاریخی گردشگری توسعه مستعد مناطق از یکی به را منطقه این هاآتشکده

 گسترش و رشد برای فراوانی هایفرصت ایمنطقه هایمزیت و یعصنا از برداریبهره امکان با منطقه این شهرهای

 گسست هرستان،ش این روستایی هایسکونتگاه به رسانی خدمات تقویت ضمن شهرها این سطح ارتقای با و دارند

 از همجوار شمالی هایاستان با زنجان استان پیوندهای تقویت امکان و شودمی تعدیل استان شهری نظام در موجود

 .شودمی فراهم شهرها این ریقط

 طارم ریزیبرنامه منطقه اصلی هایتخصص

 فضایی، توسعه مطلوب ویسناری گرفتن نظر در با و طارم ریزیبرنامه منطقه هایظرفیت و هاتوان به توجه با

 است: زیر شرح به منطقه این هایتخصص مهمترین

 کشاورزی توسعه اصلی محور

 از آن به منتهی ایرودخانه هایدره و اوزن قزل رودخانه پیرامون طارم ایرودخانه دشت در کشاورزی هایفعالیت

 تنوع می،اقلی خاص شرایط دلیل به که است استان از پهنه این قابلیت مهمترین طارم شهرستان شرق تا غرب

 شمال تیح و استان سطح در کشاورزی استراتژیک و خاص محصوالت تولید همچنین و باغی و کشاورزی محصوالت

 توسعه هایمحور از یکی عنوان به منطقه این زیر دالیل به سرزمین آمایش نگاه از. است فرد به منحصر غرب

 شود:می پیشنهاد استان کشاورزی

 سایر با مقایسه در سال سرد هایماه به نسبت معتدل و گرم هایماه تعداد باالبودن و اقلیمی و طبیعی مساعد شرایط

 نظام مچنینه و استراتژیک و تجاری محصوالت جمله از کشاورزی محصوالت زیاد تنوع نتیجه در و استان مناطق

 طارم منطقه در نوین و زهمکانی کشاورزی توسعه برای باال ظرفیت بیانگر زمین از برداریبهره در کشتی چند زراعی

 نشان را منطقه کشاورزی بخش پایدار توسعه به دستیابی برای کنونی هایشیوه در تحول ضرورت امر این باشد،می

 .دهدمی

 تا دارد ورتضر منطقه، این در مدرن کشاورزی کار در و کشاورزی خاص محصوالت فراوان تولید و تنوع دلیل به

 .یابد توسعه و شود تقویت هافعالیت این به وابسته بندیبسته و تبدیلی غذایی، صنایع

 گیالن منطقه با استان اقتصادی پیوندهای توسعه امکان نتیجه در و گیالن منطقه بزرگ مصرف بازار به نزدیکی

 .است آن به وابسته هایفعالیت و کشاورزی توسعه برای طارم منطقه دیگر ظرفیت

 انجام برای ایدارپ ظرفیت بیانگر آن آبی منابع از مندیبهره امکان و اوزن قزل رودخانه پایاب در قرارگیری

 .است آبی منابع از پایدار و بهینه برداریبهره به وطمشر کشاورزی هایفعالیت

 صنعتی توسعه 2 درجه محور

 طارم منطقه برتر نسبی مزیت بر متکی کشاورزی تبدیلی صنایع استقرار الویت با چورزق تا گیلوان شامل طارم محور

. شودمی پیشنهاد فراملی یحت و ملی برد دارای صنایع اولویت با همچنین و کشاورزی استراتژیک محصوالت تولید در

 باالدستی صنایع استقرار جهت آن طبیعی محیط است استان اکولوژیکی ویژه حوزه طارم منطقه اینکه به توجه با

 و باشد پایدار توسعه اصول رعایت برمبنای باید محور این در صنعتی توسعه هرگونه بنابراین است، پذیرآسیب بسیار
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 صورت منطقه کشاورزی بخش تقویت و تحریک راستای در محیطیزیست اتمالحظ رعایت ضمن صنعتی توسعه

 توسعه نیازپیش عنوان به طبیعی منابع و کشاورزی و صنعتی توسعه تعادل طرح شودمی توصیه رو این از. پذیرد

 .پذیرد انجام محور این صنعتی

 گیالن چورزق، تهم، زنجان، خدماتی 2 درجه محور

 محور ادامه در ر،محو این و است شده تعریف استان گردشگری 1 درجه محور عنوان به طارم منطقه اینکه به توجه با

 کشور شمال گریگردش منطقه به و یابدمی امتداد گیالن استان تا و شمال سمت به سلطانیه زنجان، گردشگری

 گردشگری پشتیبان اتمخد استقرار آینده هایسال در آن برای شده تعریف نقش تحقق صورت در بنابراین رسد،می

 اولویت در روستایی دشگریگر پرجاذبه کانون در ویژه به پذیرایی و اقامت مراکز و راهیبین خدمات حوزه در ویژه به

 .خواهدبود

 اوزنقزل رودخانه پیرامون خدماتی 2 درجه محور

 به شرق از تاس شده دهگستر اوزن قزل رودخانه طرفین در و طارم منطقه در غربی شرقی، صورت به که محور این

 در و چورزق و مدرا به غرب سمت از و شودمی ختم گیالن استان در رودبار و منجیل شهرهای به سپس و گیلوان

 با. شودمی تمخ استان جنوبی شمالی، 1 درجه گردشگری محور و ماسوله چورزق، تهم، احداث دست در راه به نهایت

 ارتباط ایجاد هایهزمین وجود و مذکور شرایط دلیل به اما دارد قرار ستانشهر یک محدوده در محور این اینکه وجود

 و باغی کاستراتژی محصوالت تولید در طارم شهرستان نسبی مزیت دلیل به همچنین و فرااستانی پیوندهای و

 رایپذی باید آمایش طرح افق در که شودمی تعریف استان سطح در 2 درجه محور عنوان به محور این کشاورزی

 برای شده تعریف هاینقش و محور این جایگاه به توجه با. باشد محدوده این موقعیت با متناسب خدماتی هاینقش

 دارای رمحو این در استقرار جهت ذیل خدمات گردشگری و صنعت کشاورزی، بخش فعالیت فضایی سازمان در آن

 بود: خواهند اولویت

 هایفعالیت ینهزم در ملی و استانی عملکرد با مقیاسبزرگ رزیکشاو پشتیبان خدمات مراکز توسعه و ایجاد

 محصوالت لنق و حمل و فروش و خرید و بازاریابی خدمات مراکز ایجاد باغی، و کشاورزی محصوالت انبارداری

 .منطقه این مرکزی روستاهای و شهری نقاط در استقرار اولویت با کشاورزی

 تخصصی و فنی خدمات ارائه منطقه، کشاورزی ساختار توسعه هدف با کشاورزی پژوهشی و آموزشی مراکز ایجاد

 ...و آفات دفع نباتات، اصالح آبیاری، نوین هایسیستم بر تاکید با کشاروزی بخش

 اولویت با تخصصی یتورگردان و پذیرایی و اقامت زمینه در ویژه به گردشگری پشتیبانی خدمات مراکز توسعه و ایجاد

 محصوالت عرضه هاینمایشگاه ایجاد همچنین و راهیبین خدمات همانند گردشگری خدمات سایر و چورزق شهر

 .پذیر گردشگر ایام در ویژه به بومی و دستی صنایع و باغی و کشاروزی

 جنوبی( شمالی، 1 درجه گردشگری )محور ممتاز گردشگری محور

 منطقه در زنجان استان جنوبی شمال، کی درجه گردشگری محور از ایعمده بخش شد اشاره پیشتر که همانگونه

 منطقه به چورزق شهر از عبور از پس است، شمال سمت به آن امتداد که محور این از قسمتی. است شده واقع طارم

 شمال سمت به محور این شمال زنجان، ارتباطی راه احداث با. شودمی ختم ماسوله شهر و گیالن استان گردشگری
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 گردی،طبیعت شامل متنوعی گردشگری کارکردهای دارای محور این اینکه ویژه هب خواهدکرد، پیدا توسعه

 محور این شمالی بخش کارکرد ترینعمده. باشدمی روستایی گردشگری و فرهنگی تاریخی، گردشگری اکوتوریسم،

 گریگردش و فرهنگی و تاریخی گردشگری بعدی هایمرتبه در و گردیبوم است شده واقع طارم منطقه در که

 .است روستایی

 (2 درجه گردشگری )محور طارم منطقه تاریخی طبیعی، گردشگری محور

 توانمندی دارای زنی منطقه این داخلی هایبخش استان، ممتاز گردشگری محور در منطقه این قرارگیری بر افزون

 محور به توانیم ورمح این برای شده تعریف گردشگری هایمحدوده دیگر از. است گردشگری توسعه برای باالیی

 متصل جنوبی مالی،ش ممتاز گردشگری محور به غرب از که کرد اشاره اوزنقزل رودخانه پیرامون در غربی شرقی،

 .شودمی

 انزوای دلیل هب تاکنون طبیعی گردشگری حوزه در ویژه به گردشگری باالی ظرفیت برخورداری وجود با طارم منطقه

 هایسال در بنابراین است؛ نگردیده مندبهره خوبی به ظرفیت این از زیربنایی کاناتام و هازیرساخت ضعف و ارتباطی

 گیالن، اناست به منتهی استان ممتاز گردشگری محور شمالی نیمه برای یادشده اقدامات تحقق شرط به آینده

 منطقه این گردشگری هتوسع هایظرفیت طارم منطقه داخل به محور این از انشعاب با تا گرددمی ایجاد هاییفرصت

 طارم، گردشگری سعهتو ضمن نتیجه در و شودمی منتهی گیالن استان به شرق از محور این اینکه مهم. یابد بهبود

 سبالن( و البرز یگردشگر )منطقه کشور شمالی هایاستان گردشگری منطقه با محور دو طریق از نیز زنجان استان

 شمالی، ممتاز ریگردشگ محور به چورزق شهر پیرامون در محور این نکهای به توجه با همچنین. خوردمی پیوند

 است الزم و یافت هدخوا ارتقاء نیز چورزق شهر در گردشگری کارکردهای آینده، در لذا شودمی متصل استان جنوبی

 .گیرد رارق توجه مورد پیش از بیش شده یاد موارد شهر این آتی توسعه هایریزیبرنامه در تا

 زنجان استان آمایش طرح / طارم ریزیبرنامه منطقه اصلی هایتخصص :4 نقشه
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 زنجان استان آمایش طرح / زنجان استان ریزیبرنامه مناطق اصلی هایتخصص :5 نقشه

 
 معیت(ج اسکان )نظام سکونتگاهی مراکز مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوی کلی بندیشکل تعیین

 است، ستانا آمایش پایه طرح کردن تفضیلی در سکه دیگر روی استان سکونتگاهی امنظ و جمعیت استقرار الگوی

 فضایی سازمان بندشکل ارکان از بخشی فعالیت، اصلی قلمروهای و نواحی هایتخصص تعیین که حالی در زیرا

 هایتظرفی و جمعیت اسکان مراتبیسلسله نظام در سکونتگاهی نواحی هایتخصص آیند،می حساب به استان

 .خواهدداد نشان را سکه این دیگر روی استان هایسکونتگاه پذیریجمعیت

 . است چورزق و آببر منظومه دو دارای طارم شهرستان طرح این طبق

 هایهستاند دربرگیرنده و طارم شهرستان از مرکزی بخش بر منطبق آببر شهری کانون مرکزیت به آببر منظومه

 را مستقل آبادی 5 و روستایی حوزه 9 مجموعه، 3 آببر منظومه. است شهرستان این از آببر و درام گیلوان،

 نیز روستایی هایحوزه و آببر ریشه کانون و درام و گیلوان هایآبادی از: عبارتند هایمجموعه مراکز. گیرددربرمی

. است رودپاوه قشالق و ورودسیاه درام، استاکول، آببر، تشویر، ماماالن، کندی، هندی گیلوان، هایحوزه شامل

 .اندشده شناسایی منظومه این در مستقل آبادی عنوان به کلوچ و هزاررود بهار،ده تسکین، گیالنکشه، هایآبادی

 هامجموعه راکزم. است طارم شهرستان چورزق بخش از دستجرده و چورزق هایدهستان دربرگیرنده چورزق منظومه

 چورزق، هایوزهح شامل روستایی هایحوزه و دستجرده آبادی و چورزق هریش کانون از: عبارتند منظومه این در

 عنوان به آبادسرخ و کلوئیم کند،تازه ولیدر، شیت، انذر، آبادی 6. است سانسیر و سرونی دستجرده، گوهر، جزال، ایچ،

 .اندشده شناسایی منظومه این در مستقل آبادی
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 طارم هرستانش روستایی هایکانون بندی سطح :4 جدول

 مستقل روستای )روستایی( عمرانی حوزه مجموعه منظومه

 تسکین گیالنکشه، تشویر ماماالن، کندی، هندی گیلوان، گیلوان آببر

 هزاررودعلیا بهار،ده استاکول آببر، آببر

 کلوچ رودپاوه قشالق ورود،سیاه درام، درام

 کلوئیم آباد،سرخ کند،تازه شیت، ر،ولید انذر، گوهر جزال، ایچ، چورزق، چورزق چورزق

 - سانسیز سر،ونی دستجرده، دستجرده

 طارم شهرستان در چورزق و آببر هایمنظومه سکونتگاهی مراکز مراتبیسلسله نظام :6 نقشه

 
 

 زنجان ناحیه جامع طرح مطالعات در بازنگری -2-2-9

 شامل زنجان احیهن. است شده تقسیم ابهر و زنجان ناحیه دو به استان کل زنجان، استان آمایش برنامه طرح براساس

 این در استفاده مورد قتصادیا-جمعیتی پایه اطالعات و آمار. است ایجرود و ماهنشان طارم، زنجان، هایشهرستان

 .است بوده 1375 سال سرشماری براساس مطالعات

 رودخانه این. است شده واقع اوزن قزل بریزآ حوزه در زنجان ناحیه سطحی هایآب لحاظ به مطالعات؛ این براساس

 طریق از را ناحیه سطحی هایآب تمامی که رودمی شمار به ناحیه سطحی جریان تریناصلی و بزرگترین

 رودخانه این. ریزدمی منجیل سد پشت دریاچه به و خارج ناحیه از و نموده جذب هامسیل نیز و ترفرعی هایرودخانه

 قسمت در. شودمی ناحیه وارد ایجرود شهرستان جنوب از و گرفته سرچشمه همدان و کردستان چشمه چهل از
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 شمال در نهایتا و شودمی ناحیه وارد طارم شهرستان غرب از مجددا و خارج ناحیه از زنجان شهرستان غربی شمال

 .ریزدمی منجیل سد دریاچه به ناحیه شرقی

 ارتفاعات ریزد،می اوزن قزل به قیطول روستای شمال در شود،می آغاز سلطانیه – زنجان دشت ابتدای از که زنجانرود

 . باشندمی آن بآ کننده تغذیه فصلی هایمسیل سارمساقلونیر تهم، رامین، هایرودخانه و سلطانیه و طارم

 و کندازهت روستاهای و درام دهستان از رودسیاه روستای آببر، دهستان از رود هزار روستاهای خیزی؛ سیل لحاظ به

 در زنجان هرستانش از باال پشتلویقره دهستان از قشالق روستای و طارم شهرستان چورزق دهستان از زاچکان

 . است شده جابجا زنجان شهرستان از قشالق روستای میان این از که دارند قرار سیل سانحه معرض

 از برخورداری سطحی، هایآب مترمکعب لیاردمی 4 از فراتر پتانسیل از استان برخورداری به توجه با طرح این در

 وجود نیز... و انگر و زیتون باغی و گندم زراعی محصوالت تولید و هکتار در عملکرد ارتقای جهت مطلوب هایقابلیت

 استان نزدیکی و دیگر هایاستان به دامی محصوالت صدور امکان و آبزیان طیور دام، پرورش جهت مطلوب امکانات

 و دامپروری هایقطب مهمترین از یکی استان این کنون تا که گردیده سبب جمعیتی هایکانون نتریعمده به

 را ستانا بیشتر و ساله 10 شاغالن درصد بیشترین 1375 سال در که طوری به آبد، شمار به کشور کشاورزی

 درصد 66.9 حدود اییروست نقاط ایبر شاخص این. درصد( 38.3 اند)حدوددادهمی تشکیل کشاورزی بخش شاغالن

 .است شده تعیین استان اقتصادی نقش مهمترین عنوان به کشاورزی برخش همین بر. است آمده دست به

 نظیر استان در صنعتی توسعه جهت الزم امکانات از برخورداری وجود علیرغم صنعت بخش در

 صنعت( نیاز مورد اولیه )مواد کشاورزی توجه قابل محصوالت وجود و غنی کانسارهای وجود -

 زیربنایی تاسیسات سایر و انسانی نیروی انرژی، آب، قبیل از کافی پتانسیل وجود -

 تولید هایزنجیره تکمیل راستای در صنعتی هایقطب به نزدیکی -

 تهران استان کیلومتری 120 شعاع در صنایع استقرار ممنوعیت -

 صنعتی کاالهای برای زیاد تقاضای -

 . است نیافته دست الزم رونق و شکوفایی به صنعت توسعه استان، جودمو هایقابلیت حد در متاسفانه

 یافتن اهمیت بهداشتی، و آموزشی خدمات گسترش و بسط ارتباطات، شبکه و نقل و حمل سیستم گسترش ضرورت

... و تحصیل دامها به تمایل و عالی آموزش توسعه استان، تاریخی و طبیعی موجود هایقابلیت و گردشگری صنعت

 .سازدمی برتر استان اقتصاد در را خدمات نقش آینده در عوامل دست از ایموعهمج

 توجه مورد زنجان ناحیه رد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه داراولویت هایپروژه مطالعات این در

 بر مبتنی ریزی برنامه نگاه نوع همچنین و طرح تهیه زمان در روستایی جامعه نیازهای براساس. است گرفته قرار

 آشامیدنی آب کشیلوله و تامین هایپروژه ساکنین برای زیرساختی-رفاهی-بهداشتی-آموزشی خدمات تامین

 واحدهای احداث ،روستایی هادی هایطرح اجرای و تهیه روستایی، فاضالب دفع کانال احداث و مطالعه روستاها،

 عمومی هایانهکتابخ احداث پروژه دبیرستان، احداث راهنمایی، مدرسه احداث دبستان، احداث نیاز، مورد اداری

 مدنظر ناحیه طحس در اجرا برای اصلی اولویت 10 عنوان به ورزشی فضاهای احداث و بهداشت خانه احداث روستایی،

 .است گرفته قرار
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 است: گرفته قرار شناسایی مورد زیر شرح به ناحیه سطح در اقتصادی توسعه عمده موانع مطالعه این در

-نجانز-تهران ارتباطی جاده حول در اقتصادی هایفعالیت خطی گسترش و ناحیه در نامتعادل فضایی سازمان -

 تبریز

 ایمنطقه بین ارتباطی هایشبکه ضعف -

 گردشگری صنعت توسعه جهت... و خدماتی تاسیسات و زیربنایی امکانات وجود عدم -

 ناحیه هایبخش اکثر در زیاد خبندانی روزهای تعداد و فراسرد و خشک نیمه اقلیم -

 آبیاری و آب انتقال هایهزینه باالرفتن به منجر که هارودخانه بستر به نسبت کشاورزی اراضی سطح باالبودن -

 .گرددمی

 معدنی مواد فرآوری و شناسایی امر در الزم گذاریسرمایه عدم -

 تولید پشتیبان خدمات مالحظه قابل ضعف -

 خدماتی و تولیدی هایشبخ در پایین وریبهره -

 سرزمین آمایش طرح جمله از پایه مطالعاتی هایطرح وجود عدم -

 .سازدمی مواجه مشکل با را مکانیزه کشت از استفاده امکان که کشاورزی اراضی قطعات بودن کوچک -

 صنعتی روش بر دامداری سنتی روش بودن غالب -

 توجه با شتک الگوی و الویت رعایت به خاص توجه بذل با ناحیه اقتصادی توسعه راهبردهای تدوین طرح این در

 زیتون، کشت بر اکیدت مثال عنوان به زنجان ناحیه مختلف هایبخش جغرافیایی و طبیعی اقلیمی، هایویژگی به

 در اتحبوب و علوفه میوه، باغات انگور، غالت، کشت اولویت و طارم در جالیزی محصوالت و جاتصیفی پنبه، برنج،

 است: رفتهگ قرار گزارش نظر مد زیر راهبردهای همین بر. است بوده توجه مورد ناحیه هایرستانشه سایر

 ناحیه در در پرآب هایرودخانه وجود به توجه با شیالتی هایفعالیت گسترش -

 تهران مصرف بزرگ بازار به ناحیه نزدیکی منظور به طیور و دام پرورش متمرکز هایفعالیت توسعه -

 مراتع ارینگهد و احیاء -

 آبی راضیا زیرکشت سطح گسترش جهت سطحی هایآب از برداریبهره منظور به الزم سدهای احداث -

 نیاز مورد آب منابع به توجه با مناسب فضایی توزیع رعایت با صنعتی مناطق ایجاد و تکمیل -

 فراملی و ملی عملکرد با تخصصی صنایع گسترش و ایجاد -

 در موجود هایستانشهر از هریک در موجود هایقابلیت به توجه با ایطقهمن عملکرد با تخصصی صنایع توسعه -

 ناحیه

 ناحیه در موجود کانسارهای تجهیز -

 گردشگری صنعت عهتوس و رونق منظور به ناحیه در موجود طبیعی و تاریخی فرهنگی، هایکانون تجهیز و توسعه -

 و چورزق تهم، زنجان، «منجیل گیلوان، زنجان،» رمحو ارتقاء جمله از ایمنطقه بین هایراه سطح کیفی ارتقاء -

 ...و ماسوله تا آن ادامه

 تبریز-زنجان آزادراه تکمیل -
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 ....و -

 توسعه و رشد سطح بردن باال منظور به ناحیه نیاز مورد عمرانی اقدمات توسعه، راهبردهای تعریف از بعد

 است: شده آورده زیر شرح به اقتصادی

 تهران-زنجان آزادراه تکمیل -

 ماسوله به آن اتصال و اصلی راه به چورزق تهم، زنجان، محور ارتقای -

 اصلی راه به منجیل گیلوان، زنجان، محور ارتقای -

 اصلی راه به تکاب سلیمان، تخت دندی، زنجان، محور ایجاد -

 نقل و حمل هایپایانه ایجاد -

 عمومی انبارهای و سردخانه احداث -

 است گردیده پیشنهاد حطر در آنجه با مطابق صنعتی نواحی ایجاد -

 ندیاحمدک و قواق چروک، باغ ابدال، حسن تلخاب، خانقاه، سلمانلو، زنگ، گاوه خاکی سدهای اجرای -

 گالبر مخزنی سد اجرای -

 هدهن و جوقین سفیدکمر، شهرک، آباد، محسن دهشیر، زرنان، همایون، خاکی سدهای مطالعات تکمیل -

 اوزن قزل هایسرشاخه در و هارودخانه به مشرف ارتفاعات در آبخیزداری به مربوط هایپروژه انواع اجرای -

 جامع طرح در که آنچه با مطابق ناحیه روستایی نقاط در رفاهی و خدماتی مراکز و زیربنایی تاسیسات احداث -

 .است گردیده بینی پیش ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه براساس زنجان ناحیه

 ...و -

 موقعیت جمله از و متعدد عوامل به زنجان شهر و استان جمعیتی رشد و پذیری مهاجر علل ینتبی در طرح این در

 به ارتباطی هایادهج تالقی محلی در و اروپا-یزتبر-تهران موجود ترانزیت جاده کنار در زنجان شهر استقرار خاص

 . است شده اشاره.... و گیالن کردستان، سمت

 ناحیه طرح ارگانهچه اهداف. است شده تدوین آن چهارگانه اهداف به توجه با حیهنا طرح پیشنهادات اجرایی اولویت

 اشتغال؛ و عالیتف نظام ساماندهی آن؛ موجود هایقابلیت به توجه به ناحیه متوازن توسعه به دستیابی زنجان:

 اساس بر کدام ره اکخ و آب طبیعی، منابع بر تاکید با پایدار محیطی به دستیابی و رسانی خدمات نظام ساماندهی

 .است شده پیشنهاد ناحیه نواقص و کمبودها رفع برای شده مشخص راهبردهای

 به توجه با طرح دار اولویت و اجرایی اقدامات ایمنطقه بین ارتباطی هایشبکه گسترش و تقویت راهبرد براساس

 از: است عبارت مذکور راهبرد

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

 اصلی راه به نجیلم-گیلوان-زنجان محور ارتقاء -

 اصلی راه به تکاب سلیمان، تخت دندی، زنجان، محور ارتقاء و ایجاد -

 خلخال به آن ارتباط و پشتلوقره-زنجان محور ارتقاء -
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-زنجان راه آزاد لکمیت آنکه ضمن منظومه مراکز به روستایی مجموعه مراکز ارتباط برای فرعی راه از برخورداری -

 هایاستان و دندی ماهنشان، طرف به ناحیه غرب به آهنراه شبکه گسترش طریق از ریلی ارتباط برقراری و تبریز

 .باشدمی تاکید مورد جدی صورت به نقل و حمل هایپایانه ایجاد نیز و غربی

 است شده بینیپیش متعددی اجرایی اتاقدام توسعه محورهای از یکی عنوان به کشاورزی بخش به توجه راهبرد در

 شود:می اکتفا اقدام چند ذکر به که

 هکتار 11438.61 میزان به آبی کشاورزی اراضی توسعه -

 زنبورعسل پرورش و کندوداری فعالیت توسعه -

 ایگلخانه هایکشت توسعه -

 راندمان افزایش منظور به نژادیبه و زراعیبه هایطرح اجرای -

 میوه باغات احیاء و اصالح هایطرح اجرای -

 زیتون باغات توسعه و اصالح به مربوط هایطرح اجرای -

 ناحیه در غنی آبی منابع وجود به توجه با پروری آبزی به مربوط هایطرح اجرای -

 صنعتی به سنتی دامداری از شیوه تغییر -

 کنار در نعتیص واحین ایجاد موجود؛ صنعتی هایشهرک ظرفیت تکمیل چون اقداماتی به صنعت توسعه راهبرد در

 نظیر باشدمی دارا منطقه در که ایپیشینه و سابقه به توجه با دستی صنایع توسعه و ایجاد روستایی؛ منظومه مراکز

 منابع شناسایی هایطرح تهیه محصوالت؛ فرآوری و تبدیلی صنایع گسترش ؛...و کاری ملیله چاقوسازی، بافی، فرش

 .ستا گرفته قرار تاکید مورد شده شناخته کانی ذخایر اکتشاف جهت گذاریسرمایه و ناحیه کانی

 و گردشگری جاذب محورهای و هاکانون تجهیز و ساماندهی برای اجرایی اقدام خدمات به توجه راهبرد در همچنین

 موزشآ مراکز گسترش و جمعیت اصلی مراکز تجهیز کنار در گردشگری صنعت رونق جهت فراغت اوقات گذران

 ناحیه؛ شهرهای در ورزشی و نریه-فرهنگی هایمجموعه ایجاد. است گرفته قرار توجه مورد هاهرستانش در عالی

-زنجان» یمحورها در مخصوصا ناحیه در موجود محورهای در راهی بین پذیرایی هایمجتمع گسترش و ایجاد

 و دشگرگر جاذب و مستعد یهامکان در اقامتی فضاهای گسترش و توسعه ؛...و «خلخال-زنجان» ،«رودبار-گیلوان

 توصیه مهم تاقداما دیگر از ناحیه در موجود هایشهرستان برای گردشگری جامع طرح تهیه در تعجیل ضرورت

 .است بوده تاکید مورد خدمات بخش به توجه راهبرد تحقق برای شده

 خاکی سدهای اجرای و میلتک چون اجرایی اقداماتی آن برداریبهره مدیریت و آبی منابع به توجه ضرورت راهبرد در

 در خان هجور روستای خاکی سد نظیر است، گردیده تایید آنها اجرای ضرورت شده انجام مطالعات براساس که

 و مطالعه فشار؛ تتح آبیاری هایطرح اجرای ؛....و شهرک دهنه، جوقین، روستاهای خاکی سدهای زنجان، شهرستان

 و الیروبی هایطرح اجرای ساحلی؛ پمپاژ و آب تامین کوچک هایطرح ایاجر و مطالعه آبیاری؛ هایشبکه اجرای

 .است گرفته قرار توجه مورد... و قنوات مرمت

 صنایع و کشاورزی هایفعالیت بر متکی اقتصادی طارم، شهرستان روستایی اقتصاد مجموع در مطالعات این براساس

 قابل نسبی اهمیت رغمعلی که، حال در. شودمی انجام آن در نیز اجتماعی و عمومی خدمات برخی که بوده خانگی



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

29 

 شهری مرکز این در خدماتی هایفعالیت گسترش شهرستان، شهری اقتصادی نظام در کشاورزی هایفعالیت مالحظه

 است شده موجب آن کالبدی رشد پتانسیل نیز و – آن دسترسی حوزه در واقع روستاهای خدماتی مرکز مثابه به –

 نیروی برای را زیادی بالنسبه شغلی هایفرصت و بوده زیادی اهمیت حایز آن در خدماتی و ساختمانی ایهفعالیت تا

 برداریبهره نظام و بوده خود داخلی بازار بر متکی شهرستان اقتصاد حال، هر در. کند ایجاد شهرستان انسانی

 .باشدمی غالب نقش دارای آن در کوچک هایسرمایه و وریپیشه
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 زنجان ناحیه طرح / زنجان ناحیه پیشنهادی و موجود هایراه شبکه :7 نقشه
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 زنجان ناحیه در پیشنهادی خدمات بندی سطح :8 نقشه
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 زنجان استان توسعه ملی سند -2-2-10

 ملی اداسن از یکی (،9/5/1384 مورخ هـ33111ت/25798) وزیران هیات مصوب زنجان، استان توسعه ملی سند

 برنامه دو حداقل طول در را استان توسعه رویکرد که باشدمی توسعه چهارم برنامه قانون 155 ادهم در شده تعریف

 .نمایدمی مشخص توسعه

 افاهد و مسائل تریناصلی رائها با و بوده استان توسعه تنگناهای ترینعمده و هاقابلیت تریناصلی حاوی سند این

 . کندمی مشخص را استان توسعه مدت بلند راهبردهای توسعه، مدت بلند

 وزیران محترم تهیا تصویب به قانونی مراحل طی از پس است شده ارائه ادامه در که زنجان استان توسعه ملی سند

 .است گردیده ابالغ اجرا جهت و رسیده

 توسعه هایقابلیت تریناصلی -الف

 شمال با کشور غرب لشما و غرب کننده متصل گلوگاه عنوان به ممتاز جغرافیایی و مکانی موقعیت از مندیبهره -1

 تهران کیلومتری 120 شعاع محدوده در شدن واقع و جنوب – شمال کریدور در استقرار به توجه با

 تهران عتیصن سرریزهای جذب توان و ایمنطقه و ملی مقیاس در شده تجهیز صنعتی هایزیرساخت وجود -2

 اغیب -زراعی محصوالت تولید و کشت در خاک( و )آب مطلوب پتانسیل و اقلیمی تنوع از برخورداری -3

 سطحی هایآب باالی هایظرفیت از برخورداری -4

 فلزی غیر هایکانی و روی و سرب توجه قابل منابع و ذخایر وجود -5

 و کشاورزی محصوالت یبرا مصرف بازار وجود و صنعتی هایقطب و جمعیتی هایکانون ترینعمده به نزدیکی -6

 استان صنعتی

 یسماکوتور و طبیعی تاریخی، گردشگری هایجاذبه و فرهنگی مناسب هایزمینه از برخورداری -7

 ترانزیت محور در شده تجهیز ارتباطی شبکه از مندیبهره -8

 کاال توزیع بار و تخلیه ترانزیت، بر تاکید با بازرگانی خدمات گسترش زمینه -9

 فیزیک رشته در علمی قطب احراز و متعدد دانشگاهی مراکز وجود -10

 خصوصی بخش گرایش ورزشی، هایفعالیت به جامعه مثبت نگرش ورزش، توسعه برای قانونی هایزمینه دوجو -11

  ورزش توسعه در رسانیخدمات و گذاری سرمایه به (NGO) غیردولتی داوطلب هایتشکل و

 توسعه هایمحدودیت و تنگناها ترینعمده -ب

 نشده استفاده هایظرفیت از گیریبهره و ذاریگسرمایه جهت استان خصوصی بخش مالی منابع محدودیت  -1

 تولیدی

 صوالتمح نگهداری مراکز نبودن کافی و مکانیزاسیون ضعف و کشاورزی بخش در تولید بودن مقیاس کوچک -2

 باغی و زراعی

 استان قلمرو از نیمی از بیش در اراضی زیاد شیب -3

 سطحی هایآب منابع از برداریبهره و مهار تاسیسات نبودن کافی -4

 تولید پشتیبان خدمات و برتر خدمات ضعف -5
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 ایمنطقه بین و استانی درون ارتباطی هایشبکه ضعف -6

 توریستی هایجاذبه از برخوردار هایکانون خدماتی تاسیسات و زیربناها ضعف -7

 عمومی درآمدهای به ورزش بخش مالی منابع شدید وابستگی -8

 مسائل تریناصلی -ج

 ترانزیت امتداد در آن خطی گسترش و استان سطح در یافتگی توسعه انتشار عدم -1

 موجود زیربنایی هایظرفیت و اجتماعی و طبیعی هایقابلیت وجود با معدن و صنعت بخش اندک یافتگی توسعه -2

 کشاورزی و صنعتی هایفعالیت در بخشی بین و بخشی درون ضعیف پیوند -3

 اناست شرق در زیرزمینی هایآب منفی بیالن و خاک و سطحی هایآب منابع بین نامناسب تطابق -4

 استان از مالی و انسانی هایسرمایه خروج -5

 کشاورزی بخش در تولید وریبهره بودن پایین -6

 استان گردشگری هایجاذبه از مطلوب گیریبهره برای الزم هایگذارسرمایه نبودن کافی -7

 مجواره هایاستان و استان نواحی از برخی با استان مرکز اقتصادی موثر تعامل ضعف -8

 اقتصادی و هنری و فرهنگی انسانی، توسعه هایشاخص بودن پایین -9

 . تاس استان توسعه در موضوعات تریناصلی جمله از ورزشی استعدادهای شناسایی نظام فقدان -10

 بلندمدت اهداف -د

 خدمات ن،معد و صنعت کشاورزی، هایبخش هماهنگ توسعه پایه بر استان توسعه تنگناها و هاقابلیت به توجه با 

 از: دعبارتن استان توسعه مدت بلند اهداف ترتیببدین. بود خواهد استوار گردشگری و بازرگانی

 ملی اقتصاد در آن ایگاهج و نقش ارتقاء و استان هایقابلیت و هاظرفیت با متناسب استان معدنی و صنعتی توسعه -1

 زیست محیط در تعادل حفظ با

 با زیرزمینی هایآب نابعم تقویت و آبریز حوزه ذینفعان حقوق رعایت با یسطح هایآب از مطلوب برداریبهره -2

 منفی بیالن با هایآبخوان اولویت

 استان طبیعی منابع از بهینه برداریبهره و احیاء و حفظ -3

 و صنعتی هایدامداری وسعهت و بخش این هایفعالیت سازینوین و آوریفن ارتقا کشاورزی، آبی اراضی گسترش -4

 پروری آبزی هایمجتمع

 استان هایقابلیت و مقتضیات با متناسب انسانی توسعه هایشاخص ارتقاء -5

 یاستان درون پیوندهای تقویت و رسانیخدمات نظام فعالیت، و زیست مراکز نظام ساماندهی -6

 اب فرهنگی و صادیاقت تعامالت گسترش و استان هویتی هایویژگی و فرهنگی هایارزش دینی، معرفت اعتالی -7

 همجوار هایاستان

 تاکید و استان توسعه در داراولویت و محوری هایفعالیت راستای در زیربنایی امکانات و تاسیسات تجهیز و تقویت -8

 ارتباطات و اطالعات فناوری بر

 استان هایقابلیت به توجه با اقتصادی هایفعالیت گسترش در بانکی نظام و خصوصی بخش نقش افزایش -9
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 مکانی( )مزیت اییجغرافی موقعیت به توجه با نوین بازرگانی خدمات بر تاکید با بازرگانی ایهفعالیت توسعه -10

 استان

 فراملی و ملی استانی، عملکرد سطوح با استان گردشگری هایظرفیت توسعه -11

 تولید عوامل و اقتصادی هایبخش در آن افزایش و وریبهره سازینهادینه -12

 اجتماعی هایگروه و افراد هایتوانمندی تقویت و روحی و سمیج سالمت تامین در ورزش نقش ارتقاء -13

 استان در  (M.D.G)هزاره توسعه هایهدف به یابیدست -14

 بزرگ اقتصادی هایبنگاه اداره و گسترده هایفعالیت ایفای برای تعاونی بخش توانمندسازی -15

  استان گیریتصمیم و سازیتصمیم سطوح در زنان جایگاه و نقش توسعه -16

 توسعه بلند راهبردهای - هـ

 و سازیقطعه و انرژی با مرتبط صنایع و فلزات ذوب نساجی، متالوژی، صنایع بر تاکید با صنعتی هایخوشه ایجاد -1

 و برق دروسازی،خو فلزی، غذایی، تکمیلی، تبدیلی، صنایع پتروشیمی، و شیمیایی صنایع توسعه و االتماشین

 الکترونیک

 استان سعهتو در خارجی و داخلی از اعم خصوصی بخش گذاریسرمایه زایشاف برای مناسب زمینه ایجاد -2

 معدنی مواد فرآوری صنعتی واحدهای توسعه و ایجاد -3

 نیازهای با هماهنگ و بریزآ حوزه ذینفعان تام حقوق رعایت با سطحی هایآب غنی منابع از برداریبهره و مهار -4

 زیرزمینی هایآب ابعمن از مجاز و متعادل برداریبهره و تحفاظ و آبریز حوضه ظرفیت چارچوب در و دست پایین

 و آبریز حوضه در بآ منابع تخصیص نظام چارچوب در مکانیزه آبی به دیم اراضی تبدیل و اراضی سازییکپارچه -5

 یرپرو آبزی هایالیتفع توسعه سیب، و انگور زیتون، بر تاکید با باغداری توسعه دست، پایین نیازهای گرفتن نظر در

 صنعتی به سنتی هایدامداری تبدیل و

 استان فضایی و تولیدی هایمزیت از گیریبهره منظور به بازرگانی نوین خدمات و امکانات توسعه و ایجاد -6

 استان گردشگری هایعرصه در سیاحتی و تفریحی هایکانون تجهیز و گردشگری هایزیرساخت توسعه و ایجاد -7

 توسعه و تهران هایدانشگاه کارشناسی هایدوره تمرکززدایی جهت در استان عالی آموزش مراکز تقویت -8

 ارتباطات و اطالعات فناوری و تحقیقاتی مراکز و تکمیلی تحصیالت

 فراغت اوقات گذران و فرهنگی آموزشی، درمانی، و بهداشتی هایشاخص ارتقاء -9

 خدمات سطح تقاار و روستایی و شهری مراتب سلسله متعادل نظام به دستیابی جهت الزم هایزمینه تمهید -10

 تولید پشتیبان خدمات به شهری هایکانون تجهیز و زنجان شهر در برتر

 فعالیت و جمعیت توزیع با متناسب انرژی انتقال خطوط هایشبکه گسترش -11

 پیوندهای ترشگس منظور به همجوار هایاستان با استان ارتباطی هایشبکه بهسازی و تقویت توسعه، -12

 با غرب شمال و غرب باطاتارت تسریع در استان ممتاز وضعیت از گیریبهره و ایمنطقه بین و استانی ندرو اقتصادی

 کشور شمالی مناطق

 استان طبیعی منابع از صیانت و بحرانی مناطق و نقاط در محیطی زیست هایطرح اجرای -13
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 برق تولید برای باد انرژی از استفاده -14

 تولید لعوام و اقتصادی هایبخش در وریبهره افزایش زا حمایت و الزم کارهای و ساز ایجاد -15

 استان در ایحرفه و قهرمانی تفریحی، همگانی، پرورشی، هایورزش گسترش -16

 اجتماعی و اقتصادی مواهب از همگانی مندیبهره و گرسنگی و شدید فقر کنی ریشه -17

 زنان انمندسازیتو و جنسیتی برابری بهبود و ترویج و ابتدایی آموزش به همگانی دستیابی -18

 کودکان و مادران میر و مرگ کاهش -19

 (...و ماالریا سل، ،HIV / )ایدز عمده هایبیماری با مبارزه -20

 تعاونی هایمجتمع و هاشهرک گسترش و ایجاد و هاتعاونی توسعه و تشکیل از موثر حمایت -21

 تاناس توسعه درون در زنان سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مشارکت افزایش برای بسترسازی -22

 آب صرفم بهینه مدیریت در عمومی آگاهی سطح افزایش و تقاضا و عرضه مدیریت رویکرد کردن نهادینه -23

 آب مدیریت و برداریبهره در خصوصی بخش و مردمی مشارکت جلب برای الزم هایزمینه ایجاد -24

 حوادث اثر در انسانی تلفات کاهش و اجتماعی هایبیمه پوشش گسترش -25

 24/5/1385 مورخ 87128/100 نامه سرزمین آمایش شورای 3/5/1385 جلسه مصوب / زنجان استان توسعه پایه ریهنظ -2-2-11

 سرزمین آمایش هایگیریجهت و ملی توسعه پایه نظریه کشور، توسعه بلندمدت اندازچشم اهداف تحقق راستای در

 کشاورزی، و معدن صنعت، هتوسع پایه بر ترتیب به استان اصلی وظایف و هاماموریت استان، هایویژگی به توجه با و

 از گیریبهره مانع فوق هایاولویت بر تکیه. بود خواهد استوار گردشگری و بازرگانی هایقابلیت از حداکثر استفاده

 شد:بامی زیر شرح به استان سعهتو راهبردهای تریناصلی بنابراین. نخواهدبود استان هایظرفیت و هاتوانمندی سایر

 و سازیقطعه فلزات، ذوب و متالوژی صنایع بر تاکید با صنعتی هایخوشه ایجاد و صنعت بخش توسعه -1

 تکمیلی و تبدیلی صنایع گسترش و نساجی صنایع پتروشیمی، و شیمیایی صنایع آالت،ماشین

 در استان هایابلیتق به توجه با آن فرآوری صنعتی واحدهای توسعه و معدنی مواد از برداریبهره و گسترش -2

 مس و روی سرب، معادن بر تاکید با شیمیایی معدنی مواد زمینه

 در بخش ساختار سازی وینن و فناوری سطح ارتقاء و اقلیم آب، منابع پتانسیل از برداریبهره با کشاورزی توسعه -3

 بر تاکید )با اعتزر و سردسیری(های میوه و زیتون نظیر محصوالتی بر تاکید باغداری)با زیربخش اولویت با استان

 چوب زراعت صنعتی، دامپروری توسعه و ای( علوفه نباتات

 هایجریان از مناسب برداریبهره و مهار زیرزمینی، هایآب منابع از اقتصادی و متعادل برداریبهره و حفاظت -4

 آب منابع توزیع ملی راهبردهای چارچوب در فصلی( و )دایمی سطحی

 از گیریبهره نظورم به آن صنعتی توسعه انداز چشم به توجه با بازرگانی نوین خدمات و امکانات توسعه و ایجاد -5

 فضایی و تولیدی هایمزیت

 موسسات قوقی،ح مشاوران حسابرسان، پیمانکاران، و مشاور مهندسان زمینه در برتر خدمات بخش ارتقا و توسعه -6

 تاناس توسعه فرایند از پشتیانی ظورمن به سرمایه بازارهای و بانکداری( و مالی)بیمه بازاریابی،
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 در یاحتیس-تفریحی هایکانون تجهیز گردشگری، هایزیرساخت توسعه و ایجاد تاریخی، آثار احیای و حفظ -7

 دستی صنایع و سنتی هنرهای کیفی توسعه و فراملی و ملی عملکرد سطح با متناسب استان گردشگری هایعرصه

 کریدور مسیر در ارگیریقر به توجه با فراملی، ارتباطات تسهیل برای نقل و حمل هایشبکه و هازیرساخت توسعه -8

 استانی بین و استانی درون اقتصادی پیوندهای گسترش و نقل و حمل اصلی

 و جمعیت ندگیپراک و شمالغرب در استان فضایی موقعیت با متناسب انرژی توزیع هایشبکه تجهیز و گسترش -9

 استان سطح در فعالیت

 ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردی و اطالعاتی و ارتباطی هایزیرساخت سعهتو و ایجاد -10

 مورد متخصص انیانس نیروی تربیت هدف با استان عالی آموزش مراکز تحقیقاتی و آموزشی هایفعالیت توسعه -11

 هایفعالیت اندازچشم به توجه با نیاز مورد متخصص انسانی نیروی تربیت و پایه علوم گره در ملی سطح در نیاز

  هارشته سایر در تهران از زداییتمرکز در استان نقش و تخصصی

 پارک قالب در آورینف و پژوهشی علمی، مراکز از ایمجموعه ساماندهی طریق از پایه دانش هایفعالیت توسعه -12

 استان اصلی هایگرایش در پژوهشی هایفعالیت گسترش و تخصصی رشد مراکز و آوریفن و علمی

 درمانی خدمات عرضه ارتقاء هدف با استان درمانی و بهداشتی مراکز تجهیز و ویتتق  -13

 ملی سطح در هافعالیت تخصصی هایگرایش و توسعه الزامات به توجه با ایحرفهوفنی هایآموزش توسعه -14

 عادلت نظورم به استان جنوبی و شمالی نواحی بر تاکید با فعالیت و جمعیت مستعد مراکز تجهیز و تقویت -15

 عامل غیر دپدافن اصول رعایت با تهران سوی به جمعیتی هایحرکت تعدیل و استان فضایی سازمان به بخشی

 بر تاکید با توسعه پایداری سطح ارتقاء منظور به استان توسعه فرایند در زیستی محیط مالحظات رعایت -16

 شارکتیم رویکرد بر مبتنی بومی زیست جامع مدیریت اعمال طریق از زیستی تنوع و طبیعی منابع از حفاظت

  معنوی اثمیر احیای و فرهنگی هویت اجتماعی، گذاریسرمایه انسانی، توسعه هایشاخص ارتقاء -17

 خواهد استانی 1404 سال در زنجان استان فوق، راهبردهای تحقق و شده تعیین هایماموریت و نقش به توجه با

 و صنعتی هایلیتفعا رشد برای مناسب هایزیرساخت از خورداربر ملی، تعامالت عرصه در فعال عملکرد با بود؛

 رائها آب، منابع از متعادل و مناسب برداریبهره با نوین هایفناوری بر مبتنی صنایع و کشاورزی از برخوردار معدنی،

 شنق یدارا ملی، سطح در ایحرفهوفنی آموزش و استان عرصه در برتر خدمات و بازرگانی نوین خدمات کننده

 سهم اینکه ونهگ به استان کل در فعالیت و جمعیت شده سازماندهی و متعادل توزیع با کشور، گردشگری در مناسب

 .یابدمی افزایش اندکی کشور کل از استان جمعیت

 زنجان استان توسعه راهبردی برنامه -2-2-12

 دستور در 1388 سال از استان توسعه پنجم برنامه تدوین جهت بار اولین برای زنجان استان توسعه راهبردی برنامه

 و کالن سطح دو در راهبردی اسناد شده، طراحی فرایند براساس گرفت؛ قرار استان توسعه و رزی برنامه شورای کار

 و ریزیبرنامه راستای در موثر و مفید اطالعات ارائه هدف با 1392 سال از همچنین. گردید تدوین توسعه هایبخش

 راهنما سندی ایجاد منظور به ارزشیابی و پایش اسناد ها،برنامه موجود هایمصداق و شواهد بر بتنیم سیاستگذاری
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 تدوین توسعه، راهبردی هایبرنامه دستاوردهای ارزشیابی و اجرا حال در هایفعالیت و هاپروژه کلیه پایش برای

 .گردید

 نقل، و حمل نرژی،ا بازرگانی، عالی، آموزش موزش،آ آب، سرفصل 10 در زنجان استان توسعه راهبردی هایبرنامه

 هایرفصلس از موضوعاتی ارائه به اینجا در که است شده تدوین زیست محیط و بدنی تربیت صنعت، کشاورزی،

 .شودمی اشاره  زیست محیط و صنعت نقل، و حمل آب، کشاورزی، به مربوط

 شرح به استان وضعیت 1390-94 زنجان استان اورزیکش بخش توسعه راهبردی برنامه ارزشیابی و پایش سند در

 است: شده تشریح زیر

 نزدیک کشور شتزیرک اراضی کل از استان سهم که حالی در باشدمی درصد 1.34 کشور کل مساحت از استان سهم

 لیدتو بردایهرهب هزار 90 حدود توسط کشاورزی هایفرآورده و محصوالت انوع زنجان استان در. است درصد 4 به

 1.9 که استولیدشدهت زنجان استان در باغی و زراعی محصوالت انواع تن هزار 1700 حدود 1386 سال در. گرددمی

 در شیالتی و دامی تمحصوال انواع تولید میزان سال، همین در. دهدمی تشکیل را کشور باغی تولیدات کل از درصد

. گرددمی شامل را کشور کل در محصوالت این تولید از صددر 1.6 که است گردیده تن هزار 186.5 با برابر استان

 کیلتش پیاز و فرنگیگوجه زمینی،سیب حبوبات، ای،علوفه نباتات جو، گندم، را استان زراعی محصوالت ترینعمده

 ظرن از زنجان استان. است دار هسته و داردانه هایمیوه و سیب زیتون، انگور، شامل باغی محصوالت عمده. دهدمی

 .باشدمی کشوری ششم رتبه در انگور نظر از و اول رتبه زیتون تولید میزان

 زنجان استان گذاریسرمایه و اشتغال توسعه سند -2-2-13

 1390 سال در و هیهت زنجان استان واحد جهاددانشگاهی طرف از زنجان استان گذاریسرمایه و اشتغال توسعه سند

 در. است شده هآورد سند در استفاده مورد اطالعات و آمار پایه سال عنوان به 1386 سال. است رسیده تصویب به

 ،1375-88 هایسال طی مشارکت نرخ و کار نیروی عرضه تحلیل و ارزیابی جمعیت، چون موضوعاتی سند این

 ارک بازار ایی،روست و شهری مناطق و هاشهرستان تفکیک به استان کار نیروی تقاضای تحوالت بینی پیش بررسی

 تدوین بر الوهع مطالعات خروجی در. است گرفته قرار بررسی مورد... و کار و کسب محیط زنجان، استان رسمی غیر

 قوت، نقاط (،94-1390) توسعه پنجم برنامه دوران برای استان در گذاریسرمایه و اشتغال توسعه دستگاهی سند

 برای گذاریسرمایه هایمشوق و هافرصت هنمایرا دفترچه و است شده استخراج شهرستان تهدید و فرصت ضعف،

 .است شده تدوین زنجان استان هایشهرستان از یک هر برای خصوصی کارآفرینان

 است: زیر حشر به 1386 سال در زنجان استان آشکارشده رقابتی مزیت دارای هایفعالیت مطالعات این طبق

 مرغداری، دامداری، باغداری، و زراعت چوبی، محصوالت و چوب ساخت آالت،ماشین ساخت منسوجات، ساخت

 و هاامیدنیآش انواع و غذایی محصوالت ساخت معادن، سایر جنگلداری، شکار، و زنبورعسل ابریشم، کرم پرورش

 .رستوران

 قابل سطحی آب منابع مترمکعب؛ میلیون 50.92 زیرزمینی آب )منابع آب غنی منابع بودن دارای طرح این براساس

 چون هاییرودخانه و رودها وجود. است طارم شهرستان قوت نقاط مهمترین از مترمکعب( میلیون 4153.4 استفاده



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

38 

 نقاط از بالغی اهلل معدنی آب چشمه همچنین و چای لوان و رودقالت زوج،آق الر،آب بر،آب رود،سیاه گیل، چمل

 .است شده ذکر  شهرستان این در آب حوزه با مرتبط قوت

 برای افیک آب وجود سال، طول در محصوالت کشت امکان حاصلخیز زمین و خاک از برخورداری ورزیکشا حوزه در

 )طارم تونزی کشت امکان مشخص طور به و دامی و زراعی محصوالت انواع کشت امکان کشاورزی، محصوالت تولید

 آب مناطق از نیزما ماهه یک فاصله متنوع، دارویی گیاهان پرورش و کشت داراست(، را کشور زیتون کشت اول مقام

 پستاندار ونهگ 21 شامل جانوری گونه 113 رشد مصرف، بازار به محصوالت نوبرانه عرضه امکان و مجاور هوایی و

 عالوه مرغوب عمرات و جنگل وجود دوزیست، گونه 3 و ماهی گونه 9 خزنده، گونه 39 وحشی، پرنده گونه 51 وحشی،

 این قوت نقاط ترینمهم عنوان به... و کلوئیم آباد سرخ شده حفاظت مناطق جودو پربازده، کشاورزی هایزمین بر

 .است شده ذکر شهرستان

 هزاررود، ورنگهت پیرهمدان، پیرچم، گیالنکشه، الزین، تشویر، هایآتشکده نظیر گردشگری هایجاذبه وجود

 – درام و خلخال به طارم ریگردشگ ایمسیره و زادهامام چندین و آبادسرخ و ولیدر طبیعی یخچال سر،غارخرمنه

 .است شده ذکر طارم نشهرستا قوت نقاط دیگر از اردبیل و گیالن هایاستان به نزدیکی همراه به ماسوله – نوکیان

 تمحصوال مناسب بندی بسته در ضعف شهرستان، کشاورزی محصوالت با مرتبط تبدیلی صنایع نگرفتن شکل

 ارسال جهت ارتباطی هایراه به دسترسی عدم کشاورزی، تولید پشتیبان خدمات به محدود دسترسی کشاورزی،

 نداشتن و شمال و جنوب هایکوه بین شهرستان بودن محصور شهرستان، از خارج از نهاده واردات و بازار به محصول

 .است شده ذکر طارم شهرستان ضعف نقاط از اردبیل استان و زنجان شهرستان به مناسب راه

 بندی طبقه طارم تانشهرس خصوصی کارآفرینان برای گذاریسرمایه هایمشوق و هافرصت راهنمای دفترچه در

 . است شده ذکر  مختلف هازمینه در داراولویت هایفعالیت و هاپروژه

 و احداث ر(،غیرمثم و )مثمر نهالستان احداث اوزن، قزل حاشیه اراضی در برنج کشت توسعه کشاورزی زمینه در

 های،گلخانه تمحصوال کشت توسعه فندق، باغات توسعه و احداث انار، باغات توسعه و احداث زیتون، اغاتب توسعه

 احداث تان،شهرس منطقه سه در پرواری بره واحد احداث شهرستان، منطقه چهار در پرواری گوساله واحد احداث

 .است شده ذکر دارولویتا هایفعالیت و هاپروژه جزو شهرستان منطقه 7 در گاوشیری پرورش واحد

 .است اولویت دارای هایفعالیت و هاپروژه جزو کائولن فرآوری و آلومیت از آلومینا تولید معدن زمنیه در

 شده آورده ادامه در که است هشد تعریف متفاوتی هایشاخه در اولویت دارای هایفعالیت و هاپروژه صنعت، زمینه در

 .است

 آببر کشاورزی یلیتبد صنایع / سریع انجماد روش به سبزیجات، و میوه آوری عمل انیات:دخ و آشامیدنی موادغذایی،

 و خالل گرانول، پودر،) زمینی سیب هایفرآورده / درام کشاورزی تبدیلی صنایع / گیلوان کشاورزی تبدیلی صنایع /

 )پودر، سیر هایفرآورده / (پوره و خالل گرانول، )پودر، پیاز هایفرآورده / جالیزی محصوالت هایفرآورده / پوره(

 زیتون فرآوری / جالیزی محصوالت فرآوری / فرنگی گوجه فرآوری / پوره( و خالل گرانول،

 انواع تولید / یصادرات پوشاک تولید و بافندگی / مشکی چادر تکمیل و بافندگی ریسندگی، چرم: و پوشاک و نساجی

 جین پارچه افندگیب و ریسندگی / ایپنبه ظریف هاینخ ریسندگی / دوجزئی الیاف انواع / ژئوتکستایل الیاف
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 کود تولید / چرب اسیدهای و گلیسیرین / شوینده( پودرهای در استفاده )مورد فسفات پلی تری سدیم شیمیایی:

 / طبیعی معطر مواد و گیاهان اسانس / بومی هایگونه از گیاهی داروهای / دارویی اولیه مواد / پتاسیم سولفات

 یزینل / ژالتین / ...و PET قبیل )از اولیه مواد بازیافت / کشاورزی ضایعات از فعال کربن تولید / سدیم سیلیکات

 ضایعات از مصنوعی هایسنگ و کاشی / سرامیکی هایلوله / شیشه و سنگ الیفا غیرفلزی: هایکانی محصوالت

 وربل زاج تولید / آزمایشگاهی ایشیشه ظروف تولید / شیشه الیاف کامپوزیت / ایشیشه هایمقره / شیشه

 مدرن تآال ماشین از استفاده با صنعتی قطعات گری )ریخته فوالدی و چدنی قطعات گری ریخته سبک: فلزات

 پودر متالوژی / دقیق فورج روش به قطعات تولید / گری(ریخته

 خاص هایترانس و قوی فشار هایترانس برق:

 رونیکالکت تجهیزات الکترونیک:

 به شاتون / خودرو قطعات گریریخته / موتورسیکلت انجین / خودرو قطعات سایر و محرکه قوای تولید خودروسازی:

 دقیق فورج روش

 پزشکی تجهیزات / گوسفند روده از جراحی نخ سایر:

 ردشگریگ هنمون منطقه اول(، )فاز تهم سد گردشگری نمونه منطقه نیز گردشگری و روستوران و هتل زمینه در

 )ع( ماهوری مدمح زاده امام و شیت قلعه گردشگری نمونه منطقه و اول( )فاز )گوهر( طارم آباد سرخ شده حفاظت

 . است شده ذکر طارم شهرستان اولویت دارای هایفعالیت و هاپروژه از اول( )فاز

  چورزق بخش زیستی و طبیعی منابع وضعیت تبیینِ و تحلیل توصیف،-2-3

 شناسی زمین -1-3-2

 قسمت در سازندها ترینکهن. شود می شامل را حاضر دوران تا پسین پرکامبرین از طارم منطقه هایسنگ سن

 از ایگسترده هایرخنمون بقروداغ، هایکوه جنوبی قسمت در همچنین. شود می دیده طارم شهرستان شمالی

 اول دوران هایسنگ. دارد قرار مدو دوران هایسنگ از پوششی زیر که دارد وجود اول دوران هایسنگ

 سنگماسه و آذرین هایسنگ با همراه آهکی هایسنگ شامل عمده طور به آن شرق و قسمت این )پالئوزوئیک(

 قسمت که ماسوله نزدیکی تا داغآق جنوب از. باشدمی متغیر باال پرمین تا زیرین کربونیفر از سنی نظر از و است

 و شدهبرش هایآهک از نوارهایی به و بوده گسله شدیدا شود، می شامل را اصلی کوهرشته جنوبی هایدامنه عمده

 این غرب جنوب در آهکی رخساره. شودمی تقسیم باریک آتشفشانی هایسنگ با همراه گسسته و خرد هایسنگ

 پرمین تا پسین دونین هب متعلق که شودمی آواری هایسنگ به تبدیل شرق سمت به و دارد بیشتری گسترش هاکوه

 . دارند تظاهر خوبی به کرتاسه آهکهای هاکوه این جنوبی هایقسمت. باشدمی پسین

 نمایان طارم شهرستان غرب در – پالئوژن به متعلق– کرج و زیارت فجن، سازندهای شامل سوم دوران هایسنگ

 هایگدازه و بوده ترضخیم کرج سازند. دارد ضحامت متر 1200 حدود که است آهکی بیشتر زیارت سازند. است

 هایگدازه از شده تشکیل سبز هایتوف از ضخیمی واحد درام هایتپه در منطقه این در. شود می شامل را آنزیتی

 از هاتوف این – کلوچ روستای نزدیکی در – اوزن قزل رودخانه طرف دو در غرب طرف به و دارد وجود داسیتی

 ائوسن به متعلق آشفشانی هایسنگ منطقه این غربی هایقسمت در. است شده تشکیل آندزیتی تراکی هایسنگ
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 بین هایگودی به آن هایرسوب که گرفته قرار آنها برروی )نئوژن( سوم دوران ترجوان تشکیالت که دارد وجود

 این یرسوبگداز. رسدمی پالئوژن اواخر به آنها گیری شکل و شود می محدود تکتونیکی هایفرورفتگی و هاکوه

 تشکیالت روی بر گسل وسیله به هاقسمت بیشتر در که بوده اوزن قزل رودخانه امتداد در عمده طور به تشکیالت

 . است همراه نمک سنگ و گچ مانند تبخیری هایکانی آثار با و است گرفته قرار ترقدیمی

 بیشتر در که شود می مشاهده زناو قزل رودخانه طول در مسطح ایرودخانه هایتراس با چهارم دوران تشکیالت

 و رس هایسنگریزه شامل هاتراس این. است ذکر قابل رودخانه طول در مسطح ایرودخانه تراس چهار هاقسمت

 هایسنگ ترینجوان حاضر، دوران آبرفتی هایرسوب نیز و ها،افکنه مخروطه ای،رودخانه هایتراس. باشدمی ماسه

 . 2دهندمی تشکیل را ناحیه

 زیز سازندهای شامل چورزق بخش در واقع هایزمین از حجم بیشترین طارم، شهرستان شناسی زمین نقشه براساس

 (:5 باشد)نقشهمی

Ekk1-2= مادستون توف، توفی، سنگ ماسه 

Qm= منزونیت کوارتز – منزودیوریت کوارتز 

Ekk2= ،سیلتستوف توفی، سنگ ماسه توف 

Q2t= جدید آبرفتیهای پادگانه 

Pgkts= گدازه مقداری و آندزیتی هایتوف 

Ng2m= روشن سبز رنگ به گچ و گچدار مارن تناوب 

Pgkts= گدازه مقداری و آندزیتی هایتوف 

Ng2m= روشن سبز رنگ به گچ و گچدار مارن تناوب 

Pgki= توف و گدازه با همراه ضخیم بستر با آندزیت 

Ql= محدود شیب با هایپادگانه 

Q1t= قدیمی برفتیآهای پادگانه 

Qa1= رودخانه بستر آبرفتهای 

 طارمهای کوه از شناسی زمین مقطع نقشه :9 نقشه

 
 

                                                           
 1381های شهرستان طارم، سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان زنجان در سازماندهی فضایی سکونتگاه راهبردهای توسعه پایدار2
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 )مورفولوژیک( شناسیریخت ویژگیهای -2-3-2

 شمال قسمت در که البرز(های کوه )رشته شمالی رشته. است غربی البرز هایکوه رشته از جزیی طارم شهرستان

 با موازی دیگر رشته گیرد؛می قرار طارم شهرستان مرکزی بخش محدوده در تاس گرفته قرار اوزن قزل رودخانه

. هدد می تشکیل را ابهر و زنجان طارم، طبیعی حد آن الراس خط و شده واقع رودخانه جنوبی قسمت در و اول رشته

 هم که رداد مستطیل شبیه شکلی تقریبا شکل، نظر از طارم شهرستان. است شده واقع چورزق بخش در رشته این

 وارد غرب شمال از اوزن قزل رود. است شرقی جنوب-غربی شمال جهت دارای غربی البرز کوههای رشته با جهت

 تقسیم جنوبی و شمالی نیمه دو به را آن و گذشته آن وسط از هزار در 5 مالیم شیب با و شودمی شهرستان این

 .شود می آغاز درو سپید سد که جایی شود، می خارج شرق از نهایتا و نموده

 در و آزاد دریای طحس از متر 300 حدود -رود سپید نزدیکی در– آن نقطه ترینشرقی در اوزن قزل دره ارتفاع

 و شمال طرف به ودخانهر بستر از جاها بیشتر در. است متر 600 حدود -آباد سرخ روستای– آن نقطه ترینغربی

 .رسدمی ارتفاعات به کیلومتر 10 تا 8 از پس و شده شروع هاناهمواری بالفاصله جنوب،

 میزان )ارتفاع، آنها بیعیط ویژگیهای به توجه با که خوردمی چشم به ناحیه این در توپوگرافیک واحد دو کلی طور به

 خرده یک را هرکدام توان می (...و اراضی کاربری نوع گیاهی، پوشش هوا، و آب خاک، بافت و جنس عمومی، شیب

 :از عبارتند نواحی خرده این. تگرف نظر در ناحیه

 مرکز در شرق جنوب تا غرب شمال از اوزن قزل رودخانه امتداد در که اوزن قزل دره در پست نیمه و پست واحد -الف

 و هاافکنه طهمخرو اوزن، قزل مجاور پست ایجلگه رسوبی اراضی شامل توپوگرافیکی واحد این ،شده کشیده ناحیه

 درصد 10 تا دو نبی عمومی شیب دارای متوسط طور به که باشد می ارتفاع کم ماهورهای تپه اب همراه پایکوهی دشتهای

 . است

 و بلند هایلهق با است کوهستانی سرزمینی انیکوهست واحد این طارم؛ شهرستان غرب کوهستانی و بلند واحد -ب

 . درصد 30 از بیش عمومی شیب و فرسایش انواع با همراه محدود خاک عمیق، هایدره

 گسل  -2-3-3

هایی از بخش گرماب و بزینه هیمالیا قرار گرفته و تقریبًا به غیر از محدوده -استان زنجان بر روی کمربند زلزله آلپ 

 دهیپد یبررس دررود که خطر زلزله پذیری نسبتاً کمتری دارند. بقیه نقاط استان از زلزله پذیری باالیی برخوردارند. 

از  متعدد هایگسل وجود علت به زین و زلزله یشمال کمربند روی بر استان گرفتن قرار به توجه با انزنج استان در زلزله

 69 )زلزله آن خسارات و تلفات آمار و گذشته هایزلزله به توجه با نیهمچن و آن گستره در هیسلطان گسل جمله

 جهت استان بالقوه توان نرویا از. است شده فیتعر ادیز ینسب خطر با هایاز استان یکی 2800 نامه نیآئ در طارم(،

 حادثه نیا از رییپذ ریتأث استان اطراف و در داخل بزرگ گسل 40 از شیب وجود لیدال به باال قدرت با هایزلزله رخداد

 زیخ زلزله در منطقه استان( )کل زنجان استان شهرستان هفت هر کشور زییخلرزه نقشه در. دهدیم شیافزا را یعیطب

 از که است استان مهم هایگسل از شرق جنوب – غرب شمال روند با زنجان فعال گسل. دارد قرار باال ینسب خطر با
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 جنوب – غرب شمال روند با البرز شمال گسل منطقه مهم هایگسل گرید از. گذردیم هیو سلطان زنجان شهر کنار

  .باشدیم شمال سمت به ادیز بیش با غرب – شرق با روند رودبار گسل و غرب جنوب سمت به ادیز بیش با شرق
طارم در محل تالقی دو گسل اصلی زلزله قرار دارد که با این اوصاف در صورت بروز این حادثه طبیعی، شهرستان 

دو گسل فعال شهرستان طارم عبارتند از: گسل فعال،  صد درصد این شهرستان در معرض آسیب زلزله خواهد بود.

ای. که در بخش مرکزی شهرستان طارم واقع شده اما اثرات آن در صورت وقوع زلزله گسل لرزهتراستی و رورانده و 

های اصلی و گسل پوشیده در تمام شهرستان احساس خواهد شد. بیشتر بخش چورزق شهرستان طارم را گسل

 دهد. تشکیل می
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 طارم شهرستان چورزق بخش شناسی زمین : 10نقشه

 
 1397 مشاور مأخذ
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  طارم شهرستان چورزق بخشهای گسل  : 11نقشه

 
 1397 مشاور ماخذ
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 توپوگرافی -2-3-4

 تا 330 بین شبخ ارتفاع کمترین؛ طارم شهرستان چورزق بخش توپوگرافی نقشهمیزان و  هایمنحنی از استفاده با

 تربیش ارتفاع غرب شمال تا غربهای قسمت در ارتفاع بیشترین و شرق، جنوب تا شرقهای قسمت در 500

 .است شده واقع دریا سطح از متر 1000 تا 500 ارتفاع در بخش اراضی عمده و ،2000از

 افزوده زراعت تقابلی با هموار هایزمین میزان بر بخش جنوب به شمال از حرکت با توپوگرافی؛ نقشه براساس

 . است ترمناسب گریگردش و دامداری باغداری، برای بیشتر شمالی ترکوهستانی هایقسمت حالیکه در شودمی

 طارم شهرستان چورزق بخش ارتفاعی طبقات درصد و مساحت :5جدول

 مساحت درصد مساحت)هکتار( ارتفاعی بندی طبقه طبقه

1 330-500 86.854 12.24 

2 500-1000 257.778 36.32 

3 1000-1500 136.458 19.22 

4 15000-5000 116.417 16.40 

5 2000-2944 112.326 15.82 

 

  شیب جهت و شیب -2-3-5

 نقشهدر  ساسا این بر که شده تهیه شیب جهت آن از پس و شیب بندی طبقه نقشه ارتفاعی، نقاط از استفاده با

 ددرص 33 و( هکتار 271 حدود) درصد 50 تا 25 شیب در چورزق بخش اراضی درصد 38 شیب، درصد طبقات

 2.99 حدود مساحت درصد کمترین و درصد 10 تا 2 اضیار در مساحت درصد 22 و 25 تا 10 شیب در مساحت

 .دارند قرار درصد 2 تا 0 شیب دردرصد 

 طارم هرستانش چورزق بخش شیب درصد طبقات :6جدول

 مساحت درصد مساحت)هکتار( شیب)درصد( محدوده طبقه

1 0-2 21.25 2.99 

2 2-10 158.77 22.37 

3 10-25 235.01 33.11 

4 25-50 271.21 38.21 

5 50-100 23.60 3.32 
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 طارم شهرستان چورزق بخش توپوگرافی :12نقشه

 
 1397 مشاور مأخذ
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 طارم شهرستان چورزق بخش شیب درصد :13نقشه

 
 1397مشاور مأخذ
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 طارم شهرستان چورزق بخش شیب جهت :14نقشه

 
1397 مشاور مأخذ
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 اراضی تیپ -2-3-6

 وها فالت ای،دامنه هایدشت ها،تپه از: عبارتند چورزق بخش راضیا واحدهای و هاتیپ براساس نقشه تصویر شده،

 درصد 31 ها،کوه بخش اراضی درصد 60 حدود اراضی تیپ نقشه از حاصل اطالعات براساس. کوه و فوقانیهای تراس

 . دهدمی تشکیل ایدامنه هایدشت و هاتراس و هافالت کمی درصد و ها،تپه

 آنها مساحت و ورزقچ بخش اراضی تیپ :7جدول

 ردیف اراضی تیپ مساحت)هکتار( درصد

 1 کوه 42115.63 59.88

 2 تپه 21829.12 31.04

 3 فوقانی هایتراس و هافالت 2547.20 3.62

 4 ایدامنه هایدشت 3844.68 5.47

 جمع 70336.63 100

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

50 

 طارم شهرستان چورزق بخش اراضی تیپ :15 نقشه

 
 1397  مشاور مأخذ
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 زمین لغزش و رانش -2-3-7

 و آن مناطق اکثر در هپدید این بالقوه توان نیز و استان بودن کوهستانی به توجه با نیز زمین لغزش و رانش لحاظ به

 گفت توانمی لیک طور به تپه( زنجان)گل و طارم )قوزلو(، انگوران چون مناطقی در پدیده این رخداد تجربه نیز

 واسط حد یا وها امنهد در استان شهرهای و روستاها از بسیاری استقرار. باشد نمی مانا در پدیده این حیث از استان

 زلزله هایکانون و فعال هایگسل مسیر در غالبا (...و رطوبت )توپوگرافی، فیزیکی شرایط بر عالوه که دشت و کوه

 زمین نقشه از حاصل اطالعات به توجه با .کندمی بیشتر را زمین لغزش و رانش پدیده از تأثیرپذیری ، باشندمی

 .باشدمی دستجرده دهستان به متعلق لغزش زمین نقاط بیشترین لغزش

 مطالعات آب و هوایی -2-3-8

هها، بخش چورزق شهرستان طارم به دلیل موقعیت خاص قرارگیری میان دو رشته کوه، جهت گسترش رشته کو

های ها و تودهمال آن، ورود جبههوزن و قسمتهای کوهستانی شای حاشیه قزل ااختالف ارتفاع زیاد میان اراضی دره

حت ور عمده تی به طهوایی از چند جهت در فصلهای مختلف سال، و... دارای تنوع اقلیمی بسیار است. این تنوع اقلیم

طارم های هوایی، وضعیت پستی و بلندی ناحیه. در بخش چورزق های ورود تودهتاثیر دو عمل مهم قرار دارد: جهت

ورد واشناسی معات هایستگاه سینوپتیک وجود ندارد و تنها ایستگاه سینوپتیک شهرستان در شهر آببر وجود دارد. اطال

محاسبه شده  ایستگاه سینوپتیک شهر آببر 1396تا  1378نیاز بخش چورزق شهرستان طارم بر اساس آمار سالهای 

 است. 

 بارش -

متر است. میلی 233.7، میزان بارندگی سالیانه در محدوده مورد مطالعه بر اساس اطالعات ایستگاه سینوپتیک آببر

باشد. ور میهای فروردین و اردیبهشت و کمترین میزان بارش نیز در ماه شهریبیشترین میزان بارش ماهانه در ماه

متر یلیم 40.9تنها  1377های اخیر تا حدی کاهش یافته است به طوریکه میزان بارش در سال میزان بارش در سال

 بوده است.

.
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 لغزش زمین :16نقشه

 
1397 مشاور مأخذ
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 (96-78 )سال ماهانه بارش مجموع اطالعات :8 جدول

 

 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

1396 27.5 25.0 3.6 0.0 5.5 0.0 5.8 8.8 23.7 6.7 31.3 24.1 162.0 

1395 60.1 22.8 4.7 2.5 0.0 0.0 0.0 28.5 23.4 10.5 31.3 23.1 206.9 

1394 83.6 22.9 0.8 4.7 1.6 10.8 25.5 84.5 21.1 17.3 31.3 37.6 341.7 

1393 35.4 17.9 12.2 20.0 0.0 0.0 42.7 18.0 28.4 0.9 31.3 30.1 236.9 

1392 9.0 35.8 13.6 0.0 1.1 1.1 2.8 41.3 51.7 0.3 1.3 61.7 219.7 

1391 51.1 41.4 25.0 10.5 5.8 6.4 1.2 31.4 30.4 13.1 36.8 21.9 275.0 

1390 37.8 47.1 15.5 0.4 6.4 12.9 5.7 96.4 3.2 31.5 49.6 18.9 325.4 

1389 25.4 105.6 2.2 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 12.1 41.7 8.2 33.6 231.8 

1388 45.9 28.7 16.6 5.0 0.0 7.0 8.8 44.3 35.0 5.7 27.8 48.9 273.7 

1387 9.4 4.0 7.8 1.7 1.6 3.7 8.2 26.7 2.6 10.3 17.2 5.9 99.1 

1386 71.9 39.6 10.3 3.7 20.1 0.3 2.7 2.8 55.3 10.9 16.7 30.1 264.4 

1385 36.5 37.5 2.5 0.0 0.0 0.0 19.7 15.1 28.9 15.8 31.7 20.2 207.9 

1384 11.5 49.6 18.2 0.2 3.4 1.7 8.6 52.9 0.0 36.5 59.0 2.1 243.7 

1383 51.7 38.9 12.5 40.6 0.0 3.0 5.5 24.8 27.4 48.4 23.4 19.1 295.3 

1382 69.1 32.2 17.1 0.0 6.2 1.1 0.5 18.9 44.7 26.3 51.0 1.9 269.0 

1381 40.8 29.7 0.0 8.0 1.5 0.0 0.4 20.2 87.1 8.1 35.4 29.7 260.9 

1380 44.1 20.2 0.0 21.9 0.0 3.3 34.6 70.5 22.7 15.5 9.3 22.0 264.1 

1379 82.5 22.3 0.0 14.6 1.6 0.0 40.4 23.3 30.7 14.5 11.1 15.1 256.1 

1378 38.1 32.6 0.0 7.6 5.5 0.0 0.0 39.4 19.7 35.0 12.1 9.9 199.9 

1377 - - - - - - - - - 17.8 2.5 20.6 40.9 

 341.7 61.7 59.0 48.4 87.1 96.4 42.7 12.9 20.1 40.6 25.0 105.6 83.6 حداکثر

 40.9 1.9 1.3 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 حداقل

 233.7 23.8 25.9 18.3 28.8 34.1 11.2 2.8 3.2 7.4 8.6 34.4 43.8 میانگین

 بر¬آب شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب ماخذ:سازمان

 دما -

، 96تا  78های باشد. حداکثر مطلق دما در طی سالو تیر می مردادمربوط به ماههای  بیشترین میانگین دمای ماهانه

راد در دی ماه به ثبت رسیده گدرجه سانتی  -9.5درجه سانتی گراد در مرداد و حداقل مطلق دما با  48.5حدود 

صات کلی ودار زیر مشخکند. نماست. داشتن حداقل و حداکثر مطلق دما در نوع استقرار تاسیسات کمک شایانی می

 نشان داده شده است.  1396-1378دمای ایستگاه آببر را در طی سالهای 
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 78- 96 سالهای در طارم چورزق بخش یدما مشخصات :9 جدول

 

ن
فروردی

ت 
اردیبهش

 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

مهر
آبان 
آذر 
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 
ساالنه 
 

 17.7 11.4 7.1 6.8 8.5 14.2 21.1 25.9 28.6 27.7 25.4 20.1 15.2 دما میانگین

 23.4 16.9 11.6 11.1 12.7 18.8 27.2 32.5 35.4 34.2 32.7 26.6 20.6 دما حداکثر میانگین

 11.9 6.0 2.6 2.5 4.4 9.6 15.0 19.4 21.9 21.3 18.1 13.5 9.1 دما حداقل میانگین

 48.5 34.8 23.4 24.2 24.6 32.0 38.2 43.5 48.5 48.2 46.5 42.5 34.2 دما مطلق حداکثر میانگین

 9.5- 3.4- 7.5- 9.5- 6.0- 2.0- 3.5 11.6 14.0 13.0 6.5 2.8 1.4- دما مطلق حداقل میانگین

 آببر شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب ماخذ:سازمان
 96- 78 سالهای در آببر ایستگاه هوای دمای :1 نمودار

 
 1396 ماخذ:مشاور،
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 باد 

 (1380-1396سال) طول در m/s براساس باد سرعت/ ماهانه بیشینه باد سرعت و سمت عاتاطال : 10 جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  

 حداکثر

 ساالنه

1396 18015 15012 03015 03013 03014 15011 15009 33010 30007 12011 18008 24017 24017.0 

1395 30012 30012 28013 09012 13012 09011 15010 27008 30012 27007 27009 30009 28013.0 

1394 21010 28010 30010 16012 03014 30010 33011 06008 30010 23008 30009 30015 30015 

1393 06015 33013 15011 03012 03017 03014 15011 03014 15010 34010 12008 12007 03017 

1392 21016 06015 06012 05015 15011 12010 24015 15010 10011 27008 02015 24013 21016.0 

1391 30011 30009 06014 09012 15010 06016 30010 12008 12009 30009 18010 12012 06016 

1390 24012 30009 06012 06013 06013 06011 12011 09009 15007 12010 15008 03012 6013 

1389 06014 27016 15012 15011 06014 12010 15010 14007 27010 15008 16010 06012 27016 

1388 21021 33010 28016 03011 13012 15011 15008 15010 24006 27011 12010 24023 24023 

1387 31010 18008 18005 15011 16004 18003 30005 13007 30008 15008 30010 12011 15011 

1386 25014 21011 27014 6015 6015 6010 18011 12008 33008 21008 21014 30015 6015 

1385 30013 15013 06015 07015 12012 13015 06011 30014 15006 28015 27025 12015 27025 

1384 18015 18016 06025 06015 13014 15014 18016 21010 19012 30010 27016 17017 06025 

1383 31012 13011 03017 06012 08014 13012 12012 06016 16009 26007 29013 22019 22019 

1382 31012 13011 05016 15014 14013 14012 15010 09010 30009 30009 25015 21016 05016 

1381         09012 11011 12008 09008 28005 31006 13012 30020 30020 

1380     35016 22010 34008 35007 22012 16009 22010 23014 33010 32010 35016 

max 21021 27016 6025 06015 3017 6016 18016 06016 19012 28015 27025 24023 27025 

 برآب شهر سینوپتیک ایستگاه هواشناسی، و آب سازمان ماخذ:

 (درجه)باد سمت بعدی رقم سه (ثانیه بر متر)باد سرعت راست سمت از اول دورقم)آببر باد سرعت *:حداکثر

 مارتنود روش اساس بر اقلیمی بندی طبقه 

 خشکی برای ضریبی سالیانه بارندگی میزان و سالیانه حرارت درجه میانگین پارامتر دو از استفاده با دومارتن روش در

 آید:می بدست زیر فرمول از ضریب این که شودمی تعریف

: pسالیانه بارندگی میانگین 

:T سالیانه حرارت درجه میانگین 

AI: خشکی ضریب  

 . قابل تشخیص است اقلیم نوع 7 اساس این بر

 اقلیمی بندی :دسته 11 جدول

 (I) دمارتن خشکی ضریب محدوده اقلیم نام

 10 از کوچکتر خشک

 9/19 تا 10 خشک نیمه

 ای مدیترانه

 

 9/23 تا 20

 9/27 تا 24 مرطوب نیمه

 9/34 تا 28 مرطوب

 35 از بزرگتر مرطوب بسیار

 

10


T

P
AI
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 دارد: قرار خشکقلیم ا محدوده در طارم منطقه مارتن،ود روش اساس بر و ،1378-96 سال از آمار طبق

 
 گیاهی پوشش -2-3-9

 .است... و فندق انجیر، انار، زیتون، ارس، درختان شامل شهرستان در شده شناسایی هاینهگو

کی در مرز ، به جز ناحیه کوچخشک نیمه اکثرا و خشک هوایی و آب شرایط بودن دارا دلیل به طارم شهرستان

 این هایجنگل. ندارد ریبردابهره قابل جنگل پیدایش برای را هوایی و آب مناسب شرایط ماسوله،– شهرستان طارم

 چرزه، وستایر محدوده در و بوده پراکنده اوزن قزل دره به مشرف جنوبی و شمالی هایشیب روی در شهرستان

 و تنگ صورت به عموما اجنگله این. قراردارند کلوچ و گیالنکشه، هزاررود، آباد، جمال باکلور، بهار، ده ، آباد، جیش

 رسا درخت را جنگلها این اصلی گونه. هستند محیطی زیست ارزش اراید تنها و برداری بهره قابل غیر

(CratagusMonogyhx) ولیک (juniper ruspolycarpos) هب میتوان منطقه درختان دیگر از. است داده تشکیل 

 امرود، متیغ،کا زیتون، وحشی، گردوی وحشی، گوجه ایلفی، پسته، بادام، بلوط، :قبیل از جنگلی مختلف درختان

 کاله غدغک،د پالخو، کرکو، گنجشک، زبان تمشک، زرشک، زالزالک، وحشی، سیب اقاقیا، خاردار، اسپرهای یب،س

 و بید سماق، خنجک، جنگ،ار ازگیل، تلخ، آلبالو راش، تلو، سیاه آلبالو، کوهی، بادام انار، ها، اروان کل ها، میرحسن

 حفظ برای ایستیب تنها و بوده چوب استحصال برای داریبر بهره قابل غیر کل در جنگلها این. داشت اشاره صنوبر

 هکتار 9167 اجنگله این وسعت. گیرند قرار توسعه مورد امکان حد در و شده نگهداری و حفاظت طبیعی اکوسیستم

 ریواس، ،کنگر کاسنی، بنفشه، گل زبان، گاو گل مادران، بو ،بیان تلخ بیان، شیرین قبیل ازها رستنی انواع. باشد می

 مصرف به که شانسیاو پر و دنبالن کاکوتی، قارچ، بابونه، قدومه، شیر، خاک ختمی، گل کوهی، سیر گزنه، گشنیز،

 حساب به غذایی یوعده یک بهار فصل در که خوراکی خودرو سبزیجات انواع و رسد می دارویی صنعتی، خوراکی،

 .باشد می نیز دارد بسیاری طرفداران هاخانواده بین در که پته تره محلی نام به یدآ می

 مراتع ینا. است برخوردار خوبی وضعیت از آنها از درصد 9 حدود که باشد می هکتار 109811 شهرستان مراتع

 از نیز درصد 22 و رددا قرار متوسط وضعیت در مراتع از درصد 69. است یافته استقرار ارتفاعات و ییالقات در عمدتا

 نیمی که باشدمی خشک علف تن هزار 40 حدود شهرستان مراتع تولیدی علوفه کل. است برخوردار ضعیفی وضعیت

 .دارد را دامی واحد هزار 330 تعلیف قابلیت و شودمی برداشت آن از

 صد(،در 27.44) کم خیلی پوشش با جنگلی اراضی طارم شهرستان چورزق بخش اراضی کاربری درصد بیشترین

 تعلق اغیب اراضی به کمی خیلی درصد و درصد 23.15 تا 21.63 ترتیب به فقیر تا متوسط پوشش با مراتع سپس

 .دارد
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 آنها درصد و مساحت و چورزق بخش موجود اراضی کاربری :12جدول

 ردیف اراضی کاربری مساحت درصد

 1 آبی زراعت 9011.16 12.81

 2 باغی اراضی 825.12 1.17

 3 خوب مراتع 9700.96 13.80

 4 کم خیلی پوشش - جنگلی ضیارا 19293.46 27.44

 5 متوسط پوشش تاج با مرتع 15208.29 21.63

 6 فقیر پوشش تاج با مرتع 16279.05 23.15

 1397منبع: مشاور، 

 های گیاهی و جانوری(محیطی )با تاکید بر منابع و گونههای باارزش زیستعرصه -2-3-10

 شدههای حفاظتعرصه

. نگوراناارت است از: منطقۀ حفاظت شدۀ سرخ آباد و منطقۀ حفاظت شدۀ مناطق حفاظت شده استان زنجان عب

وع ار ممنهمچنین مناطق شکار ممنوعۀ استان زنجان عبارت است از: منطقه شکارممنوع خرمنه سر، منطقه شک

 خراسانلو و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه.

شود. سرخ آباد و آق داغ محسوب می ناطق حفاظت شدههای شمال تا شمال شرقی جز مدر بخش چورزق، قسمت

وده های گوهر، جزال، شیت و ولیدر در منطقه حفاظت شده سرخ آباد واقع شده است. نقشه زیر محدکه آبادی

 دهد. حفاظت شده بخش چورزق شهرستان طارم را نشان می
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 طارم شهرستان چورزق بخش اراضی پوشش :17نقشه

 
1397 مشاور مأخذ
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، زنجان شهر غرب شمال کیلومتری سی در هکتار هزار یکصد مساحت به :آباد سرخ شده حفاظت منطقه

 به زیست محیط حفاظت عالی ایشور در ش.ه 1375 سال در و دارد قرار پشتلو قره بخش و علیا طارمشهرستان 

 شهرستان غربی جنوب و زنجان-طارم شهرستان حدفاصل در آباد سرخ شده حفاظت منطقه. است رسیده تصویب

 منطقه این. است شده واقع سهرین دشت در زنجان شهرستان غربی شمال و اوزن قزل رودخانه امتداد در طارم

 جو، و گندمیان شبه و گندمیان ها،بوته و هاگون ها،ختچهدر و درختان گیاهی جامعه پنج دارای شده حفاظت

 شده شناسایی منطقه این در نیز گیاهی گونه 400 موارد، این بر عالوه که است هابالشتکی و هابرگ پهن و هافورب

 خرگوش، خرس، پلنگ، خوک، بز، آهو، جمله از بسیاری پرندگان و وحشی حیوانات شامل آباد سرخ منطقه. است

 کبک، تیهو، دری، کبک را آباد سرخ منطقه پرندگان انواع. باشدمی مار و خزنده گونه 14 و پشت الک روباه، رگ،گ

 از. دهندمی تشکیل شکاری پرندگان و مرغابی انواع سهره، جغد، قره، باقری بال، زنگوله طالیی، عقاب کرکس، کالغ،

 و گیاهی پوشش و وسعت به توجه با آباد سرخ. کرد اشاره یماه گونه 6 و دوزیستان انواع به توانمی نیز آبزیان

 جذب مراکز از یکی و شده محسوب استان وحش حیات هایزیستگاه ترینمهم از یکی عنوان به گوناگون جانوری

 .آیدمی شمار به گردشگر

 با. رسید بتث به داغ آق ممنوع شکار منطقه عنوان با 1378 سال در محدوده این داغ: آق شده حفاظت منطقه

 شکار منطقه کل اداره این پیشنهاد با دولت محترم هیات استانی سفرهای دوم دور در منطقه، هایقابلیت به توجه

 طی و ردک پیدا ارتقا شده حفاظت منطقه به 10/9/86 مورخ 45592/38706شماره مصوبه طی نیز داغ آق ممنوع

 تانشهرس شرقی جنوب در منطقه این  .گردید ثبت زیست محیط حفاظت شورایعالی 14/9/89مورخ 322مصوبه

 از کیلومتر 5 و خلخال شهر از کیلومتر 34 حدود ارتباطی، جاده طریق از و است شده واقع استان( )جنوب خلخال

 طور به .باشدمی داغ آق منطقه اهمیت دارای و غالب گیاهی گونه ارس درخت .دارد فاصله هشتجین–خلخال جاده

 متنوع و کممترا گیاهی هایگونه تشکیل در خاک نوع و توپوگرافی هوایی، و آب شرایط شامل طبیعی عوامل کلی

 . یافت توانمی را جنگلی و قشالقی مراتع ییالقی، مراتع تیپ سه منطقه این گستره در. دارند اساسی نقش

  حفاظت برای ضروری و مستعد هایعرصه

 طرف از طبیعی، و ملی هایعرصه از حراست و حفظ منظور به مطار منطقه در گرفته صورت مطالعات به توجه با

 طارم بحرانی نقاط در حفاظتی هایپاسگاه این که است شده ایجاد حفاظتی پاسگاه آببر شهر در ،طبیعی منابع اداره

 .شد خواهد ایجاد چورزق و گیلوان نظیر

 

http://www.parminet.com/cities/view/70-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 طارم شهرستان چورزق بخش محیطی زیست شده حفاظت مناطق : 18نقشه

 
1379مشاور مأخذ
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 بخش زیرساختی و اقتصادی اجتماعی، انسانی، منابع وضعیت تبیینِ و تحلیل توصیف، -2-4

 طارم شهرستان چورزق بخش اجتماعی و انسانی منابع وضعیت شناخت -2-4-1

 فرهنگی -اجتماعی ساختار

 هاسکونتگاه قدمت و یکجانشینی سابقة

 متون استناد به مطالعه مورد منطقه تاریخی لحاظ به هایکتیبه متون ستنادا به مطالعه مورد منطقه تاریخی لحاظ به

 و لولوبیان اقوام با آن در ساکن اقوام زیاد احتمال به و داشته نام آندیا میالد از قبل نهم قرن در آشوری هایکتیبه

 از رودزنجان دره همانند اوزن قزل دره ساسانیان، و اشکانیان دوره در. 3اندداشته ارتباط زاگرس در مستقر گوتیان

 15 از. استمنطقه  روستاهای در مانده جای به هایآتشکده وضع، این شاهد. است بوده برخوردار بیشتری رونق

 که است طارم در اوزن قزل دره به متعلق مکان نه زنجان، استان در دوران این از شده بررسی و شناسایی تاریخ مکان

 . 4دارد میالدی پنجم تا دوم هایقرن در زندگی رونق از حکایت

 در ناصرخسرو و مقدسی مستوفی، حمداهلل حموی، یاقوت جمله از اسالمی دوران دانانجغرافی و جهانگردان

 هیچ در که است این آید،برمی آنان یادداشتهای از آنچه. اندداشته طارم منطقه به گذرا هاییاشاره خود هایکتاب

 .5است نداشته وجود منطقه این در معروفی و مهم گاهسکونت یا شهر ای،دوره

 تاریخی بزرگ هایکومتح تاثیر تحت که اندبوده فرودهایی و فراز دارای منطقه هایسکونتگاه امروز به تاریخ آن از

 رد تاریخی هایتپه و هاآتشکده ها،قلعه وجود. اندبوده... و صفویان گورکانیان، ایلخانیان، سلجوقیان، همچون

 .است نشیب و پرفراز تاریخ این از هایینشانه منطقه هایسکونتگاه

 بوده عمده و بزرگ هایسکونتگاه یا و شهر فاقد تاریخی لحاظ به طارم شهرستان منطقه، در سکونتگاه قدمت وجود با

 مرکز این ،طهنق یک در جمعیت تجمیع و منطقه در زلزله وقوع در که است بوده کوچکی سکونتگاه آببر شهر. است

 شهر البدیک-فیزیکی گسترش بر سکونتگاه این در زدهزلزله روستاهای مهاجرین سکونت با و نمود تقویت را جمعیتی

 . شد واقع موثر

رداری شهر با شروع فعالیت شهرداری شهر چورزق از روستا به شهر ارتقا یافت. شه 1379شهر چورزق در سال 

 شود.محسوب می 3ور، درجه های کشبندی شهرداریچورزق در طبقه

  ایطایفه و قومی ساختار

 ایل.باشندمى (خدابنده و بیات ،مقدم ،اوصانلو ،شاهسون) خمسه ایالت شامل عمدتا زنجان در ساکن قبائل و التای

 در افشار ایل گستردگی. هستند زبان ترک ایالت این. تاس شده تشکیل دویرانى و افشارى بزرگ دوایل از شاهسون

                                                           
فی زنجان از دیروز تا امروز )تحلیلی تاریخی بر رشد کالبدی و پویش شهرنشینی در شهر زنجان(، محمدرضا پورمحمدی، محمدجواد حیدری،فاطمه لط3

 1390بهار  7ی چشم انداز زاگرس، سال سوم، شماره نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهرفصل –

 281راهبرد توسعه پایدار در ساماندهی فضایی سکونتگاههای شهرستان طارم، ص 4

 282همان ص 5
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 عنوان با مقدم خالقی محمد دکتر کتاب. است خورده گره ایل همین با استان این نام که است حدی به زنجان ناستا

 . 6است نکته همین از ناشی "افشار اقوام سرزمین زنجان، استان زنجان: استان شناخت"

 نام به و زنجان ستانا در ترک قوم اینهای شاخه از یکی و است ایرانیهای قومیت بزرگترین از که افشار ایل

 اقوام بین در حتی و نیست افشار ایل تاریخی اهمیت و بزرگی به ایران در قومی هیچ. بردمی سر به ایرلو افشارهای

 طارم منطقۀ در و ساکن زنجان استان در بیشتر ایرلو افشارهای. باشد می ترکهای قومیت ترین مهم از نیزها ترک

 . 7هستند پخش.. .و سعیدآباد و ایجرود و زنجان

 هدف روستاهای زبانی – قومی هایویژگی :19 جدول

 طایفه و قوم روستا نام ردیف

 ترکی دستجرده 1

  ترکی دهنه 2

 ترکی بند رزه 3

 ترکی سانسیز 4

 ترکی قالت 5

 ترکی سر ونی 6

 ترکی شیت 7

 ترکی گوهر 8

 ترکی ایچ 9

 ترکی جزال 10

 ترکی ولیدر 11

 1397 محلی، مسولین از مهپرسشنا مأخذ:
 مذهبی -دینی هنجارهای و باورها

 عصمت خاندان به اهالى وارادت  بوده عشرى اثنى شیعه مذهب پیرو اهالى اتفاق به قریب اکثریت حاضر حال در

 این که دهندمى تشکیل مسلمانان را درصد 91/99 زنجان استان جمعیت کل از. است مشهود کامل بطور وطهارت

 .8است درصد 94/99 روستایى نقاط در و درصد 87/99 شهرى نقاط در نسبت

 جمعیت ترکیب و ساختار

 جمعیت

نفر جمعیت روستایی است. همچنین دهستان  9624آبادی دارای سکنه و  27آبادی،  30چورزق دارای  دهستان

ورزق به عنوان مرکز نفر جمعیت روستایی است. شهر چ 7446آبادی دارای سکنه و  13آبادی،  19دستجرده دارای 

                                                           
6http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fcکنسرسیوم محتوای ملی 

 3 ص 1388 –سال سوم  -18شماره  -ماهنامه فرهنگی اجتماعی بایرامم، دکتر محمد خالقی مقد، مردم شناسی افشارهای ایرلوی زنجان7

8http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85

%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%

86%D8%AC%D8%A7%D9%86سمتا؛ سامانه مدیریت تبلیغات اسالمی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 

http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fc
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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بر  شود. در مجموع بخش چورزقنفر جمعیت است که کل جمعیت شهری بخش را شامل می 1733بخش دارای 

روستاهای هدف بخش چورزق در مجموع با نفر جمعیت است.  18803دارای  1395طبق سرشماری جمعیتی سال 

شوند. این ستایی بخش را شامل مینفری جمعیت رو 17070درصد از جمعیت  52.9نفر، حدود  9033جمعیت 

 شوند.روستاها عموما بزرگترین روستاهای بخش چورزق را شامل می

 های بخش چورزق شهرستان طارمتعداد و جمعیت سکونتگاه :20جدول

 جمعیت  آبادی آبادی دارای سکنه  

 18803 49 40 بخش چورزق

 9624 30 27 دهستان چورزق

 7446 19 13 دهستان دستجرده

 1733 - 1 شهر چورزق

 1395نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  منبع: مرکز آمار ایران،

 

 1395: تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان چورزق در سال 21جدول 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 9624 2907 جمع دهستان چورزق

 233 73 سرخ اباد 1

 268 84 کمر کوه/کره مالیم 2

 229 64 کسران 3

 481 142 کلوییم 4

 0 0 مزرعه نیاب 5

 794 228 ولیدر 6

 459 124 ولیس 7

 0 0 مزرعه کامبار 8

 0 0 مزرعه مند چال 9

 896 284 شیت 10

 189 61 کلوج آباد 11

 302 93 سرخه میشه 12

 110 33 کله سیران 13

 604 199 گوهر 14

 279 88 انذر قدیم 15

 634 202 انذر جدید 16

 727 211 جزال 17

 337 102 شقاقی انذر/شقاق انذر/ 18

 64 22 جوزرگان 19

 184 56 زاچکان 20
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 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 536 150 شقاقی جزال 21

 183 48 عالرود 22

 627 170 ایچ 23

 112 34 تازه کند 24

 128 41 زرنی 25

 85 28 شقاقی چورزق 26

 60 18 شیرمیشه 27

 0 0 ولی اباد 28

 526 170 ارشت 29

 577 182 جیا 30

 

 1395: تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان دستجرده در سال 22جدول 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 7446 2305 دهستان دستجرده

 607 184 قالت 1

 582 177 کهیا 2

 0 0 بومن مزرعه 3

 1074 327 سانسیز 4

 1149 347 ونی سر 5

 0 0 بابامرغوز 6

 26 9 جزونق 7

 0 0 زاچکان 8

 625 191 رزه بند 9

 313 98 سرخه دیزج 10

 0 0 شورزگاه 11

 0 0 کویان 12

 0 0 نقل اباد 13

 398 124 الزین 14

 30 9 شیراب 15

 477 149 قاضی بالغی 16

 235 76 مورستانه 17

 1169 386 دستجرده 18

 761 228 دهنه 19

 1395می نفوس و مسکن نتایج سرشماری عمو منبع: مرکز آمار ایران،
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 جنسی و سنی ساختار

 100 لمقاب در مرد 104 و 103 ،100 ترتیب به 1395 و 1390 ،1385 هایسال در طارم شهرستان جنسی نسبت

 در افزایش میزان .است سال 10 طول در زنان تعداد به نسبت مردان تعداد افزایش از حاکی فوق آمار. است بوده زن

 در زنان به نسبت مردان تعداد شدیدتر افزایش از حاکی زنجان استان با مقایسه در مطار شهرستان جنسی نسبت

 افتهی کاهش 1390 سال در 102 به 1385 سال در 104 از جنسی نسبت کشور کل سطح در. است طارم شهرستان

 .است رسیده زن 100 مقابل در مرد 103 به افزایش، با ،1395 سال سرشماری در و است

 کشور و زنجان استان انضمام به طارم شهرستان جنسی بتنس: 23 جدول

 1395 1390 1385 جنسی نسبت

 103 102 104 کشور کل

 102 101 100 زنجان استان

 104 103 100 طارم شهرستان

 سنی هایگروه

 هرستانش کل به )مربوط 1395 سرشماری آمار براساس سنی لحاظ به بخش چورزق وضعیت موجود، آمار براساس

 بین درصد 68.48 سال، 15 از کمتر طارم شهرستان جمعیت از درصد 23.57 مجموع در. است شده استخراج رم(طا

 در معیتج توزیع نحوه جمعیت، سنی هرم و جدول. دارند سن سال 65 از باالتر درصد 7.95 و سال 65 تا 15

 .دهدمی نشان را سنی هایگروه

 1395 طارم رستانشه در جمعیت سنی هایگروه وضعیت :24 جدول

 سن
روستایی نقاط شهری نقاط جمع  

 درصد بندی طبقه تعداد درصد بندی طبقه تعداد درصد بندی طبقه تعداد

 100 36817 100 9824 100 46641 سنین تمامی

 4266 ساله 0-4

10994 23.57 

1078 

2637 26.84 

3188 

 2741 835 3576 ساله 5-9 22.70 8357

 2428 724 3152 ساله 10-14

 3168 ساله 15-19

31941 68.48 

676 

6701 68.21 

2492 

25240 68.56 

 3383 787 4170 ساله 20-24

 3909 1009 4918 ساله 25-29

 3174 1166 4340 ساله 30-34

 2750 949 3699 ساله 35-39

 2394 740 3134 ساله 40-44

 2477 604 3081 ساله 45-49

 1624 278 1902 ساله 50-54

 1572 279 1851 ساله 55-59

 1465 213 1678 ساله 60-64
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 1455 ساله 65-69

3706 7.95 

205 

486 4.95 

1250 

3220 8.75 

 559 93 652 ساله 70-74

 466 64 530 ساله 75-79

 522 73 595 ساله 80-84

 310 38 348 ساله 85-89

 98 10 108 ساله 90-94

 12 1 13 ساله 95-99

 3 2 5 سال 100+

 طارم شهرستان سنی هرم :2 نمودار

 
 آن( مانند و میر و مرگ باروری، میزان رشد، )نرخ جمعیت رشد

افته است و افزایش ی 1375ر در سال نف 54546به  1345نفر در سال  34316جمعیت روستایی شهرستان طارم از 

ایی بخش کاهش یافته است. جمعیت روست 1395نفر در سال  36817و  1385نفر در سال  37119بعد از آن به 

افزایش  1375نفر در سال  16718نفر بوده است که با یک سیر صعودی به  10167حدود  1345چورزق در سال 

نفر در سال  1707رسد و در نهایت با میزانی افزایش به ینفر م 16378به  1385یابد و با میزانی کاهش در سال می

 . شودثبت می 1395

 درصد محاسبه شده است 1.8در حدود  1365تا  1345های در بخش چورزق بین سال روستایی نرخ رشد جمیعت

ن با نرخ رشد جمعیت یابد. در دهه بعد نرخ رشد همزمادرصد کاهش می 1.42به حدود  1385تا  1375که در دهه 

تا  1390شود و از سال سال بعدی نرخ رشد مثبت می 5شود. در روستایی شهرستان ولی با شیب کمتر، منفی می

 شود.مجددا منفی می 95

را  در بین بخش چورزق و کل شهرستان 1375تا  1365های تفاوت در شدت کاهش جمعیت روستایی بین سال

منجیل مرتبط است. زلزله باعث خرابی شدید در روستاهای بخش مرکزی -رودبار 1369با مساله زلزله سال  توانمی
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رسد کاهش نرخ رشد بیش به نظر می شهرستان طارم شد، در حالیکه در بخش چورزق آسیب جدی واردنشده است.

تا  1375 هایاز هر چیز به کاهش نرخ رشد طبیعی و زاد و ولد مرتبط باشد. منفی شدن نرخ رشد جمعیت بین سال

همچنین این کاهش و نیز کاهش  مرتبط دانست. 1379توان به ارتقای روستای چورزق به شهر در سال را می 1385

 تواند با مساله مهاجرت مرتبط باشد.می 95تا  90های جمعیت و رشد منفی بین سال

 1345-95: جمعیت بخش چورزق از سال 25جدول

 جمعیت سال

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 

 شهرستان طارم 34316 41678 49959 54546 37119 38138 36817

 جمع بخش چورزق 10167 12154 14522 16718 16378 17167 17070

 نرخ رشد

 1345-

95 
1385-95 1390-95 1385-90 1375-85 1365-75 1355-65 1345-55 

 رمشهرستان طا 1.96 1.83 0.88 3.78- 0.54 0.71- 0.08- 0.14

 جمع بخش چورزق 1.80 1.80 1.42 0.21- 0.95 0.11- 0.41 1.04

 ، ولیدر،ستجردهددر میان روستاهای هدف انتخاب شده برای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، روستاها 

جزال، چ، دارای نرخ رشد مثبت و روستاهای شیت، ای 1395تا  1390های سانسیز، دهنه، قالت و رزه بند بین سال

 سر و گوهر دارای نرخ رشد منفی بوده است.ونی

 1395 تا 1385 هایسال بین طارم شهرستان چورزق بخشروستاهای هدف  جمعیت رشد نرخ :26 جدول
 90-95نرخ رشد  85-90نرخ رشد  85-95نرخ رشد  1385 1390 1395 نام

 2.89 2.14 2.51 912 1014 1،169 دستجرده

 1.72 1.05 1.38 692 729 794 ولیدر

 1.7 2.02 1.86 893 987 1،074 سانسیز

 0.95 1.17 1.06 685 726 761 دهنه

 0.91 2.25 1.58 519 580 607 قالت

 0.39 1.01 0.7 583 613 625 رزه بند

 0.07- 2.26 1.09 804 899 896 شیت

 0.6- 1.19 0.29 609 646 627 ایچ

 0.67- 1.85 0.58 686 752 727 جزال

 1.81- 1.53 0.16- 1،167 1259 1،149 ونی سر

 2.2- 1.85- 2.02- 741 675 604 گوهر

 95 ،90 ،85  هایسال مسکن، و نفوس عمومی سرشماری مأخذ:
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 توصیف، تحلیل و تبیین منابع اقتصادی بخش چورزق شهرستان طارم -2-4-2

 (...و هامهارت کار، )نیروی انسانی منابع کمیت و کیفیت

 17418 میزان این از. هست نفر 39646 طارم شهرستان فعالیت سن در جمعیت کل 1390 سال سرشماری طبق

 اظهار ورتص به نیز نفر 153 وضعیت. اند بوده غیرفعال درصد( 55.68) نفر 22075 و فعال درصد( 43.93) نفر

 4) فرن 698 و شاغل درصد( 96) نفر 16720 طارم شهرستان فعال جمعیت نفر 17418 از.است شده قید نشده

 .اند بوده بیکار درصد(

 غیرفعال و فعال جمعیت : 27 جدول

  اظهار فعال غیر جمعیت فعال جمعیت جمع سن و جنس

 نشده

 درآمد دارای دار خانه محصل جمع بیکار شاغل جمع

 کار بدون

   سایر

 153 2402 903 11765 7005 22075 698 16720 17418 39646 زن و مرد

 7 68 4 68 3282 3422 1 246 247 3676 ساله 10-14

 19 481 13 847 2664 4005 73 1155 1228 5252 ساله 15-19

 39 398 14 1636 798 2846 187 2145 2332 5217 ساله 20-24

 30 175 17 1625 202 2019 174 2479 2653 4702 ساله 25-29

 20 120 24 1384 44 1572 138 2175 2313 3905 ساله 30-34

 8 66 26 1274 9 1375 48 1823 1871 3254 ساله 35-39

 12 77 34 1346 2 1459 34 1736 1770 3241 ساله 40-44

 2 45 39 843   927 20 1051 1071 2000 ساله 45-49

   54 59 752   865 15 1048 1063 1928 ساله 50-54

 3 86 71 694   851 5 904 909 1763 ساله 55-59

 6 127 99 673   899 3 687 690 1595 ساله 60-64

 و ساله 65

 بیشتر

3113 1271 1271   1835 4 623 503 705 7 

 1390 مسکن، و نفوس سرشماری منبع:

 4.4) نفر 737 ن،مدیرا و عالیرتبه مقامات قانونگذاران، درصد( 1.7) نفر 292 طارم شهرستان شاغل 16720 جمع از

 دفتری، و ریادا کارمندان درصد( 1.6) نفر 269 دستیاران، و هاتکنسین درصد( 2.6) نفر 432 متخصصان، درصد(

 ماهر کارکنان (درصد 51.8) نفر 8665 بازارها، وها فروشگاه فروشندگان و خدماتی کارکنان درصد( 4.7) نفر 786

 5.2) نفر 873 مربوط، مشاغل کارکنان و صنعتگران درصد( 10.6) نفر 1766 ماهیگیری، و جنگلداری کشاورزی،

 کارگران رصد(د 15) نفر 2508 نقلیه، وسایل رانندان و هادستگاه و آالت ماشین مونتاژکاران و متصدیان درصد(

 .اندشده ذکر نشده اظهار نیز نفر 392 و ساده

 و صنعتگران و درصد 15 با ساده کارگان درصد، 51.8 با ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارکنان هایگروه

 .هستند شغلی عمدههای گروه در اشتغال باالترین دارای درصد 10.6 با مربوط اغلمش کارکنان
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 دارای شاغالن از درصد 12. هستند سواد بی درصد 21 و باسواد درصد 79 حدود عمده هایگروه در شاغلین گروه از

 از درصد 18 همچنین. اندبوده بیسواد درصد 7 و باسواد افراد درصد 93 بیکاران گروه در .اندبوده عالی تحصیالت

 .هستند عالی تحصیالت دارای بیکاران

 سواد وسطح شغلی عمده هایجنس،گروه برحسب شاغالن : 28 جدول

های عمده جنس و گروه

 شغلی
 جمع

 با سواد

 اظهارنشده بی سواد
 متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع

پیش 

 دانشگاهی
 عالی

 سوادآموزی

 بزرگساالن

های سایر دوره

لی، نامشخص تحصی

 و اظهار نشده

 42 3484 137 461 2043 197 3397 2694 4265 13194 16720 زن و مرد

 مقامات قانونگذاران،

 مدیران و  عالیرتبه
292 292 3 12 44 3 228 

 
2 

  

 737 737 متخصصان
  

36 2 699 
    

 9 2 1 177 4 155 46 38 423 432 دستیاران وها تکنسین
 

 2 160 5 89 7 6 269 269 دفتری و داریا امور کارمندان
   

 فروشندگان و خدماتی کارکنان

 بازارها و هافروشگاه
786 716 184 154 267 10 73 21 7 70 

 

 کشاورزی، ماهر کارکنان

 ماهیگیری و جنگلداری
8665 6047 2266 1302 1580 121 388 299 91 2596 22 

 کارکنان و صنعتگران

 مربوط مشاغل
1766 1546 667 416 349 14 45 48 7 211 9 

 کاران مونتاژ و متصدیان

 دستگاهها و  االت ماشین

 نقلیه وسایل رانندگان و

873 809 286 206 256 4 43 12 2 62 2 

 8 515 22 74 99 31 489 509 761 1985 2508 ساده کارگران

 1 21 4 4 131 3 132 42 54 370 392 اظهارنشده و سایر

 1390 مسکن، و وسنف سرشماری منبع:

 : جمعیت بیکار بر حسب جنس، سن و سطح سواد) طارم(29جدول 

جنس و 

 سن
 جمع

 با سواد
بی 

 سواد
 اظهارنشده

 متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع
پیش 

 دانشگاهی
 عالی

سوادآموزی 

 بزرگساالن

های تحصیلی، سایر دوره

 نامشخص و اظهار نشده

 1 46 8 13 129 17 209 127 148 651 698 مرد و زن

 1 1 1 ساله 10-14
        

 2 35 19 15 72 73 ساله 15-19
  

1 1 
 

 1 5 4 1 30 10 81 34 21 181 187 ساله 20 -24

 59 3 45 26 35 168 174 ساله 25 -29
  

6 
 

ساله و 30

 تربیش
263 229 76 48 48 2 40 12 3 34 

 

 1390 مسکن، و نفوس سرشماری منبع:
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 تحصیلی)طارم( دوره و تحصیلی رشته عمده هایگروه حسب بر عالی تحصیالت دارای بیکار تجمعی :30 جدول

 رشته عمده هایگروه و جنس

 تحصیلی

  حرفه دکترای و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق جمع

 ای

 ی دکترا

 تخصصی

 اظهارنشده

   9 87 33 129 زن و مرد

    4 1 5 تربیتی علوم

   1 14 1 16 وهنر انسانی علوم

   2 53 10 65 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

   3 3 3 9 کامپیوتر و ریاضی علوم،

    6 16 22 وساخت تولید مهندسی،

   2 6 1 9 دامپزشکی و کشاورزی

     1 1 )بهزیستی( رفاه و بهداشت

    1  1 خدمات

   1   1 واظهارنشده نامشخص

 1390 مسکن، و نفوس سرشماری منبع:

 توصیف، تحلیل و تبیین منابع زیرساختی بخش چورزق شهرستان طارم -2-4-3

کیلومتر راه مالرو  51کیلومتر راه خاکی و  33کیلومتر راه شوسه،  77، کیلومتر راه آسفالته 122دارای بخش چورزق 

ور عب کیلوولت از جنوب بخش چورزق 400کیلوولت و خط  230همچنین خطوط انتقال برق به صورت خط است. 

 کند.می
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 بخش چورزق و خطوط نیروی در ایها حمل و نقل جاده: زیرساخت19نقشه 

 
1397مأخذ مشاور 
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 وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( تبیین و تحلیل توصیف، -2-5

 اقتصاد کشاورزی -2-5-1

هکتار  1088هکتار آبی،  6093ن میزان ایاز تار است که هک 8337های زراعی شهرستان طارم ت کل زمینمساح

 درصد( 81.69) هکتار 6811براین اساس جمع اراضی آبی شهرستان طارم  هکتار آبی و دیم توام است. 1156دیم و 

 هکتار آیش بوده است. 552هکتار زیرکشت و  6258که از میزان است. 

 استان زنجان و شهرستان طارم دیم و آبی تفکیک بهها برداری بهره زراعی اراضی مساحت و تعداد: 31جدول

   جمع فقط آبی فقط دیم آبی ودیم توام

 مساحت
 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 جمع آبی دیم 

 استان زنجان 56175 769883 13360 38729 22501 350558 20315 380597 68976 311621

 طارمشهرستان  4247 8337 3573 6093 391 1088 284 1156 718 438

 شهرستان حسب بر آبی زراعی اراضی دارای هایبرداریبهره مساحت و تعداد: 32جدول

 کل زیر کشت آیش
 شهرستان

 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت

 استان 33675 107704 32149 92902 4415 14803

 طارم 3857 6811 3699 6258 308 552

 19080ارم طهکتار، جمع اراضی زراعی و باغی شهرستان  10743ات و قلمستان به مساحت با احتساب اراضی باغ

 شود.درصد از کل مساحت اراضی زراعی و باغی استان زنجان را شامل را می 2.33هکتار است که 

 ر(هکتا -زمین بر حسب نوع کشت) بهره برداریهای تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره برداری: 33جدول 

 نام
 باغ و قلمستان اراضی زراعی کل

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 46947 46794 769883 56175 816830 73704 استان

 10743 6670 8337 4247 19080 8104 شهرستان

م، ندگونجه، یمهمترین محصوالت زراعی تولیدی شهرستان شامل خربزه و طالبی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، سیر، 

صول رین مح. انار بعد از زیتون مهمتشلتوک و پیاز است. همچنین مهمترین محصول باغی شهرستان زیتون است

یتون زه باغات بدیل بباغی شهرستان است. با توجه به شیوع نوع خاصی از آفت در درختان انار، باغات انار در حال ت

 است.
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 رمهای کشاورزی بخش چورزق شهرستان طازمین: 20نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور 
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 سطح زیر کشت و تولید برخی از محصوالت ساالنه شهرستان طارم: 34جدول

 میزان )هکتار / تن( شاخص نام محصول نوع محصول

 غالت

 گندم
 650 سطح زیر کشت

 2080 مقدار تولید

 جو
 450 سطح زیر کشت

 1325 مقدار تولید

 شلتوک
 750 سطح زیر کشت

 3750 مقدار تولید

 ذرت دانه ای
 0 سطح زیر کشت

 0 مقدار تولید

 حبوبات

 نخود
 30 سطح زیر کشت

 12 مقدار تولید

 لوبیا
 250 سطح زیر کشت

 675 مقدار تولید

 عدس
 25 سطح زیر کشت

 10 مقدار تولید

 سایر حبوبات
 1200 سطح زیر کشت

 3600 مقدار تولید

محصوالت 

 جالیزی

 لبیخربزه و طا
 2050 سطح زیر کشت

 61500 مقدار تولید

 هندوانه
 100 سطح زیر کشت

 3500 مقدار تولید

 خیار
 80 سطح زیر کشت

 2400 مقدار تولید

سایر محصوالت 

 جالیزی

 10 سطح زیر کشت

 350 مقدار تولید

 سبزیجات

 سیب زمینی
 1800 سطح زیر کشت

 45000 مقدار تولید

 پیاز
 500 ر کشتسطح زی

 16000 مقدار تولید

 گوجه فرنگی
 2000 سطح زیر کشت

 74000 مقدار تولید

 سایر سبزیجات
 3300 سطح زیر کشت

 99290 مقدار تولید

 نباتات علوفه ای

 یونجه
 1450 سطح زیر کشت

 12325 مقدار تولید

سایر نباتات علوفه 

 ای

 45 سطح زیر کشت

 144 مقدار تولید

 های روغنیدانه های روغنینهدا
 50 سطح زیر کشت

 60 مقدار تولید

 مأخذ اداره کل جهاد کشاورزی استان زنجان
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 بخش چورزقگردشگری اقتصاد  -2-5-2

ت کم عرض ها بر باغات و اراضی زراعی واقع شده در دشبه واسطه مناظر طبیعی حاصل از تسلط کوه شهرستان طارم

های ذبهوجود جا های اطراف تبدیل شده است.به مکان مورد عالقه کوهنوردان از استاناطراف رودخانه قزل اوزن 

های پرآب، آبشارها، ییالقات و باغات زیتون باعث شده است تا ها در کنار رودخانهها و قلعهتاریخی به مانند آتشکده

 اشد. ن توسعه صنعت گردشگری باظ امکاهای باالیی به لحشهرستان طارم و به تبع آن بخش چورزق دارای توان

هدف  روستاهایهای اصلی به همراه مسیرهای گردشگری در درهاثر تاریخی ثبت شده در بخش چورزق به همراه  26

 های و منابع اصلی گردشگری در سطح بخش چوروزق است.توانشیت، گوهر و ولیدر از گردشگری 

 محورها و مسیرهای گردشگری -الف

قسمت  ی و مسیرهای گردشگری موثر بر بخش چورزق شهرستان طارم، این موضوع در دوبرای مطالعه محورها

های فرادست و مسیرهای عمومی گردشگری، مشخص شده توسط سازمان محورهای گردشگری تعریف شده در طرح

 میراث فرهنگی، صنایع دستری و گردشگری، تدوین شده است.

 های فرادست(حشگری )براساس مطالعات طرمحورهای گرد -1-الف

 1 ، دو محور گردشگری ممتاز )محور گردشگری درجهمطالعات طرح آمایش سرزمین استان زنجانبراساس 

را تحت  (؛ بخش چورزق2شمالی، جنوبی( و محور گردشگری طبیعی تاریخی منطقه طارم )محور گردشگری درجه 

به تقویت مسیرهای  استان زنجانگذاری سند توسعه اشتغال و سرمایهدهد. همچنین در تاثیر قرار می

گذاری در هماسوله اشاره شده است. همچنین در این سند سرمای –نوکیان  –گردشگری طارم به خلخال و درام 

فاظت حدشگری زمینه هتل و رستوران و گردشگری در منطقه نمونه گردشگری سد تهم )فاز اول(، منطقه نمونه گر

ول( اع( )فاز هوری )و منطقه نمونه گردشگری قلعه شیت و امام زاده محمد ما شده سرخ آباد طارم )گوهر( )فاز اول(

 های دارای اولویت شهرستان طارم ذکر شده است.ها و فعالیتاز پروژه

 شمالی، جنوبی( 1محور گردشگری ممتاز )محور گردشگری درجه 

تی از طارم واقع شده است. قسم ی درجه یک شمال، جنوبی استان زنجان در منطقهای از محور گردشگربخش عمده

و شهر  گیالن این محور که امتداد آن به سمت شمال است، پس از عبور از شهر چورزق به منطقه گردشگری استان

ه د، به ویژشود. با احداث راه ارتباطی زنجان، شمال این محور به سمت شمال توسعه پیدا خواهدکرماسوله ختم می

رهنگی گردی، اکوتوریسم، گردشگری تاریخی، فهای گردشگری متنوعی شامل طبیعتاینکه این محور دارای کارکرد

ترین کارکرد بخش شمالی این محور که در منطقه طارم واقع شده است باشد. عمدهو گردشگری روستایی می

 تاریخی و فرهنگی و گردشگری روستایی است. های بعدی گردشگریگردی و در مرتبهبوم

 (2ی، تاریخی منطقه طارم )محور گردشگری درجه محور گردشگری طبیع

های داخلی این منطقه نیز دارای توانمندی افزون بر قرارگیری این منطقه در محور گردشگری ممتاز استان، بخش

توان به محور های گردشگری تعریف شده برای این محور میباالیی برای توسعه گردشگری است. از دیگر محدوده

اوزن اشاره کرد که از غرب به محور گردشگری ممتاز شمالی، جنوبی متصل یرامون رودخانه قزلشرقی، غربی در پ

 شود.می
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ی یل انزوابه دل منطقه طارم با وجود برخورداری ظرفیت باالی گردشگری به ویژه در حوزه گردشگری طبیعی تاکنون

های لمند نگردیده است؛ بنابراین در سای بهرهز این ظرفیت به خوباها و امکانات زیربنایی ارتباطی و ضعف زیرساخت

الن، تان گیآینده به شرط تحقق اقدامات یادشده برای نیمه شمالی محور گردشگری ممتاز استان منتهی به اس

های توسعه گردشگری این منطقه گردد تا با انشعاب از این محور به داخل منطقه طارم ظرفیتهایی ایجاد میفرصت

 گری طارم،شود و در نتیجه ضمن توسعه گردشم اینکه این محور از شرق به استان گیالن منتهی میبهبود یابد. مه

سبالن(  وهای شمالی کشور )منطقه گردشگری البرز استان زنجان نیز از طریق دو محور با منطقه گردشگری استان

مالی، به محور گردشگری ممتاز شوجه به اینکه این محور در پیرامون شهر چورزق تخورد. همچنین با پیوند می

 الزم است وشود لذا در آینده، کارکردهای گردشگری در شهر چورزق نیز ارتقاء خواهد یافت جنوبی استان متصل می

 های توسعه آتی این شهر موارد یاد شده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.ریزیتا در برنامه

 زنجان نااست گردشگری عمومی مسیرهای شناسه -2-الف

ی استان ی داخلسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگر

ری در گانه گردشگ 27در سندی به نام شناسه مسیرهای عمومی گردشگری استان زنجان به معرفی مسیرهای 

 استان زنجان پرداخته است. 

-نمنجیل و زنجا-گیلوان-آببر؛ زنجان-ی با عناونی مسیر گردشگری زنجانطبق این سند سه مسیر عمومی گردشگر

بخش  تهم؛ متصل به-کند. همچنین مسیر گردشگری زنجانش چورزق شهرستان طارم عبور میماسوله از بخ-آببر

 شود.می ماسوله محسوب-آببر-آببر و زنجان-چورزق بوده و جزوی از منابع گردشگری مسیرهای زنجان

الذکر براساس اطالعات ارائه مسیر عمومی گردشگری فوق 4س در گزارش حاضر، توضیحات مرتبط با برهمین اسا

 شود.شده در سند، آورده می
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 آببر-مسیر زنجان

 123ها و اطالعات موجود در سند شناسه مسیرهای گردشگری، مسیر زنجان، آببر با طول مسیر براساس داده

های طبیعی در کانای قابل مراجعه است. مبهار، تابستان، پاییز و از طریق جاده کیلومتر از زنجان تا آببر، در فصول

 وزن،ا لقز زیبای های موجود در مقصد از لحاظ طبیعی رودخانهکوهستانی است. جاذبه و طبیعی طول مسیر، مناظر

ه و توان ها مهمترین جاذباین جاذبهباشد. منطقه همچون باغات زیتون )و انار( می استراتژیک محصوالت ماهیگیری و

از جمله امکانات و ببر است. آ-سیر گردشگری زنجانمالمللی برای ای، ملی و بینجذب گردشگر در سطح منطقه

زشکی، پتوان به مراکز اسکان، اغذیه فروشی، کبابی، پمپ بنزین، فوریت تسهیالت در طول مسیر و در مقصد می

ت و ه محصوالاست ک ، پلیس راه، باجه خودپرداز اشاره کرد. الزم به ذکرسرویس بهداشتی، امداد خودرو، مرکز خرید

 رود.کوهستانی به شمار می طبیعی عسل انار و انجیر، سیر، تولیدات مقصد زیتون،

 9آببر -: اطالعات مسیر زنجان  35جدول

 123 فاصله به کیلومتر:شهر آببر*                          د:قصم                 زنجان مبدأ:                               آببر -زنجان مسیر: 

 ایجاده وع دسترسی:ن                        0938 کد مسیر:           یک مدت به روز:بهار،تابستان،پاییز    زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی های اصلی و جاذبهمکان

 طول مسیر

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

  :فرهنگی

 کوهستانی و طبیعی مناظر :طبیعی

 مقصد هایجاذبه
  :فرهنگی

 زیتون استراتژیک محصوالت ماهیگیری، اوزن، قزل زیبای رودخانه :طبیعی

 

امکانات و تسهیالت 

 طول مسیر

                 هتل        هتل آپارتمان         مهمانپذیر              متل  ن موقتمراکز اسکا  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

امکانات و تسهیالت 

 مقصد

                 هتل        هتل آپارتمان        مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

 

 کوهستانی طبیعی عسل انار، انجیر، سیر، زیتون، مقصد تولیدات و محصوالت

 * در ماخذ شهرستان آببر ذکر شده بود که به شهر آببر تغییر داده شد. 

                                                           
 مأخذ: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی استان 9
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 منجیل-گیلوان-مسیر زنجان

مسیر  منجیل با طول-گیلوان-زنجان ر سند شناسه مسیرهای گردشگری، مسیرها و اطالعات موجود دبراساس داده

های طبیعی در طول مسیر، ای قابل مراجعه است. مکانکیلومتر از زنجان تا گیلوان، منجیل، از طریق جاده 135

های موجود در مقصد از لحاظ فرهنگی اوزن است. جاذبه قزل رودخانه کوهستانی، طبیعی اندازهایچشم و مناظر

جیل من سد و اوزن قزل حیدر و به لحاظ طبیعی رودخانه امامزاده گیالنکشه، آتشگاه ،آلزین آتشگاه تشویر، آتشگاه

المللی برای مسیر ای، ملی و بینها مهمترین جاذبه و توان جذب گردشگر در سطح منطقهاین مکانباشد. می

اکز توان به مرمیاز جمله امکانات و تسهیالت در طول مسیر و در مقصد است.  گیلوان، منجیلگردشگری زنجان، 

 لیس راه،رید، پاسکان، اغذیه فروشی، کبابی، پمپ بنزین، فوریت پزشکی، سرویس بهداشتی، امداد خودرو، مرکز خ

ی کوهستان لعس نار،ا انجیر، سیر، باجه خودپرداز اشاره کرد. الزم به ذکر است که محصوالت و تولیدات مقصد زیتون،

 رود.به شمار می

 منجیل-گیلوان-سیر زنجان: اطالعات م36جدول 

 135 متر:فاصله به کیلو                    گیلوان، منجیلمقصد: زنجان                    بدأ:م            منجیل-گیلوان-زنجانمسیر: 

 ایجاده سی:وع دسترن                      0939 کد مسیر: یک               مدت به روز:                زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی های اصلی و جاذبهمکان

 طول مسیر

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

  :فرهنگی

 اوزن قزل رودخانه کوهستانی، طبیعی اندازهای چشم و مناظر :طبیعی

 مقصد هایجاذبه
 حیدر امامزاده گیالنکشه، آتشگاه آلزین، آتشگاه تشویر، آتشگاه :فرهنگی

 منجیل سد و اوزن قزل خانهرود :طبیعی

 

امکانات و تسهیالت 

 طول مسیر

                 هتل        هتل آپارتمان         مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن هرا ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

امکانات و تسهیالت 

 مقصد

                 هتل        هتل آپارتمان        مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          زخانهنما          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

 

 کوهستانی عسل انار، انجیر، سیر، زیتون، مقصد تولیدات و محصوالت

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

79 

 ماسوله-رآبب-مسیر زنجان

سیر مل ماسوله با طو-آببر-براساس داده ها و اطالعات موجود در سند شناسه مسیرهای گردشگری، مسیر زنجان

های ست. مکانای قابل مراجعه اکیلومتر از زنجان تا آببر و ماسوله در فصول بهار، تابستان و از طریق جاده 140

 یییالق های طبیعی مقصد مناظراوزن و جاذبه قزل رودخانه طبیعی، و کوهستانی زیبای طبیعی در طول مسیر مناظر

ای، ها مهمترین جاذبه و توان جذب گردشگر در سطح منطقهاین مکانگیالن است.  و زنجان موازی زیبای هایکوه و

 ات و تسهیالت در طول مسیر و دراز جمله امکاناست.  ماسوله-ببرآ-المللی برای مسیر گردشگری زنجانملی و بین

 اد خودرو،توان به مراکز اسکان، اغذیه فروشی، کبابی، پمپ بنزین، فوریت پزشکی، سرویس بهداشتی، امدمقصد می

 انار، ،مسیر ون،صد زیتمرکز خرید، پلیس راه، باجه خودپرداز اشاره کرد. الزم به ذکر است که محصوالت و تولیدات مق

 رود.انجیر به شمار می کوهستان، عسل

 ماسوله-آببر-عات مسیر زنجان: اطال 37جدول

 140 فاصله به کیلومتر:                 ماسولهمقصد: زنجان                      بدأ:م                          ماسوله-آببر-زنجانمسیر: 

 ایجاده دسترسی: نوع            0940 کد مسیر: یک               مدت به روز:بهار،تابستان            زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی های اصلی و جاذبهمکان

 طول مسیر

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

  :فرهنگی

 اوزن قزل رودخانه طبیعی، و کوهستانی زیبای مناظر :طبیعی

 مقصد هایجاذبه
  :فرهنگی

 گیالن و زنجان موازی زیبای هایکوه و ییالقی مناظر :طبیعی

 

تسهیالت  امکانات و

 طول مسیر

                 هتل        هتل آپارتمان         مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

امکانات و تسهیالت 

 مقصد

                 هتل  رتمان      هتل آپا        مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      نگاهدرما                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

 

 انجیر کوهستان، عسل انار، مسیر، زیتون، مقصد تولیدات و محصوالت
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 تهم-مسیر زنجان

کیلومتر  15سیر زنجان، تهم با طول مسیر سند شناسه مسیر های گردشگری، مها و اطالعات موجود در براساس داده

های طبیعی در ای قابل مراجعه است. مکاناز زنجان تا روستای نهم، در فصول بهار،تابستان، پاییز و از طریق جاده

 هب که آن اطراف مناظر و تهم بایزی های طبیعی مقصد سدمسیر و جاذبه فصلی رودخانه و منطقه طول مسیر باغات

ونه قصد هیچ گتفرجگاه است. به لحاظ برخورداری از امکانات و تسهیالت در طول مسیر و در م و گردشگری صورت

 رود.ماهیگیری به شمار می فصلی، هایامکاناتی اعالم نشده است. محصوالت و تولیدات مقصد میوه

 تهم-: اطالعات مسیر زنجان38جدول 

 15 اصله به کیلومتر:ف                                                 تهممقصد: زنجان               مبدأ:                 تهم-زنجانمسیر: 

 ایجاده وع دسترسی:ن         0941 کد مسیر: یک             مدت به روز:بهار،تابستان، پاییز             زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی های اصلی و جاذبهمکان

 طول مسیر

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

  :فرهنگی

 مسیر فصلی رودخانه و منطقه باغات :طبیعی

 مقصد هایجاذبه

  :فرهنگی

 قرار استفاده مورد تفرجگاه و گردشگری صورت به که آن اطراف مناظر و تهم زیبای سد :طبیعی

 .گیردمی

 

امکانات و تسهیالت 

 طول مسیر

 تل                ه        هتل آپارتمان         مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

امکانات و تسهیالت 

 مقصد

                 هتل        هتل آپارتمان ر       مهمانپذی              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

 

 ماهیگیری فصلی، هایمیوه مقصد تولیدات و محصوالت

 ستانادشگری داخلی مأخذ: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، دفتر برنامه ریزی و توسعه گر

 های گردشگریجاذبه -ب

ها و توان بخش چورزق عالوه بر قرارگیری در مسیر محورهای گردشگری بین استانی و داخل شهرستانی، دارای

مده، عه خود نیز است. در این بند به معرفی منابع بمذهبی مخصوص -منابع گردشگری تاریخی، طبیعی و فرهنگی

 دف گردشگری پرداخته شده است.آثار تاریخی و روستاهای ه

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

81 

 : نوع و سطوح گردشگری شهرستان طارم39جدول

 نام جاذبه گردشگری
 سطح بندی نوع جاذبه

 محلی منطقه ای ملی بین المللی سایر مذهبی طبیعی تاریخی

 *       * چار طاقی الزین

 *       * چار طاقی پیرچم

 *       * چارطاقی تشویر

 *       * هچار طاقی گیالنکش

 *     *  * امامزاده جعفر آببر

 *     *  * امامزاده سید احمد وزنه سر

 *       * یخچال ولیدر

 *      *  غار خرمنه سر

 *       * مقبره پیر همدان

 آثار تاریخی ثبت شده در بخش چورزق: 40جدول

 آدرس قدمت تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر

 1388/04/27 26888 2منجوق تپه 
رون میانه ق -آهن 

 اسالمی

ق دهستان چورز -بخش چورزق -شهرستان طارم 

 ی انذر قدیمم شرق روستا 794 -

 قرون میانه اسالمی 1388/04/27 26890 محوطه گزنه

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

م جنوب غرب روستای ایچ به خط  1640 -

 مستقیم

 1388/04/27 26891 2تپه یورد یری 
قرون میانه و متاخر 

 اسالمی

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

وستای دهنه به خط م غرب ر 480 -دستجرده 

 مستقیم

 آهن 1388/04/27 26893 1تپه محمد چم 

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

شرقی روستای ونیسر  م شمال 1090 -دستجرده 

 به خط مستقیم

 آهن 1388/04/27 26894 تپه گوهر
ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

 ق روستای گوهر به خط مستقیمم شر 911 -

 قرون میانه اسالمی 1388/04/27 26895 تپه داش تپه سانسیز

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

ربی و غرب روستای غم شمال  270 -دستجرده 

 سانسیز به خط مستقیم

 آهن 1388/04/27 26897 تپه تولکی واری

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

ربی روستای دهنه به غم شمال  340 -دستجرده 

 خط مستقیم

 اسانیس -اشکانی  1388/04/27 26899 پولو تپه

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

غربی روستای الزین به  م جنوب 2030 -دستجرده 

 خط مستقیم

 قرون میانه اسالمی 1388/04/27 26900 محوطه کوزه چین

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

شرقی روستای  م شمال 1020 -دستجرده 

 دستجرد به خط مستقیم
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 آدرس قدمت تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر

 قرون میانه اسالمی 1388/04/27 26901 تپه کاالواالر

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

م  جنوب شرقی روستای زرنی به خط  2110 -

 مستقیم

 آهن 1388/04/27 26902 ن دینوزگورستا

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

غربی روستای زرنی به  م شمال 2200 -چورزق

 خط مسقتیم

 شکانیا -آهن  1388/04/27 26903 2تپه محمد چم 

دهستان  -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

شرقی روستای ونیسر  م شمال 1200 -دستجرده 

 به خط مستقیم

 قرون میانه اسالمی 1388/04/27 26905 جوجرگان بقایای قلعه

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

م شمال شرقی روستای جوجرگان به خط  1150 -

 مستقیم

 1388/04/27 26909 1منجوق تپه 
 -اشکانی  -آهن 

 قرون میانه اسالمی

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

ی انذر جدید به خط ام شمال شرقی روست 880 -

 مستقیم

 آهن 1388/04/27 26910 تپه قبرستان انذر

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

م شمال غربی روستای انذر جدید به خط  592 -

 مستقیم

 1388/04/27 26911 تپه داش تپه قالت

 -ساسانی  -اشکانی 

قرون اولیه و میانه 

 اسالمی

دهستان  - خش چورزقب -شهرستان طارم 

رقی روستای قالت به شم شمال  710 -دستجرده 

 خط مستقیم

 1388/04/27 26912 تپه چورزق
قرون اولیه و میانه 

 اسالمی

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

 بافت شهر چورزق -

 اشکانی 1388/04/27 26913 تپه باال کول سر

هستان د -خش چورزق ب -شهرستان طارم 

یسر به م شمال شرقی روستای ون 970 -دستجرده 

 خط مستقیم

 آهن 1388/04/27 26914 1تپه قره زمی 

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

م جنوب و جنوب غرب روستای عالرود به  486 -

 خط مستقیم

 1388/04/27 26917 تپه باال داغ
قرون  -اشکانی 

 میانه اسالمی

ستان هد -خش چورزق ب -شهرستان طارم 

رقی روستای ونیسر به شم شمال  740 -دستجرده 

 خط مستقیم

 آهن 1388/04/27 26920 3منجوق تپه 

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

م  شمال شرقی روستای انذر قدیم به خط  678 -

 مستقیم

 قرون میانه اسالمی 1388/05/27 27441 محوطه قلعه بوی

ق دهستان چورز - خش چورزقب -شهرستان طارم 

م شمال غربی روستای کله سیران به خط  540-

 مستقیم

 1388/05/27 27442 تپه علمدار
قرون  -اشکانی 

 میانه اسالمی

ق دهستان چورز -بخش چورزق  -شهرستان طارم 

 م جنوب روستای انذر قدیم به خط مسقیم 544 -

دهستان چورزق  -بخش چورزق  -رم شهرستان طا شکانیا -آهن  1388/05/27 27443 2تپه قره زمی 
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 آدرس قدمت تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر

 م جنوب روستای عالرود به خط مستقیم 438 -

 نوسنگی 1390/03/24 30310 خور تپه

شهرستان طارم، بخش چورزق، دهستان چورزق، 

حاشیه  -ال روستامتری شم 200 -روستای انذر

 ورزقچ -شمالی جاده درام

 90/10/8 30717 های تومنه درهتپه
 دوره پارینه سنگی و

 عصر آهن

 -قدهستان چورز -بخش چورزق -شهرستان طارم

 روستای جزال

 گردشگری شهرستان طارم هدف روستاهای : مشخصات41جدول

 اهمیت جاذبه آبادی بخش شهرستان ردیف

1 

 طارم

 4 طبیعت شیت چورزق

 4 طبیعت گوهر چورزق 2

 4 طبیعت ربهاده  مرکزی 3

 4 طبیعت رلیدو چورزق 4

ستان قرار کیلومتری مرکز ا 60این منطقه در شهرستان طارم و در فاصله حدود  گردشگری شیت: منطقه نمونه

لل قفاعات و و ارت گرفته است. جریان رودخانه مهم قزل اوزن با اکوسیستم تاالبی رودخانه ای، وجود تنوع اقلیمی

د از به فر ی و تاریخی منحصرمتعدد، پوشش گیاهی و جانوری در مناطق حفاظت شده و همچنین وجود آثار طبیع

ت بسیار کشاورزی، مؤقعیهای طبیعی)ولیدر(، تنوع تولیدات بومی، صنایع دستی و پتانسیلهای جمله یخچال

 مناسبی را برای سرمایه گذاری در این منطقه ایجاد نموده است.
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 : گردشگری بخش چورزق21نقشه

 
1397مأخذ مشاور 
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 صنعتی و معدنی اقتصاد -2-5-3

خیره قطعی ذمعدن غیرفعال در شهرستان طارم وجود دارد که  3معدن فعال و  11ق استعالمات به دست آمده طب

ادر نشده تن است. با این وجود پروانه اکتشاف جدیدی در این شهرستان ص 136580000معادن فعال شهرستان 

 است.

 اطالعات پروانه بهره برداری معادن فعال به تفکیک شهرستان: 42دولج

 تعداد معادن فعال شهرستان ردیف
 سرمایه گذاری ذخیره قطعی

 میلیون ریال تن

 141064 50343813 54 ابهر 1

 65277 118183500 21 ایجرود 2

 91270 140513900 35 خدابنده 3

 28879 12684330 11 خرمدره 4

 395118 75723185 115 زنجان 5

 64723 32211324 14 سلطانیه 6

 30749 136580000 11 طارم 7

 1123966 46641417 53 ماهنشان 8

 1941046 612881469 314 جمع 9

 : تعداد پروانه اکتشاف به تفکیک شهرستان43جدول

 تعداد پروانه اکتشاف شهرستان ردیف

 11 ابهر 1

 9 ایجرود 2

 14 خدابنده 3

 2 خرمدره 4

 34 زنجان 5

 8 سلطانیه 6

 - طارم 7

 19 ماهنشان 8

 97 جمع 9
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، نمک ارشت، گچ الزینکه شامل معادن  معدن در بخش چورزق فعال هستند 5معدن فعال شهرستان طارم  11از 

 ت.اس مس علی آباد تازه کندو  مس دهنه، مس چودرچای

 1395: معادن شهرستان طارم سال  44جدول

 ذخیره معدن)تن( میزان استخراج سالیانه اسمی)تن( نام معدن ردیف

 150000 20000 گچ گیلوان 1

 3000000 200000 سنگ الشه گیلوان 2

 800000 50000 پوزوالن یخمان 3

 300000 30000 گچ الزین 4

 900000 17000 خاک صنعتی شندستان 5

 100000 20000 گچ مارنی صومعه بر طارم 6

 - 10000 نمک زهتر آباد 7

 250000 10000 نمک ارشت 8

 190000 14000 مس چودرچای 9

 240000 24000 مس دهنه 10

 130000 13000 مس علی آباد تازه کند 11

 70000 - نمک چورزق 12

 - - 1آلونیت زاج کندی 13

 130000000 - 2آلونیت زاج کندی 14
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 : اطالعات معدنی بخش چورزق شهرستان طارم45جدول

ردی

 ف
 نام بهره بردار نام معدن

مدت 

بهره 

 برداری

نوع 

ماده 

معدن

 ی

 هویت بهره بردار وضعیت معدن
تعداد 

پرسن

 ل

شهرستا

 ن

موقعیت جغرافیایی 

 معدن

مساحت محدوده 

 معدن

 ذخیره معدن

مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع 

ماده 

 معدنی

فعا

 ل

غیر 

 فعال

تعاون

 ی

خصوص

 ی

ذخیره 

 قطعی

ذخیره 

 احتمالی

 علی خدابخشی گچ الزین 1
سا10

 ل
 طارم 5 1 0 0 1 گچ

کیلومتری شمال  70

 شرق زنجان
1.89 

300000.

00 

600000.0

0 
 گچ داخل استان

 نمک چورزق 2
  

 1 0 نمک
   

 طارم
کیلومتری شمال  95

  زنجان

70000.0

0  

داخل استان و  

 خارج استان
 نمک

 شرکت اندیشه وعمل زنجان نمک ارشت 3
10 

 سال
 طارم 3 1 0 0 1 نمک

-چورزق-طارم

-روستای ارشت

 30رزق فاصله تا چو

 کیلومتر

1.32 
250000.

00 

500000.0

0 

داخل استان و  

 خارج استان
 نمک

 معد نکاران انگوران مس چودرچای 4
10 

 سال
 طارم 10 1 0 0 1 مس

کیلومتری  80

 جنوب غرب زنجان
9.46 

190000.

00  

داخل استان و 

 خارج استان
 مس

 جوادرسولی مس دهنه 5
10 

 سال
 طارم 10 1 0 0 1 مس

آب بر  روستای دهنه

 کیلومتر 15
24.16 

240000.

00 

584000.0

0 

داخل استان و 

 خارج استان
 مس

6 
مس علی آباد تازه 

 کند

شرکت مبتکرین توسعه 

 اقتصادی شایان
 1 مس 10

  
 طارم 6 1

ومتری شمال کیل 35

 شرق زنجان
15.64 130000 200000 

داخل استان و 

 خارج استان
 مس

 1397 سازمان صنعت، معدن و تجارتمأخذ 
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 بخش چورزقمعدن در : پراکنش 22نقشه

 
1397مأخذ مشاور 
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 توصیف، تحلیل و تبیین فضایی و سلسله مراتب سکونتگاهی -2-6

 تراکم فضایی جمعیت -2-6-1

یابی شده درون IDWبرای تبیین فضایی بخش چورزق، نقاط جمعیتی در محیط جی.آی.اس و با استفاده از دستور 

 دست آمد:که نتایجی به شرح زیر به 

ا نزدیک بنی که به صورت کلی تراکم جمعیتی نسبت مستقیمی با نزدیکی به رودخانه قزل اوزن دارد. به این مع -

حیط مشود، و با فاصله از رودخانه و نزدیک شدن به شدن به رودخانه قزل اوزن بر تراکم جمعیت افزوده می

 شود.کوهستانی عموما از تراکم جمعیتی کاسته می

مرکز یدگی تن چورزق، و در مسیر دره شیت به سمت ولیدر، جمعیت این روستا باعث شده است تا کشدر دهستا -

 یریقرارگحاصل شود. همچنین جمعیت به سمت کوهستان مبتنی بر اقتصاد گردشگری، باغداری و دامداری 

، به کندپذیر میامکانهایی که به دسترسی به منابع آب را در درهولیس، کسران و سرخ آباد  کمرکوه، روستاهای

 شکلگیری میزانی از تراکم جمعیت در قسمت کوهستانی امکان ظهور داده است. 

الت، ایست که روستاهای قچشم پوشی از جمعیت شهر چورزق، مهمترین تراکم جمعیت روستایی در زیرناحیهبا  -

ورت ی این تراکم اصلی به صی داده است. تراکم جمعیت در قسمت جنوبسر را در خود جاسانسیز، دهنه و ونی

کهیا و  بند و در قسمت شمالی به صورت روستاهای ایچ، جیا،روستاهای دستجرده، مورستانه، قاضی بالغی و رزه

 ارشت شکل گرفته است.

جدید و  های شمالی ترکیبی از روستاهای شیت، جزال، گوهر، شقاقی جزال، شقاقی انذر، انذرهمچنین در قسمت -

 کم جمعیتی امکان ظهور داده است.انذرقدیم به ترا

است به مهمترین عامل در تراکم جمعیتی روستاه محصوالت باغی و زراعیدسترسی به آب کافی برای کشت  -

گیری روستاهای کهیا، قالت و سر؛ رودخانه قالت به شکلگیری روستاهای دهنه و ونیرودخانه طارم به شکلطوریکه 

 گیری روستاهیا ایچ، جیا و ارشت منجر شده است.سانسیز؛ رودخانه لوان چای به شکل

 های جزال چای و زاچ کندی چای در شکل گیری و جمعیت پذیری روستاهای ولیدر، شیت،همچنین رودخانه -

 شقاقی جزال، شقاقی چورزق، انذر و شهر چورزق نقش داشته است.

 سلسله مراتب سکونتگاهی -2-6-2

نفر،  1000ی روستای باال 3نفر،  1733رزق دارای یک شهر با جمعیت به لحاظ سلسه مراتب سکونتگاهی، بخش چو

نفر و  20-100بادی آ 5نفر،  100-200ی روستا 6، 200-500وستای ر 12نفر،  500-1000روستای با جمعیت  13

 آبادی بدون سکنه است. 10

 .نفر هستند 500تمامی روستاهای هدف تعریف شده در بخش چورزق دارای جمعیت بیشتر از 
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 بخش چورزق جمعیت روستایی بندیطبقه :46جدول

 تعداد آبادی میزان جمعیت ردیف

1 1000+ 3 

2 500-1000 13 

3 200-500 12 

4 100-200 6 

5 20-100 5 

 10 بدون سکنه 6

 نفر در بخش چورزق 500روستاهای با جمعیت بیشتر از  :47جدول 

 جمعیت وضعیت نام آبادی ردیف

 1،169 ای سکنهدار دستجرده 1

 1،149 دارای سکنه ونی سر 2

 1،074 دارای سکنه سانسیز 3

 896 دارای سکنه شیت 4

 794 دارای سکنه ولیدر 5

 761 دارای سکنه دهنه 6

 727 دارای سکنه جزال 7

 634 دارای سکنه انذر جدید 8

 627 دارای سکنه ایچ 9

 625 دارای سکنه رزه بند 10

 607 دارای سکنه قالت 11

 604 دارای سکنه گوهر 12

 582 دارای سکنه کهیا 13

 577 دارای سکنه جیا 14

 536 دارای سکنه شقاقی جزال 15

 526 دارای سکنه ارشت 16
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 نحوه پراکنش روستاهای بخش چورزق بر اساس میزان جمعیت: 23نقشه 

 
 1397ماخذ:مشاور
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 با در نظر گرفتن جمعیت شهر چورزق IDWل زمدتراکم جمعیت بخش چورزق با استفاده  :24نقشه 

 
 1397مآخذ مشاور 
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 با چشم پوشی از جمعیت شهر چورزق IDWمدل ازبا استفاده  تراکم جمعیت بخش چورزق: 25نقشه 

 
1397ماخذ:مشاور
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 هامقر و موقع سکونتگاه -2-6-3

های حاصلخیز دشت دست یابی به خاکاست. ر ارتباط با منابع آب و خاک مکانیابی شده های بخش چورزق عموما دسکونتگاه

 های سطحی حوزه آبریز راهای فرعی که آبکم عرض منتهی به رودخانه قزل اوزن و دستیابی به منابع آب حاصل از رودخانه

 کند. ها را مشخص میدهند، مقر سکونتگاهبه رودخانه قزل اوزن انتقال می

عد توانسته بعریف نقش ارتباطی شکل گرفته است و در مرحله توستاها و برای های ارتباطی به تبع از مکان استقرار رجاده

ارد لوگیری از وبرای ج های اصلی بیانجامد.است در کنار منابع آب و خاک به اهمیت یابی برخی روستاهای واقع در کنار جاده

ز اند. فاصله اردهکمکن استقرار پیدا شدن آسیب به مزارع و باغات، روستاها به صورت متمرکز و در کمترین میزان فضای م

 ها به نحوی است که امکان تامین امنیت در مواقع بروز سیل را برای روستا فراهم کند.رودخانه

هر شاحیه دارای نهای زنجان، اردبیل، گیالن و قزوین؛ به لحاظ تاریخی این به لحاظ قرار گیری ناحیه در منتهی الیه استان

ث زل اوزن باعقکنار رودخانه  است. علیرغم این امر، عبور جاده تاریخی به سمت ماسوله و خلخال از ای نبودهبزرگ و عمده

ای داشته باشد. در حال حاضر و براساس های تجاری نقش عمدهشده است که به لحاظ تاریخی این ناحیه برای عبور کاروان

های روستایی و روستا یع کوچک به شکل گیری سکونتگاهشاورزی و صناای ناحیه، اقتصاد متکی بر محصوالت کموقع حاشیه

 شهرها امکان داده است.

 در کنار روستاهای متمرکزنحوه پراکندگی زمینهای کشاورزی مقر روستاهای ناحیه و : 4تا1تصاویر

 روستای ایچ -1
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 روستای دستجرده -2

 
 وستای ونی سر -3

 
 روستای دهنه -4
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 هاوندهای بین سکونتگاهشناسایی جریانات و پی -2-7

 ریانات وجبندی است، با توجه به اینکه شهرستان طارم در یک حوزه آبریز و براین اساس در یک ناحیه قابل طبقه

 ای شکل گرفته است.تنیدههای واقع در دو طرف رودخانه قزل اوزن، به صورت درهمسکونتگاهپیوندهای بین

 اقتصادیو پیوندهای جریانات  -2-7-1

اورزی الت کشر جریانات اقتصادی شاهد شکل گیری دو بازار اصلی دستجرده و سه راهی کوهکن برای عرضه محصود

ه عرض های دستجردهسه راهی کوهکن عرضه محصول زیتون و تخصص اصلی بازاربازار هستیم. تخصص اصلی 

لید سمت عمده محصوالت توت که قیابی به نحویساین تخصص محصوالتی چون سیر، پیاز، سیب زمینی و... است.

ان زنجان ایر نقاط استسو  ، شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقیاستان اردبیلآباد شهرستان پارسشده سیر در 

 شود.نیز در این بازار عرضه می

گیرد. یانجام م ود نیزردر کنار این دو بازار اصلی محصول زیتون در مراکزی چون بازار زیتون گیلوان و روستای پاوه 

گیرد. یمصورت  ره گشا واقع در روستای گیلوانهبازار و میدان بار محصوالتی چون طالبی و خربزه در باسکول چ

ای روست ست.اعالیت فهمچنین بازار و میدان بار محصول گوجه در سه راهی محمدآباد، در کنار بازار دستجرده دارای 

 ست.تاهای شیت و ولیدر را داراوالت باغی مرتبط با روسای را برای عرضه محصشیت در ورودی خود بازارچه

 بازارهای عرضه محصوالت کشاورزی در شهرستان طارم :48جدول 

 بخش محصوالت اصلی نام بازار ردیف

 مرکزی زیتون سه راهی کوهکن 1

 چورزق سیر، پیاز، سیب زمینی دستجرده 2

 مرکزی زیتون گیلوان 3

 مرکزی زیتون پاوه رود 4

 مرکزی طالبی، خربزه لوانگی 5

 مرکزی گوجه فرنگی سه راهی محمدآباد 6

 چورزق ، هلوگیالس، انار، انجیر شیت 7

الن شده تان گیمحصول زیتون باعث ایجاد جریانات و قدرتمندی بین شهرستان طارم و شهرهای رودبار و منجیل اس

از یک  ین محصول در بازار دستجرده،ا. عرضه تری را ایجاد کرده استاست. همچنین محصول سیر جریانات پیچیده

 یجان شرقیو آذرشهر آذربا آباد استان اردبیلطرف باعث شده است تا عمده محصوالت تولید سیر در شهرستان پارس

ن، مازندرا های گیالن وشهرهای استاندر این بازار عرضه شود و از طرف دیگر محصوالت عرضه شده در این بازار به 

جمهوری  ایی چونشهر مرزی آستارا منتقل و در آنجا بعد از بسته بندی به کشورهر دزفول و به خصوص تهران و شه

  شود.صادر میو عراقآذربایجان و روسیه 

تان های سیستان و بلوچستان )به خصوص شهرسهمچنین تولید همین محصوالت باعث مراجعه کارگرانی از استان

 شود.شهرستان می ن به اینهای استان زنجاو سایر شهرستان زابل(، استان کردستان، استان گیالن
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ت ورزق، روستای شیفرهنگی بخش چ-در جریانات و پیوندهای اقتصادی ایجاد شده و عرضه محصوالت گردشگری

ر های مختلف استان و سایانساالنه پذیرای گردشگران از شهرستبه همراه روستای ولیدر ایست و دارای جایگاه ویژه

 های کشور است. استان

 اجتماعی-جریانات اداری -2-7-2

ن مرکز ه عنواشهر چورزق به عنوان مرکز بخش چورزق، هدف اصلی جریانات اداری در درون بخش است. شهر آببر ب

ر سطح ددارای اشهرستان طارم، جریانات ادارای در سطح شهرستان و شهر زنجان به عنوان مرکز استان، جریانات 

 کنند.د جذب میاستان را به خو

ا های گیالن و آذربایجان شرقی جریانات و پیوندهای مستحکمی را بنجان و استانفرهنگی شهر ز-به لحاظ اجتماعی

ز اخذ این مراک اند. عموم جریانات و پیوندها مرتبط با سرمایه و نوآوری نیز در ارتباط بابخش چورزق برقرار کرده

 شود. می
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ین قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه توصیف، تحلیل و تبی -2-8

 اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای بخش چورزق

دوق ابع صنقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از من

 :توسعه ملی

ه ملی دوق توسعابع صنوستایی و عشایری با استفاده از منقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ر

زایی روستایی رای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالبه تأیید شورای نگهبان رسیده است، ب 8/6/1396که در تاریخ 

 ماده و پنج تبصره است. 7الزاماتی را به همراه دارد. این قانون شامل 

وسعه ندوق ته صهای کلی اقتصاد مقاومتی بور تحقق اهداف سیاستست که به منظدر ماده یک این قانون آمده ا

ب هیأت با تصوی عشایری شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وملی اجازه داده می

ورت ا به صر از منابع صندوق ر( دال1500000000امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون )

از  د و صندوق حمایترینی امیهای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفالحسنه نزد بانکقرض

قی و خاص حقیگذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیالت به اشگذاری در بخش کشاورزی سپردهتوسعه سرمایه

ی و شهرها وستاهاره هزار نفر جمعیت با اولویت حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر د

ین قانون بین اهیالت موضوع قانون فوق آمده که توزیع تس 1از ماده  2زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در تبصره 

 باشد.میها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان استان

عادن مبع طبیعی، های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منایالت موضوع این قانون به طرحتسه ذکر شده که 4در ماده 

اطق ت در منهای مربوط به فرش دستباف و خدماردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیتکوچک، فناوری اطالعات، گ

تایی و ی روسنعتروستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی ص

 یابد.زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص میشهرهای 

اران روستایی، درصد بر اساس شاخص سهم بیک 50این قانون آمده است که در درون هر استان به نسبت  5در ماده 

 جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد.

د شده شتغال ایجابرنامه و بودجه کشور موظف شده تا بر نحوه اعطای تسهیالت و ااین قانون، سازمان  6در ماده 

 .نظارت کند

فاده با است نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایریآیین

 :از منابع صندوق توسعه ملی

و بودجه و با همکاری  قانون فوق، با پیشنهاد سازمان برنامه 7با استناد به ماده  17/8/1396هیئت وزیران در جلسه 

را به  یاد شده قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور آیین اجرایی

ی و ده اقتصابرای طرح توسعتصویب رسانده است که این آیین نامه اجرایی نیز یکی دیگر از مصوباتی است که 

 های قانونی و نهادی را به همراه دارد: زایی محدودیتاشتغال

 : در معانی مشروح به کار رفته است نامه اجرایی برخی از اصطالحاتاین آیین 1در ماده 

 سازمان: سازمان برنامه و بودجه
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 صندوق: صندوق توسعه ملی

 و رفاه اجتماعی وزارت: وزارت تعاون، کار

 روستایی و مناطق محروم کشورسعه معاونت: معاونت تو

وقی ی و اشخاص حقه اشخاص حقیقدولتی: کلیریزی استان، بخش غیراستانی: سازمان مدیریت و برنامه سازمان

 خصوصی و تعاونی

 ت و راهبری توسعه اشتغال پایدارکارگروه ملی: کارگروه تخصصی مدیری

(، رییس )دبیر عیاجتما ضور مدیر کل تعاون، کار و رفاهکارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با ح

ارت عدن و تجنعت، مسازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیر کل ص

صنایع  هنگی،کل میراث فردارایی استان، مدیر کل امور اقتصادی ودیر کل جهاد کشاورزی استان، مدیراستان، م

نواده نان و خامور زکل دفتر اع، معادن و کشاورزی استان و مدیرو گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنای دستی

 استانداری

ه از توسع های کارآفرینی امید و حمایتی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوقهای کشاورزمؤسسه عامل: بانک

 گذاری در بخش کشاورزیمایهسر

 ستی ود، صنایع دن و تجارت، سازمان میراث فرهنگید کشاورزی، وزارت صنعت، معدستگاه بخشی: وزارت جها

 .یس جمهوروری ریگردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فنا

های ویت رستهولادی بخش غیردولتی با اهای اقتصاجرایی شامل فعالیت نامه، دامنه شمول این آیین2در ماده 

 :اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه موارد زیر است

 ،خدمات فنی و کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیالت، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری 

اورزی و ی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کش)مکانیزاسیون( کشاورز کردنبخش کشاورزی، خدمات ماشینیمهندسی 

 ...بیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال ومنابع ط

  نامه اجرایی آیین 2معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند )ب( ماده

ون قان 2ده مطرح در ما اقتصادی های اقتصادی با هر یک از سه گروهها و بنگاهتبندی فعالیتشخیص، انطباق و طبقه

ای و اجر اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 7/6/1388ک مورخ  43181ت/115320های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره سیاست

 اند.مشخص شده

 گی و ی، فرهنات و فناوری اطالعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشهای خدماتی شامل خدمات ارتباطفعالیت

 غیره. های تجدیدپذیر وداشتی و درمانی، بازیافت و انرژیای، بههنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه

 های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.های فرش دستباف و کلیه فعالیتصنایع دستی و فعالیت 

 جمعیت. ار نفرش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزتأمین سرمایه در گرد 

 شود:رح جدول زیر تعیین میق آمده به شهای هدف که در فونامه اجرایی سهم بخشاین آیین 4در ماده 
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 نامه اجراییآیین 4ماده های هدف براساس : سهم بخش49جدول 

 )درصد( سهم هر بخش از کل منابع بخش هدف مهنااین آیین 2مصادیق ماده  ردیف

 45 کشاورزی و منابع طبیعی موضوع بند )الف( 1

 10 صنایع و معادن کوچک موضوع بند )ب( 2

3 
 موضوع بند )پ(

 15 های خدماتی و فناوری اطالعاتفعالیت

 10 گردشگری 4

 10 های فرش دستبافصنایع دستی و فعالیت موضوع بند )ت( 5

 ع بند )ث(موضو 6

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر 

در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 

 ده هزار نفر

10 

 1396منبع: آئین نامه اجرایی، 

 عشایری وآیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی  دستورالعمل

 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

اده از با استف عشایری ونامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی دستورالعمل آیین

لی مبه تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال )کارگروه  23/8/1396منابع صندوق توسعه ملی در 

 تصاد مقاومتی( رسیده است.تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اق

و شاخص این دستورالعمل آمده که کارگروه مکلف است سهم تسهیالت شهرستان بر اساس د 2در تبصره ماده 

کن س و مسجمعیت روستایی، عشایری، مناطق مرزی و محروم و سهم بیکاران هر شهرستان )نتایج سرشماری نفو

 ( اقدام نماید.95

 د تسهیالت موضوع این دستورالعمل به شرح زیر آمده است:دستورالعمل، نرخ سو 9در ماده 

  هرهای با درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و ش 10با نرخ

 .باشدیت زیر ده هزار نفر قابل اعطا میجمع

 درصد به  6 شایری مرزی ودرصد به مناطق روستایی مرزی و ع 4ها، تسهیالت موصوف با نرخ برای سایر طرح

 شود.خت میروستاهای غیر مرزی و عشایری غیرمرزی به متقاضی پردا

 این دستورالعمل وثایق و تضامین قابل اخذ از متقاضی عبارت است از: 10در ماده 

 سند منازل مسکونی روستایی؛ 

 سند زمین کشاورزی؛ 

 سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی؛ 

 سفته؛ 

 ها؛ها و یا بیمهها، صندوقهای بانکنامهضمانت 

 اسناد مالکیت محل اجرای طرح؛ 

 آالت طرح؛اسناد ماشین 
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 در صورتی که وثایق فوق، پوشش وثایق طرح را ندهد( سایر وثایق قابل ارائه به موسسه عامل(. 

ل زیر آمده ف مطابق به شرح جدوگذاری مناطق هدهای سرمایه، تسهیالت اعطایی به طرح13از ماده  1در بند 

 است:

 نامه اجراییدستورالعمل آیین 13براساس ماده  گذاری مناطق هدفسرمایه های: سهم تسهیالت اعطایی به طرح50جدول 

 سهم تسهیالت)درصد(  نوع اشتغال ردیف
میزان وام)میلیون 

 ریال(

 200تا  100 10 مشاغل خانگی و خود اشتغالی خویش فرمایی 1

2 

 ارفرماییک
 نفر کار کن 50تا  2بنگاه 

 1000تا  200 15

 25000تا  1000 55 3

 150000تا  25000 20 نفر 50بنگاه بیشتر از  4

 1396منبع: دستور العمل آئین نامه اجرایی، 

رد میلیا 25گذاری باالی های سرمایهعمل آمده: پرداخت تسهیالت به طرحدستورال 13ماده  1از بند  1در تبصره 

 باشد.پذیر می)کمیته فنی( با تایید کارگروه ملی امکان ریال پس از بررسی کارگروه اشتغال استان

رگروه به کمیته فنی شهرستان، دستورالعمل آمده: در صورت تفویض مسؤولیت کا 13ماده  1از بند  2در تبصره 

س از بررسی اولیه توسط کمیته فنی میلیارد ریال پ 2.5گذاری با درخواست تسهیالت بیش از های سرمایهطرح

شود. در نمودار زیر خالصه فرایند اعطای تسهیالت شهرستان جهت تصویب نهایی به کمیته فنی استان ارسال می

 :آورده شده است
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 : فرایند اعطای تسهیالت طبق دستورالعمل3نمودار 

 
 

 

مین سهم له تاانعقاد قرارداد ظرف مدت سه روز و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت مفاد قرارداد از جم

 الشرکه

 های بخشیگذاری از سوی دستگاههای سرمایهرسانی عمومی اولویتخوان و اطالعفرا

طرح توجیهی از سوی متقاضی به ارائه 

 دستگاه بخشی و ثبت در سامانه

بررسی و تایید یا عدم تایید طرح و اهلیت 

 متقاضی توسط دستگاه بخشی ظرف یک هفته
تایید طرح و 

 اهلیت متقاضی

عدم تایید طرح و 

 اهلیت متقاضی

ثبت طرح در سامانه ظرف یک روز از سوی 

 ه متقاضیدستگاه بخشی و ارائه کد رهگیری ب

 بررسی طرح در کمیته فنی و تصویب و یا رد طرح ظرف یک هفته

 
اعالم به دستگاه بخشی 

 با ذکر دالیل

 تصویب طرح  رد طرح 

بررسی و اعالم پذیرش یا رد طرح از سوی  معرفی طرح به موسسه 

 موسسه عامل ظرف یک ماه

 

پذیرش طرح توسط  رد طرح 

 موسسه 

رای تشکیل پرونده و اعالم به متقاضی ب

عدم مراجعه  ارائه مدارک ظرف یک ماه

مراجعه و تکمیل  متقاضی

 مدارک 
پذیرش مدارک و تامین وثایق و 

 و ماهها ظرف مهلت دضمانت

تامین وثایق در 

 مهلت مقرر

عدم تامین وثایق 

 در مهلت مقرر
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، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فرهنگی-ی طبیعی، اجتماعیها و تنگناهاقابلیت -2-9

 خدمات در بخش چورزق فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و

فضایی و -اختیانسانی، زیرس-های تنگناهای بخش چورزق در چهار بخش طبیعی، اجتماعیدر مجموع قابلیت

 شود.اقتصادی به شرح جدول زیر جمع بندی می

 ها و تنگناهای بخش چورزققابلیت :51جدول 

 تنگناها هاقابلیت 

منابع غنی آب سطحی و زیرزمینی به واسطه جاری بودن  - طبیعی

آباد های فرعی به مانند سرخرودخانه قزل اوزن و رودخانه

 چای، جزال چای، زاچ کندی چای، لوان چای، قالت و طارم

میلیون  50.92منابع آب زیرزمینی ) از بخش چورزق

میلیون  4153.4مترمکعب؛ منابع آب سطحی قابل استفاده 

 (مترمکعب

ک در ایستگاه سینوپتی میلیمتر 233.7 سالیانه بارندگی -

 آببر

بومی جهت  وشش گیاهی نادر وگاه جنگلی و پذخیره -

 توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدار

و  منطقه حفاظت شده سرخ آبادواقع شدن قسمتی از  -

به عنوان در بخش چورزق  شکار ممنوع آق داغمنطقه 

 فرصتی برای توسعه اکوتوریسم

 خطر باالی احتمال وقوع زلزله -

 احتمال وقوع سیل و آسیب دیدن مزارع -

 احتمال رانش و زمین لغزش -

دشت کم عرض و دسترسی محدود به خاک  -

درصد تپه و  31کوه،  بخش چورزق درصد 60)

های تراسها و درصد بقیه شامل فالت 9تنها 

 (ای است.های دامنهفوقانی و دشت

 اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی  - رهنگیف-اجتماعی

باال بودن نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به کل کشور و  -

 نقاط روستایی کشور

 1395تا  1390کاهش جمعیت از سال  -

 نرخ رشد منفی برخی روستاهای هدف به -

 ت، ایچ، جزال، ونی سر و گوهرمانند شی

 کیلومتر راه آسفالته 122دسترسی به  - ضاییف-زیرساختی

 230خطوط انتقال برق به صورت خط دسترسی به  -

 کیلوولت در قسمت جنوب بخش 400کیلوولت و 

تمرکز در یک شهر بزرگ، و توزیع جمعیت و عدم  -

 های طبیعیها براساس توانفعالیت

از  های اردبیلمشکل در اتصال به استان -

 طریق خلخال

از طریق گیالن ) در اتصال به استانمشکل  -

 منجیل(ماسوله و از طریق 

 تنوع باالی محصوالت کشاورزی - اقتصادی

حجم باالی تولید محصوالتی چون زیتون، سیر،  -

 زمینی و... و صادرات به کشورهای دیگرفرنگی، سیبگوجه

وجود بازارهای قدرتمند برای عرضه محصوالت کشاورزی  -

نند بازار دستجرده و روستای در سطح بخش چورزق به ما

 شیت

 باغی استان محصوالتدرصد از  30تولید حدود  -

 درصد از اراضی شهرستان 81.69آبی بودن  -

گیری در تخصیص آب برای تبدیل سخت -

اراضی شیبدار به باغات از طرف برخی 

های مسئولین علیرغم تاکیدات روشن طرح

 آمایش استان و ناحیه زنجان(فرادست )طرح 

و عدم ظرفیت صادراتی  مغفول ماندن -

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش توسعه 

 های ویژه شهرستانمتناسب با توان کشاورزی

با تاکید بر محصوالتی همچون زیتون، سیر، 
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واقع شدن تمامی واحدهای پرورش کرم ابریشم و  -

 مبیشترین مراکز پرورش زنبور عسل استان در شهرستان طار

معدن غیرفعال در سطح بخش  3معدن فعال و  5وجود  -

 چورزق

ر ماسوله و محو-طارم-ورهای گردشگری تهممح -

 اریخی منطقه طارمت-گردشگری طبیعی

اثر تاریخی ثبت شده + روستاهای شیت، گوهر و  26 -

 ولیدر به عنوان روستاهای هدف

 پیاز، گوجه فرنگی

تکمیل زنجیره ارزش محصوالت عدم  -

به صورت قدرتمند و کسب حجم  کشاورزی

از ارزش نهایی محصوالت توسط  پایین

 کشاورزان

و فشار  های آبیاری نوینتوسعه روشعدم  -

 بر منابع آب

های توسعه شهرستان ها و قابلیتمهمترین توانمندی های فرادستبه صورت کلی و با در نظر گرفتن تاکیدات طرح

 ی و گردشگری است.نایع تبدیلی حوزه کشاورزص-طارم و به تبع آن بخش چورزق در دو حوزه کشاوزی

 های ویژه در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با حوزه کشاورزیقابلیت -2-9-1

 های فرادست:اکیدات طرحتبراساس  بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آنها و امکانات توسعه توانمندی

  الت د برای تولید محصوهای اقلیمی و شرایط معتدل و مساعمحور توسعه کشاورزی طارم با توجه به ویژگی

  .مختلف یکی از مهمترین قلمروهای تولید کشاورزی در استان است که نیازمند تقویت و تجهیز است

 ن ژیک چوبا توجه به مزیت نسبی این منطقه در تولید محصوالت کشاورزی به ویژه برخی محصوالت استرات

 است. ع وابسته به بخش کشاورزی بسیار مناسبنایجات، این منطقه برای استقرار صزیتون، انار، سیر و صیفی

 ،اتضرورت دارد  به دلیل تنوع و تولید فراوان محصوالت خاص کشاورزی و در کار کشاورزی مدرن در این منطقه 

 و توسعه یابد. ها تقویت شودبندی وابسته به این فعالیتصنایع غذایی، تبدیلی و بسته

 ن طقه گیالبا من و در نتیجه امکان توسعه پیوندهای اقتصادی استان نزدیکی به بازار مصرف بزرگ منطقه گیالن

 ن است.آهای وابسته به ظرفیت دیگر منطقه طارم برای توسعه کشاورزی و فعالیت

 رای انجامبمندی از منابع آبی آن بیانگر ظرفیت پایدار قرارگیری در پایاب رودخانه قزل اوزن و امکان بهره 

 برداری بهینه و پایدار از منابع آبی است.وط به بهرههای کشاورزی مشرفعالیت

 ر های مناسبی برای استقراهای بخش کشاورزی، این شهرستان فرصتبا توجه به توان باالی این منطقه در فعالیت

 خدمات پشتیبان بخش کشاورزی دارد.

 شاورزی ر صنایع تبدیلی کهای فرادست محور طارم شامل گیلوان تا چورزق با الویت استقراطبق تاکیدات طرح

 یع داراییت صنامتکی بر مزیت نسبی برتر منطقه طارم در تولید محصوالت استراتژیک کشاورزی و همچنین با اولو

 شود.برد ملی و حتی فراملی پیشنهاد می

  که به صورت شرقی، غربی در منطقه طارم و در طرفین اوزن خدماتی پیرامون رودخانه قزل 2محور درجه

نه قزل اوزن گسترده شده است از شرق به گیلوان و سپس به شهرهای منجیل و رودبار در استان گیالن ختم رودخا

شود و از سمت غرب به درام و چورزق و در نهایت به راه در دست احداث تهم، چورزق، ماسوله و محور گردشگری می

در محدوده یک شهرستان قرار دارد اما به دلیل شود. با وجود اینکه این محور شمالی، جنوبی استان ختم می 1درجه 

های ایجاد ارتباط و پیوندهای فرااستانی و همچنین به دلیل مزیت نسبی شهرستان طارم شرایط مذکور و وجود زمینه
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شود در سطح استان تعریف می 2در تولید محصوالت استراتژیک باغی و کشاورزی این محور به عنوان محور درجه 

های خدماتی متناسب با موقعیت این محدوده باشد. با توجه به جایگاه این ح آمایش باید پذیرای نقشکه در افق طر

های تعریف شده برای آن در سازمان فضایی فعالیت بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری خدمات ذیل محور و نقش

 جهت استقرار در این محور دارای اولویت خواهند بود:

 های یتمقیاس با عملکرد استانی و ملی در زمینه فعالمات پشتیبان کشاورزی بزرگایجاد و توسعه مراکز خد

والت قل محصانبارداری محصوالت کشاورزی و باغی، ایجاد مراکز خدمات بازاریابی و خرید و فروش و حمل و ن

 کشاورزی با اولویت استقرار در نقاط شهری و روستاهای مرکزی این منطقه.

  صصی نی و تخفو پژوهشی کشاورزی با هدف توسعه ساختار کشاورزی منطقه، ارائه خدمات ایجاد مراکز آموزشی

 های نوین آبیاری، اصالح نباتات، دفع آفات و...بخش کشاروزی با تاکید بر سیستم

 خصصی با دانی تایجاد و توسعه مراکز خدمات پشتیبانی گردشگری به ویژه در زمینه اقامت و پذیرایی و تورگر

های عرضه راهی و همچنین ایجاد نمایشگاههر چورزق و سایر خدمات گردشگری همانند خدمات بیناولویت ش

 محصوالت کشاروزی و باغی و صنایع دستی و بومی به ویژه در ایام گردشگر پذیر.

 گذاری برای کارآفرینان، برای شهرستان طارم در زمینه های سرمایهها و مشوقدر دفترچه راهنمای فرصت

ت سعه باغاث و توزی توسعه کشت برنج در اراضی حاشیه قزل اوزن، احداث نهالستان )مثمر و غیرمثمر(، احداکشاور

اث واحد های، احدزیتون، احداث و توسعه باغات انار، احداث و توسعه باغات فندق، توسعه کشت محصوالت گلخانه

رورش پواحد  ر سه منطقه شهرستان، احداثگوساله پرواری در چهار منطقه شهرستان، احداث واحد بره پرواری د

 دار ذکر شده است.های اولویتها و فعالیتمنطقه شهرستان جزو پروژه 7گاوشیری در 

  شاورزی کبدیلی تموادغذایی، آشامیدنی و دخانیات: عمل آوری میوه و سبزیجات، به روش انجماد سریع / صنایع

، ر، گرانولهای سیب زمینی )پودبدیلی کشاورزی درام / فرآوردهآببر / صنایع تبدیلی کشاورزی گیلوان / صنایع ت

های سیر های پیاز )پودر، گرانول، خالل و پوره( / فرآوردههای محصوالت جالیزی / فرآوردهخالل و پوره( / فرآورده

 .ن)پودر، گرانول، خالل و پوره( / فرآوری گوجه فرنگی / فرآوری محصوالت جالیزی / فرآوری زیتو

 های ویژه در بخش گردشگریقابلیت -2-9-2

 های فرادست:براساس تاکیدات طرح بخش گردشگریها و امکانات توسعه توانمندی

 های طبیعی و اقلیمی و شباهت آب و هوایی با مناطق شمالی کشور توانشهرستان طارم به دلیل ویژگی 

 ای عریض زیباترین وه به شکل درهارزشمندی برای توسعه گردشگری طبیعی و اکوتوریسم دارد. این منطق

نی و اندازهای طبیعی استان را در خود جای داده است. از سوی دیگر وجود آثار باستافردترین مناظر و چشممنحصربه

کرده  ها این منطقه را به یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری تاریخی در استان تبدیلتاریخی چون آتشکده

 است.

  گردشگری استان تعریف شده است و این محور، در ادامه  1منطقه طارم به عنوان محور درجه با توجه به اینکه

یابد و به منطقه گردشگری شمال محور گردشگری زنجان، سلطانیه به سمت شمال و تا استان گیالن امتداد می

ار خدمات پشتیبان های آینده استقررسد، بنابراین در صورت تحقق نقش تعریف شده برای آن در سالکشور می
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راهی و مراکز اقامت و پذیرایی به ویژه در کانون پرجاذبه گردشگری روستایی گردشگری به ویژه در حوزه خدمات بین

 در اولویت خواهدبود.

  ای از محور گردشگری بخش عمده: شمالی، جنوبی( 1محور گردشگری ممتاز )محور گردشگری درجه

ه سمت اد آن بدر منطقه طارم واقع شده است. قسمتی از این محور که امتددرجه یک شمال، جنوبی استان زنجان 

 حداث راهشود. با اشمال است، پس از عبور از شهر چورزق به منطقه گردشگری استان گیالن و شهر ماسوله ختم می

 ارکردهایی کارادارتباطی زنجان، شمال این محور به سمت شمال توسعه پیدا خواهدکرد، به ویژه اینکه این محور 

باشد. گردی، اکوتوریسم، گردشگری تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستایی میگردشگری متنوعی شامل طبیعت

های بعدی گردی و در مرتبهترین کارکرد بخش شمالی این محور که در منطقه طارم واقع شده است بومعمده

 گردشگری تاریخی و فرهنگی و گردشگری روستایی است.

 نطقه مافزون بر قرارگیری این : (2گری طبیعی، تاریخی منطقه طارم )محور گردشگری درجه محور گردش

ردشگری های داخلی این منطقه نیز دارای توانمندی باالیی برای توسعه گدر محور گردشگری ممتاز استان، بخش

 غربی در پیرامون رودخانهرقی، شتوان به محور های گردشگری تعریف شده برای این محور میاست. از دیگر محدوده

 شود.اوزن اشاره کرد که از غرب به محور گردشگری ممتاز شمالی، جنوبی متصل میقزل

 گذاری برای کارآفرینان، برای شهرستان طارم در زمینه هتل و های سرمایهها و مشوقدر دفترچه راهنمای فرصت

آباد  ده سرخ(، منطقه نمونه گردشگری حفاظت شروستوران و گردشگری، منطقه نمونه گردشگری سد تهم )فاز اول

ها و ز پروژهااول(  طارم )گوهر( )فاز اول( و منطقه نمونه گردشگری قلعه شیت و امام زاده محمد ماهوری )ع( )فاز

 ه است.های دارای اولویت شهرستان طارم ذکر شدفعالیت

 زاییهای بخش چورزق برای توسعه اقتصادی و اشتغالسایر قابلیت-2-9-3

ها هرستان طارم طبقه بندی پروژهش، برای گذاری برای کارآفرینانهای سرمایهها و مشوقدفترچه راهنمای فرصتدر 

ا ا توسعه کشاورزی، صنایع مرتبط بکه موارد مرتبط ب ها مختلف  ذکر شده استدار در زمینههای اولویتو فعالیت

 اهنما بهرفترچه ورده شد. در ادامه بقیه موارد ذکر شده در دحوزه کشاورزی و حوزه گردشگری در بندهای قبلی آ

 . شودعنوان فعالیت مورد تاکید و اولویت دار ذکر می

 های دارای اولویت است.ها و فعالیتدر زمنیه معدن تولید آلومینا از آلومیت و فرآوری کائولن جزو پروژه 

 ده های متفاوتی تعریف شده است که در ادامه آورر شاخههای دارای اولویت دها و فعالیتدر زمینه صنعت، پروژه

 شده است.

 تولید  راتی /نساجی و پوشاک و چرم: ریسندگی، بافندگی و تکمیل چادر مشکی / بافندگی و تولید پوشاک صاد

 ینجای / ریسندگی و بافندگی پارچه های ظریف پنبهانواع الیاف ژئوتکستایل / انواع الیاف دوجزئی / ریسندگی نخ

 ولید کودرب / تشیمیایی: سدیم تری پلی فسفات )مورد استفاده در پودرهای شوینده( / گلیسیرین و اسیدهای چ 

 /طر طبیعی های بومی / اسانس گیاهان و مواد معسولفات پتاسیم / مواد اولیه دارویی / داروهای گیاهی از گونه

 یزینل/ ژالتین /  و... PETازیافت مواد اولیه )از قبیل سیلیکات سدیم / تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی / ب
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 های مصنوعی از ضایعات های سرامیکی / کاشی و سنگهای غیرفلزی: الیفا سنگ و شیشه / لولهمحصوالت کانی

 ای آزمایشگاهی / تولید زاج بلورای / کامپوزیت الیاف شیشه / تولید ظروف شیشههای شیشهشیشه / مقره

 درن مآالت  یخته گری قطعات چدنی و فوالدی )ریخته گری قطعات صنعتی با استفاده از ماشینفلزات سبک: ر

 ج دقیق / متالوژی پودرگری( / تولید قطعات به روش فورریخته

 های خاصهای فشار قوی و ترانسبرق: ترانس 

 الکترونیک: تجهیزات الکترونیک 

 / شاتون  گری قطعات خودروانجین موتورسیکلت / ریخته خودروسازی: تولید قوای محرکه و سایر قطعات خودرو /

 به روش فورج دقیق

 سایر: نخ جراحی از روده گوسفند / تجهیزات پزشکی 
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 بخش سوم
 زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه ربانمۀ تدوین
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 بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستاهای هدف

 در کار و کسب هایخوشه و یدتول ارزش، هایزنجیره ایجاد امکانسنجی و شناسایی -3-1

 هدف روستای

ر تی برگزامشارک براساس اطالعات به دست آمده از برداشت میدانی مشاور، پرسشنامه تکمیل شده و جلسات کارگروه

بی به های هموار با امکان دستیاشده، دو پهنه اصلی در سطح بخش قابل تشخیص است. روستاهای واقع در قسمت

 بی، خربزهزمینی، نخودفرنگی، باقال، برنج، خربزه، طالبه کشت محصوالتی چون سیر، سیب منابع خاک کافی عموما

نار نیز های هموار زیتون است که با کوهستانی شدن روستاها باغات او... مشغول هستند. باغات اصلی در قسمت

، ه در قسمت هموارشود. با کوهستانی شدن بیشتر روستاها و کاهش حجم دسترسی به خاک واقع شدبیشتر می

 دف شیتهجایگزینی محصول گیالس به جای سایر محصوالت به صورت آشکاری قابل مشاهده است. در روستاهای 

ری های گیالس به همراه منظره زیبای کوهستانی به شکل گیری خدمات مبتنی بر صنعت گردشگو ولیدر شکوفه

ام در دگهداری نها باعث شکل گیری اقتصاد مبتنی بر امکان ظهور داده است. همچنین دسترسی به مراتع کوهستان

 کنار اقتصاد متکی بر باغداری شده است. 

 محصوالت عمده روستاهای هدف بخش چورزق شهرستان طارم :52جدول 

 محصوالت باغی محصوالت زراعی دهستان آبادی ردیف

 دستجرده 1

 دستجرده
زمینی، گوجه سیر، سیب

 فرنگی، خربزه، طالبی
 انارزیتون، 

 رزه بند 2

 سرونی 3

 سانسیز 4

 قالت 5

 دهنه 6

 گوهر 7

 چورزق

سیر، سیب زمینی، پیاز، 

باقال، نخود فرنگی، برنج، 

 گندم، جو 

 ایچ 8 زیتون، انار، گردو، گیالس

 جزال 9

 شیت 10
 گیالس، انار - چورزق

 ولیدر 11

ولید تنجیره وستاهای هدف بخش چورزق، محصوالت زیتون و سیر برای بررسی زاز بین محصوالت متنوع کشاورزی ر

 و عرضه انتخاب شدند. 

 های کشاورزیهای پشتیبان زنجیره ارزش فعالیتفعالیت -3-1-1

های اصلی انجام شد. های پشتیبان و فعالیتبراساس مدل پورتر بررسی زنجیره تولید و عرضه در دو بخش فعالیت

ها، مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی و های پشتیبان به موضوعات زیرساختدر بررسی فعالیتبراین اساس 

های تولید، تبدیل و عرضه تقسیم بندی شده است. در ها به زیرساختتامین پرداخته شده است. بخش زیرساخت
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ی و وجود اتحادیه مرتبط با های کشاورزهای تولید به تامین آب، تامین برق، دسترسی به زمینبخش زیرساخت

 محصوالت پرداخته شده است. 

دی چای، آباد چای، جزال چای، زاچ کنسرخهای فرعی )در بخش تامین آب عالوه بر رودخانه قزل اوزن و رودخانه

کلج نذر، ا، جیا، شقاقی ایستگاه پمپاژ در مدار استفاده قرار دارند که در روستاهای ارشت 9لوان چای، قالت و طارم( 

 3024مدار،  های پمپاژ درآباد، الزین، دستجرده، قاضی بالغی، کهیا و مورستانه واقعند. ظرفیت برداشت ایستگاه

ون چاه، چمترمکعب آب از منابع زیرزمینی  5.926.084مترمکعب در روز است. همچنین در کل شهرستان طارم 

مترمکعب و برای روستاهای هدف  2.548.687شود که این حجم برای بخش چورزق قنات و چشمه برداشت می

 مترمکعب است. 1.318.218

 های پمپاژتامین آب از طریق ایستگاه :53جدول 

-ایستگاه پمپاژ در مدار حجم

 مترمکعب در روز

ایستگاه پمپاژ  تعداد

 در مدار
 روستا نام

 نام

 دهستان

 نام

 بخش

 نام

 شهرستان
 ردیف

 شهرستان جمع 18 5467

 1 طارم چورزق چورزق ارشت 1 432

 2 طارم چورزق چورزق جیا 1 346

 3 طارم چورزق چورزق شقاقی انذر 1 518

 4 طارم چورزق چورزق ج آبادوکل 1 518

 ع دهستانجم 4 1814

 1 طارم چورزق دستجرده الزین 1 259

 2 طارم چورزق دستجرده دستجرده 1 259

 3 طارم چورزق دستجرده قاضی بالغی 1 432

 4 طارم چورزق جردهدست کهیا 1 

 5 طارم چورزق دستجرده مورستانه 1 259

 دهستان جمع 5 1210

 بخش جمع 9 3024

 

مندی از برداشت توان به لحاظ بهرهطبق استعالم از آب و فاضالب روستایی استان زنجان، روستاهای هدف را می

ارای دو ی ایچ دچشمه تقسیم کرد. روستامنابع آب زیرزمینی در سه دسته اصلی دارای چاه، دارای قنات و دارای 

، ه قناترشته قنات، گوهر یک رشته قنات، ونی سر یک رشته قنات، دهنه، دو رشته قنات، رزه بند یک رشت

ند. هی هستدستجرده یک رشته قنات، قالت یک رشته قنات و روستای سانسیز دارای دو رشته قنات در حال آبد

شرب -های کشاورزیهای دارای آبدهی برای استفادهنسیز دارای چشمههمچنین روستاهای گوهر، ولیدر و سا

 از طریق ه چاه(هستند. در نهایت روستاهای ونی سر )یک حلقه چاه(، دستجرده )سه حلقه چاه( و سانسیز )دو حلق

 کان استفاده از منابع زیرزمینی آب را دارا هستند.های در اختیار، امچاه

 400و  230ی از زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، از طریق خطوط انتقال برق تامین برق برق برای پشتیبان

 شود.های برق موجود انجام میکیلوولتی از جنوب بخش و ترانس
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های صنعتی شهرستان شامل شهرک و ناحیه های مورد نیاز برای تبدیل محصوالت، پهنهدر زمینه تامین زیرساخت

های هاند به عنوان یک زیرساخت آماده سرمایه گذاری هستند. کارگادهصنعتی طارم که در بخش مرکزی واقع ش

 ها نیز استقرار پیدا کنند.توانند در خارج از این پهنهمرتبط با صنایع تبدیل محصوالت کشاورزی می

ستایی های اشتغال روهای عامل وامهای تبدیلی توسط بانکتامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز برای صنایع و کارگاه

های اعتبارات خرد اشتغال های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید(، صندوق)بانک

ورده تعاونی( صورت آدرصد  30درصد آورده بانک  70روستایی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛ 

 گیرد.می

ت در های مهم برای توزیع محصوالوستای شیت و... از زیرساختبازارهای روستای دستجرده، سه راهی کوهکن، ر

باطی در ده ارتزنجیره تولید و عرضه محصوالت کشاورزی است. دسترسی به مرکز شهرستان و استان از طریق دو جا

 زیع محصوالت کشاورزی است.های مهم در توشمال و جنوب دهستان از دیگر زیرساخت

ها جشنواره برداشت محصول گیالس در بردای گردشگری از این توانرزی و بهرههای کشاوبرای معرفی توانمندی

شود. که تمامی این موارد روستای شیت و جشنواره برداشت محصول سیر در روستای دستجرده برگزار می

 د.هایی هستند که در شکل گیری زنجیره تولید و عرضه محصوالت کشاورزی در وضع موجود نقش دارنزیرساخت

 برداشت از منابع آب زیرزمینی )چاه، چشمه و قنات( در روستاهای هدف بخش چورزق :54ول جد

روستا 

 مجتمع
 نام منبع چاه، چشمه، قنات و...

تولید به 

 مترمکعب

وضعیت بهره برداری از چاه، 

 چشمه، قنات و خط انتقال

وضعیت استحصال و 

 برداشت

 قنوات ایچ
 (365عادی ) داریدر مدار بهره بر 115،203 1قنات ایچ 

 (365عدم برداشت ) در مدار بهره برداری 0 2قنات ایچ 

 گوهر
 (365عادی ) در مدار بهره برداری 31،132 چشمه گوهر هاچشمه

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 111،904 قنات گوهر قنوات

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 86،976 چشمه ولیدر هاچشمه ولیدر

 جزال
 62،564 چشمه جزال هاچشمه

 
 (365عادی )

 درمدار بهر برداری دریافت از خط انتقال آب مجتمع جزال دریافت از خط انتقال آب تصفیه
 

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 36،521 قنات مجتمع جزال قنوات مجتمع مجتمع جزال

 ونی سر
 (365عادی ) روشن-فعال 54،750 چاه ونی سر هاچاه

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 38،325 قنات ونیسر قنوات

 قنوات دهنه
 (365عادی ) در مدار بهره برداری 31،420 دهنه 1قنات 

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 31،420 دهنه 2قنات 

 (365عادی )÷ در مدار بهره برداری 83،440 قنات رزه بند قنوات رزه بند

 دستجرده
 هاچاه

ه جدید چا

 دستجرده
 (365عادی ) روشن-فعال 43،630

چاه قدیمی 

 دستجرده
 (365عادی ) روشن-فعال 89،830

 3چاه شماره 

 (179عادی ) روشن-فعال 12،847 جدید دستجرده

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 102،189 قنات دستجرده قنوات
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 (365عادی ) یدر مدار بهره بردار 146،318 قنات قالت قنوات قالت

 سانسیز

 هاچاه
 (362عادی ) روشن-فعال 173،278 چاه سانسیز

 (200عادی ) روشن-فعال 20 چاه سانسیز جدید

 (365عادی ) در مدار بهره برداری 4،460 چشمه سانسیز هاچشمه

 قنوات
 (365عادی ) در مدار بهره برداری 31،025 سانسیز 1قنات 

 (365عادی ) مدار بهره برداری در 30،965 سانسیز 2قنات 
 ماخذ: استعالم از آب و فاضالب روستایی

 های پشتیبان موجود برای زنجیره محصوالت کشاورزی )طبق مدل پورتر(: فعالیت55جدول 

 هازیرساخت

 تولید

آباد چای، جزال سرخهای فرعی شامل ودخانه قزل اوزن و رودخانهر -1تامین آب: 

رود برروی وهسدتنظیمی پا -2 ان چای، قالت و طارمچای، زاچ کندی چای، لو

های ایستگاه -3میلیون مترمکعب بعد از تکمیل  15رودخانه قزل اوزن با ظرفیت 

 3024دهی ایستگاه پمپاژ در مدار با ظرفیت آب 9پمپاژ آب از رودخانه به تعداد 

ا، ههای سنتی: حق آبه های سنتی از طریق چاهزیرساخت-4مترمکعب در روز 

مترمکعب آبدهی سالیانه در سطح  2.548.687ها، قنوات جمعا با ظرفیت چشمه

 مترمکعب آبدهی سالیانه در روستاهای هدف 1.318.218بخش و 

لت از کیلوو 400کیلوولت و  230تامین برق برای پمپاژ آب: خطوط انتقال برق 

 های برق واقع در بخشجنوب بخش و ترانس

 تبدیل

های کشاورزی، های اشتغال روستایی )بانکهای عامل وامنکتامین سرمایه: با

رد های اعتبارات ختوسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید( + صندوق

رصد د 70 اشتغال روستایی + اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛

 درصد آورده تعاونی( 30آورده بانک 

 حیه صنعتی طارمهای صنعتی: شهرک و ناپهنه

 های صنعتیهای خارج از پهنهکارگاه

 توزیع

 33، کیلومتر راه شوسه 77کیلومتر راه ارتباطی آسفالته  +  122حوزه راه: 

 کیلومتر راه مالرو  51کیلومتر راه خاکی و 

 بازارهای دایمی: دستجرده / سه راهی کوهکن

و  های داخلیر نمایشگاهمعرفی محصوالت: تهیه بروشور، کتابچه و امکان شرکت د

 خارجی از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

س طارم )روستای شیت(، جشنواره گیال-های برداشت محصوالت: برگزاری جشنوار

 جشنواره سیر )دستجرده( و جشنواره زیتون 

 مدیریت منابع انسانی
 موزش فنیور / آدانشگاه پیام ن کاربردی / دانشگاه آزاد اسالمی / –آموزش توسط: دانشگاه علمی 

 و حرفه ای / جهاد کشاورزی

 توسعه تکنولوژی
 های انجام کار  با تاکید بر: مراکز تولیدها و فرایندها و روشتحقیق و توسعه، بهبود سیستم

 یریگوغن درختچه زیتون / کارگاه های فرآوری زیتون )شکسته / پرورده / کنسرو( / مراکز ر

 تامین

 یی: خرید از آببر / تولید: بروجرد، شیراز و...کود شیمیا

 خذ هزینهاق و آب و برق: اداره آب )اعطای مجوز و اخذ هزینه حق بستر( / اداره برق )تامین بر

 تامین برق(

 اصفهان و... سمپاشی و آفت زدایی: خرید از آببر / تولید سم و داروهای گیاهی: تهران، مشهد،
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 های کشاورزییره ارزش فعالیتهای اصلی زنجفعالیت -3-1-2

 زنجیره ارزش محصول زیتون -الف

شود. صرف میدرصد به صورت خام م 10درصد از محصول زیتون به صورت روغن زیتون و تنها  90در دنیا بیش از 

ام و کنسرو درصد محصول به صورت خ 70درصد از زیتون تولید شده به صورت روغن زیتون و  30در ایران حدود 

 مصرف می رسد.  شده به

هکتار  13147درصد محصول زیتون کشور در شهرستان طارم تولید می شود. این میزان محصول از  30بیش از 

ه اصل 200یتون هکتار باغات بارور( به دست می آید. در هر هکتار از باغات ز 9528زمین زیرکشت درخت زیتون )

ی درخت زیتون اتفاق می سالگ 30زیتون در سن باالی  دهی درختاندرخت کاشته می شود. باالترین میزان بهره

 افتد. 

ند. نهال های تولید بر حسب اندازه و کیفیت به سه درجه اصلی مرغوبیت متوسط، خوب و عالی تقسیم می شوزیتون

 نیریق تعاوت از طدرخت زیتون از طریق ایستگاه تحقیقات زیتون طارم تامین می شود. همچنین کود مورد نیاز باغا

ورزان و ود کشاهای روستایی تامین می شود. همچنین نیروی کار مورد نیاز برای برداشت محصوالت کشاورزی از خ

 شود.کنند تامین میهای گیالن، کردستان و سیستان و بلوچستان مراجعه میهمچنین کارگرانی که استان

غ و گیرد. خام فروشی در باورت میفروش محصوالت در دو مرحله خام فروشی و فروش محصول بعد از فرآورش ص

رود صورت ههمچنین در بازارهای اصلی شهرستان به مانند سه راهی کوهکن، بازار فروش زیتون گیلوان و پاو

درصد از محصول  60گیرد. پذیرد. عرضه محصوالت در این بازارها مستقیما توسط خود کشاورزان صورت میمی

شود. فرآورش درصد بعد از فرآورش به بازار عرضه می 40ه می شود و زیتون شده به صورت خام )تلخ( فروخت

 477 آن در محصوالت به صورت گرفتن تلخی زیتون جداسازی دانه زیتون )شکستن زیتون( و تبدیل به کنسرو از

و  8000داقل کارگاه فرآوری زیتون )اعم از سنتی و صنعتی( صورت می گیرد. محصوالت فرآوری شده در بازار ح

 رسد.تومان به فروش می 17000داکثر ح

شوند، عموما از شهرهای رشت، اصفهان، تهران، کرج، زنجان، داران شناخته میدالالن زیتون که با اصطالح بنک

حل استان م وری بهمشهد و... به باغات و بازار سه راهی کوهکن مراجعه کرده و محصوالت خریداری شده و برای فرآ

 ای( است. ای )دبهدهند. مصرف محصول زیتون در ایران عموما به صورت فلهاقامت خود انتقال می

تی که به کارخانجاهمچنین گیرد. بسته بندی زیتون عموما در استان مازاندان )شهر بهشهر( و شهر مشهد صورت می

وما در کنند عمدریافت می شهرستان طارم را های تولید شده درزیتونتولید روغن زیتون مشغول هستند و 

 اند. های گیالن و تهران واقع شدهاستان
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 های اصلی زنجیره ارزش محصول زیتون در وضع موجود )طبق مدل پورتر(فعالیت: 4نمودار 

 

 توزیع تولید تامین تدارکات تولید 

نیروی انسانی )کارگر 

داخل بخش /  ی(:کشاورز

شهر زنجان و روستاهای 

اطراف آن / استان گیالن / 

استان کردستان / استان 

سیستان و بلوچستان 

 )شهر زابل(

: مجتمع کشت علوفه نهال

و زیتون طارم، مجتمع 

زیتون کاری طارم، ایستگاه 

 تحقیقات زیتون طارم

 کود حیوانی )پهن(:

 روستاهای اطراف زنجان

 عملیات تبدیل

به  ت زیتون:باغا

 13147مساحت 

هکتار  9528هکتار )

 باغات بارور(

میزان تولید: 

 تن 23856

نوع محصول عرضه 

قلم  200: شده

زیتون با مرغوبیت 

 متوسط، خوب و عالی

تولید زیتون شور، پرورده، 

 %15کنسرو و روغن زیتون )

درصد به  30روغن کشی و 

(: صورت شور، پرورده و کنسرو

ارای مجوز کارگاه صنعتی د 33

واحد  12واحد روغن زیتون،  8)

واحد زیتون  13زیتون پرورده، 

کارگاه سنتی  444شور( + 

 فراوری زیتون

واحد  4 بسته بندی زیتون:

بسته بندی میوه جات و 

 سبزیجات 

بسته بندی در  بیرن از بخش:

های مازندران )بهشهر( و استان

خراسان رضوی )مشهد( / تولید 

انجات روغن زیتون در کارخ

 های گیالن و تهراناستان

درصد  55فروش زیتون تلخ )خام(: 

باغات  محل فروش:تولید؛ از کل

راهی کوهکن، بازار زیتون زیتون، سه

ل رود + انتقال به بازار کگیلوان و پاروه

کشور از طرق بنک داران رشت، 

اصفهان، تهران، کرج، زنجان و... به 

 خصوص در شهرهای رودبار و منجیل

روش به صورت شور، پرورده و ف

محل درصد از کل تولید؛  30 کنسرو:

منازل کشاورزان در روستاها +  فروش:

های روستاهای واقع در مسیر فروشگاه

جاده اصلی شهرستان + بازارهای سه 

 راهی کوهکن 

 15 فروش به صورت روغن زیتون:

 محل فروش:درصد از کل تولید؛ 

های عرضه در کارخانه + فروشگاه

 سطح شهرستان

عرضه در  بیرون از شهرستان طارم:

 شهرهای رودبار و منجیل

 مصرف

داخل بخش 

 10 چورزق:

 درصد محصول

بخش  خارج

 90: چورزق

 درصد محصول
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 زنجیره ارزش محصول سیر -ب

 فرایند تولید:  -

گین تولید میان گیرد. با احتسابهکتار از اراضی زراعی بخش چورزق شهرستان طارم صورت می 1896کشت سیر در 

 تن برآورد می شود.  75840تن درهکتار، میزان کل تولید سیر در سطح بخش  40

محلی  رایند برداشت محصول: نیروی انسانی مورد نیاز برای برداشت محصول سیر شامل کشاورزان و کارگرانف -

ه کباشد  محلی طارم میاست. ارقام سیر مورد کشت در شهرستان شامل سیر قرمز، سیر صورتی،سیر سفید، سیر 

 شود.همه ساله در ماههای اردیبهشت و خرداد برداشت و به بازار عرضه می

ای روش محصوالت: محصول سیر عموما در بازارهای روستای دستجرده عرضه می شود. سیرهای ریز عموما برف -

یر در سطح شمالغرب کشور، همیت بازار دستجرده برای عرضه سشود. با توجه به اها عرضه میمصرف به مرغداری

های آباد استان اردبیل و آذرشهر استان آذربایجان شرقی و همچنین سایر شهرستانهای پارسمحصوالت شهرستان

 شود.استان زنجان نیز در این بازار عرضه می

لی خرید های شمالی کشور، همدان، قزوین، استان تهران و شهر دزفول در استان خوزستان از بازارهای اصاستان

نین شود. فرایند تبدیل سیر به ترشی عموما در رودبار و منجیل و همچمحصول سیر در داخل کشور محسوب می

 طارم سفلی صورت می گیرد.

مهم و  بندی و صادرات به جمهوری آذربایجان و روسیهدر استان گیالن نقش آستارا در خرید محصول سیر، بسته

در ارس صاتولید شده از طریق به کشور عراق و کشورهای حاشیه خلیج ف اساسی است. همچنین میزانی از سیر

 شود. می

ر این شده د با توجه به اهمیت و نقش سنتی استان همدان در تولید و فروش محصول سیر، قسمتی از سیر تولید

شک رسد. همچنین قسمتی از سیر تولید شده در استان گیالن خاستان خشک، فراورش و به فروش مجدد می

 شود.می

ضه می قش دالالن در خرید و فروش سیر: محصوالت سیر در مزرعه و همچنین در بازار روستاهای دستجرده عرن -

 شود.شود و توسط دالالن و تجار به بازارهای مصرف فروخته می

نین همانطور که اشاره شد خشک کردن سیر عموما دراستان های همدان و گیالن و همچ یرترشی و سیرخشک:س -

 گیرد.تهیه سیرترشی در استان های گیالن و قزوین صورت می
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 های اصلی زنجیره ارزش محصول سیر در وضع موجود )طبق مدل پورتر(: فعالیت5نمودار 

 

 

 

 توزیع تولید تامین تدارکات تولید

نیروی انسانی 

 )کارگر کشاورزی(:

نیروهای بومی + 

های کردستان، استان

گیالن و سیستان و 

 ن بلوچستا

 

 عملیات تبدیل

به مساحت  مزارع سیر:

 هکتار  1896

 75840میزان تولید: 

 تن

نوع محصول عرضه 

: سیر قرمز، سیر شده

صورتی،سیر سفید، سیر 

 محلی طارم

 4تولید پودر سیر: 

 واحد

 تولید سیر خشک:

های همدان و استان

 گیالن

 تولید سیر ترشی:

های گیالن )رودبار استان

)طارم  و منجیل( و قزوین

 سفلی(

استان  بسته بندی:

 گیالن )آستارا(

فروش سیر )تر و خشک(: 

محل تولید؛ درصد از کل 75

دستجرده + انتقال به  فروش:

استان های، گیالن قزوین، 

 همدان

 فروش به صورت پودر سیر:

محل درصد از کل تولید؛  10

عرضه به  فروش سیرهای ریز:

 مرغداری

 فروش به صورت سیرترشی:

 رصد از کل تولیدد 15

فروش به صورت بسته 

عرضه در کشورهای  بندی:

آذربایجان، روسیه، عراق و 

 کشوهای حوزه خلیج فارس

 داخل بخش:

 درصد 10 

 

 :بیرون بخش

 درصد 90 

 مصرف
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 و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت بندیاولویت و توصیف شناسایی، -3-2

 روستا اشتغال و تولید جهت فعالیتی نظام و منابع تولید فضایی

 وضع طبیعی روستاهای هدف -3-2-1

در  رده کهبه لحاظ وضعیت طبیعی مقرهای روستاهای هدف بخش چورزق تمامی روستاها به غیر از روستای دستج

 اند. در این میان روستاهای شیت و ولیدرای قرار گرفتهای و یا تپهدشت قرار گرفته است، در وضعیت کوهستانی، دره

های فوقانی روستای ها و تراسدر تیپ اراضی کوهستانی، روستای جزال و ایچ متصل به اراضی دارای تیپ فالت

یابی شده است. در این بین، روستاهای قالت ها مکانای و بقیه روستاهای هدف در تپههای دامنهدستجرده در دشت

 .ای قرار دارندهای دامنهو سانسیز در محدوده متصل به دشت

های فرعی به هبه صورت کلی منابع غنی آب سطحی و زیرزمینی به واسطه جاری بودن رودخانه قزل اوزن و رودخان

های پمپاژ هآباد چای، جزال چای، زاچ کندی چای، لوان چای، قالت و طارم از بخش چورزق، وجود ایستگامانند سرخ

اده میلیون مترمکعب؛ منابع آب سطحی قابل استف 50.92ها )منابع آب زیرزمینی ها و چاهآب، قنوات، چشمه

گاه جنگلی و میلیمتر در ایستگاه سینوپتیک آببر، ذخیره 233.7میلیون مترمکعب(، بارندگی سالیانه  4153.4

یت، یدر، شپوشش گیاهی نادر و بومی جهت توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدار، واقع شدن روستاهای هدف ول

راعت، زکی بر ه حفاظت شده سرخ آباد همگی امکان شکل گیری اقتصاد قدرتمند کشاورزی متجزال و گوهر در منطق

ها، هغات و دربر با باغداری و دامداری را فراهم کرده است. همچنین به واسطه وجود ناهمواری و مناظر زیبای مسلط

 دارد. ف وجوده روستاهای هداقتصاد گردشگری نیز به خصوص در روستاهای شیت و ولیدر با امکان توسعه در بقی

شت کم زش و دخطر باالی احتمال وقوع زلزله، احتمال وقوع سیل و آسیب دیدن مزارع، احتمال رانش و زمین لغ

 عرض و دسترسی محدود به خاک از مهمترین تنگناهای موجود برای روستاهای هدف بخش چورزق است.

 ی و اشتغالزایی در بخش چورزقوضع طبیعی روستاهای هدف طرح توسعه اقتصاد :56جدول 

 بمنبع آ وضع طبیعی آبادی دهستان نام آبادی

 ایچ

 چورزق

 رشته قنات 2 های فوقانیای متصل به تراستپه

 رودخانه جزال چای / چشمه  های فوقانیای متصل به تراستپه جزال

 رودخانه جزال چای کوهستانی شیت

 ک رشته قناتدهنه چشمه / ی 1 ایای / درهتپه گوهر

 رودخانه جزال چای / چشمه کوهستانی ولیدر

 دستجرده

 دستجرده

 سه حلقه چاه / یک رشته قنات / ایستگاه پمپاژ آب دشتی

 رودخانه طارم / دو رشته قنات ایای / درهتپه دهنه

 یک رشته قنات ایای / درهتپه رزه بند

 اترشته قن 2دهنه چشمه /  1حلقه چاه /  2رودخانه قالت /  ای / متصل به دشتدره سانسیز

 رودخانه قالت / یک رشته قنات ای / متصل به دشتدره قالت

 رودخانه طارم / یک حلقه چاه / یک رشته قنات ایای / درهتپه ونی سر
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 وضع اجتماعی روستاهای هدف -3-2-2

رای بتواند به عنوان یک قابلیت مثبت یاجتماعی در بخش چورزق و روستاهای هدف م –اتحاد و انسجام فرهنگی 

های جمعیتی های اشتغالزایی به صورت مشترک، در صورت لزوم، تلقی شود. همچنین بررسیتعریف برخی از طرح

این امر  ر است.نشان داد که نرخ مشارکت اقتصادی بخش چورزق نسبت به کل کشور و نقاط روستایی کل کشور باالت

 ندتر بخش در مقایسه سایر نقاط کشور است.حاکی از بازار کار قدرتم

ر این کاهش جمعیت د 1395تا  1390های علیرغم قدرت اقتصادی و بازار کار قدرتمند در بخش چورزق؛ بین سال

 1.7نسیز )درصد(، سا 1.72درصد(، ولیدر ) 2.89بخش رخ داده است. نرخ رشد جمعیت در روستاهای دستجرده )

تاهای هدف درصد( مثبت بوده است و در روس 0.39درصد(، رزه بند ) 0.91قالت )درصد(،  0.95درصد(، دهنه )

درصد( منفی  -2.2ر )درصد( و گوه -1.81ر )سدرصد(، ونی  -0.67) درصد(، جزال -0.6)درصد(، ایچ  -0.07شیت )

اند و هبودفی بوده است. روستاهای هدف واقع در دهستان چورزق به غیر از روستای ولیدر دارای رشد جمعیت من

 ده است.سر بقیه روستاها دارای نرخ شد مثبت بوبرعکس این وضعیت در دهستان دستجرده به غیر از روستای ونی

اصل از حهای جدید اشتغال عدم افزایش منابع آب و خاک، همزمان با افزایش جمعیت در کنار عدم تعریف موقعیت

حدود مپذیری روستاها . باعث شده است تا ظرفیت جمعیتگسترش صنایع تبدیلی مرتبط با محصوالت کشاورزی و..

تا  ده استباشد. همچنین محدودیت در فضای اختصاص یافته برای احداث واحدهای مسکونی در روستاها باعث ش

تعریف  ایی کهساخت و سازهای جدید عموما با مشکالتی برخورد کنند. همین عوامل باعث شده است تا در روستاه

 االت مرتبط با کشاورزی صورت نگرفته است، جمعیت کاهش یابد.جدیدی از اشتغ

 وضعیت روستاهای هدف به لحاظ نرخ رشد جمعیت :57جدول 

 دهستان نام آبادی
-1395نرخ رشد 

1390 
 وضعیت

 ایچ

 چورزق

 منفی -0.6

 منفی -0.67 جزال

 منفی -0.07 شیت

 منفی -2.2 گوهر

 مثبت 1.72 ولیدر

 دستجرده

 دستجرده

 مثبت 2.89

 مثبت 0.95 دهنه

 مثبت 0.39 رزه بند

 مثبت 1.7 سانسیز

 مثبت 0.91 قالت

 منفی -1.81 ونی سر
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 وضع اقتصادی روستاهای هدف -3-2-3

ت. های مختلف کشاورزی نشان دهنده اهمیت فعالیت در اقتصاد و معیشت کشاورزان اسبرداران در فعالیتتعداد بهره

وفقیت مهای قدرتمندتر، توان در فعالیتنهاد مرتبط با اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، احتماال میبراین اساس در پیش

 بیشتری را کسب کرد. 

ام دهای باغداری، زراعت، پرورش طیور به روش سنتی، پرورش دام سنگین و پرورش در شهرستان طارم فعالیت

هش در بخش چورزق فاصله بین باغداری و زراعت کاشوند. برداران را شامل میسبک به ترتیب بیشترین بهره

تر است، فعالیت پرورش دام سنگین از یابد. در دهستان چورزق که نسبت به دهستان دستجرده کوهستانیمی

 پرورش طیور به روش سنتی پیشی گرفته است.

ر نگی، طیوسدام  ، پرورشساکنین روستاهای شیت و ولیدر، با توجه به وضعیت کوهستانی، بیشتر به فعالیت باغداری

سانسیز و  های ایچ، جزال،و پرورش دام سبک مشغول هستند و زراعت در این روستا نقش خاصی را ندارد. در آبادی

ت، ها است. در روستاهای شیبرداران در فعالیت زراعت بیشتر از فعالیت دامداری و سایر فعالیتقالت میزان بهره

 های کشاورزی داراست.تری را در فعالیتزه بند و ونی سر باغداری نقش پررنگگوهر، ولیدر، دستجرده، دهنه، ر

شود. یمهای اصلی ذکر شده، فعالیت پرورش ماهی در روستاهای شیت، ولیدر و دستجرده انجام عالوه بر فعالیت

های عالیتای در کنار سایر فهمچنین در روستای شیت پرورش کرم ابریشم و در روستای دستجرده کشت گلخانه

 کشاورزی وجود دارد. 

 فعالیت نوع حسب بر کشاورزی هایبرداریبهره :58جدول 

 پرورش

 ماهی

 پرورش

کرم 

 ابریشم

 پرورش

 دام سبک

 پرورش

 دام سنگین

 پرورش

 زنبور عسل

پرورش 

 طیور
 به روش سنتی

کشت 

 ایگلخانه
 زراعت باغداری

 

 شهرستان طارم 4417 7083 9 3183 332 1542 1080 1 19

 بخش چورزق 2513 3157 5 1289 146 928 689 1 11

 دهستان چورزق 1186 1706 0 609 112 788 526 1 6

 آبادی ایچ 102 89 0 37 2 57 19 0 0

 آبادی جزال 144 98 0 38 5 62 29 0 0

 آبادی شیت 1 175 0 24 13 57 3 1 2

 آبادی گوهر 117 129 0 39 3 74 49 0 0

 آبادی ولیدر 2 130 0 43 2 48 39 0 3

 دهستان دستجرده 1174 1315 5 654 26 130 142 0 3

 آبادی دستجرده 148 218 2 65 1 8 16 0 3

 آبادی دهنه 152 168 0 100 4 23 19 0 0

 آبادی رزه بند 132 152 0 87 1 10 11 0 0

 آبادی سانسیز 153 80 0 48 6 4 26 0 0

 آبادی قالت 104 74 0 45 2 32 23 0 0

 آبادی ونی سر 129 131 0 110 3 27 9 0 0
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 نابیشترین میز در بخش زراعی محصوالتی چون سیر، سیب زمینی، باقال، گوجه فرنگی، پیاز، خربزه و طالبی و...

 کرده است. برداران را در روستای هدف به خود جذببهره

 فعالیت زراعی نوع حسب بر کشاورزی هایبرداریبهره :59جدول 

سیر و سایر 

 زیجاتسب
 یونجه

گوجه 

 فرنگی

سیب 

 زمینی

خربزه و 

 طالبی
 ارزن لوبیا نخود باقال پیاز

 

 شهرستان طارم 76 24 34 468 269 474 1700 1412 66 2412

 بخش چورزق 76 21 30 430 170 64 1581 225 52 1896

 دهستان چورزق 76 19 30 402 128 6 685 48 48 745

 زالآبادی ج 0 2 6 42 0 0 133 0 2 112

 آبادی گوهر 76 0 0 1 47 2 0 7 3 45

 آبادی ایچ 0 2 1 69 1 0 97 4 7 96

1017 4 166 816 57 35 28 0 2 0 
دهستان 

 دستجرده

 آبادی دستجرده 0 0 0 1 4 2 120 17 0 129

 آبادی دهنه 0 1 0 16 3 8 140 18 2 147

 آبادی رزه بند 0 0 0 2 0 0 128 7 0 130

 آبادی سانسیز 0 0 0 0 5 31 31 22 1 144

 آبادی قالت 0 0 0 0 1 7 44 22 1 102

 آبادی ونی سر 0 1 0 7 1 8 114 39 0 122

 تواند برای ظرفیتها و سکونتگاه در یک محصول خاص است که میتعداد درختان بارور و نهال حاکی از قدرت پهنه

 سنجی میزان تولید و پیشنهادات در خصوص صنایع تبدیلی موثر باشد.

 242000ست )زیتون و انار دو محصول اصلی باغی در بخش چورزق است. در دهستان چورزق غلبه با درخت انار ا

 37000گیالس ) واصله(  46000اصله( قرار دارد. محصوالتی باغی چون فندق ) 63000اصله( و زیتون در رده دوم )

 شوند.اصله( نیز از محصوالت عمده به شمار می
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، جزال، شیت، گوهر، سانسیز و قالت غلبه با درختان انار است. کل باغات گیالس واقع در روستاهای در روستاهای ایچ

هزار اصله( است. در روستاهای دستجرده، دهنه، رزه بند  10اصله( و شیت ) 19000هدف متعلق به روستای ولیدر )

 و ونی سر غلبه با درخت زیتون است. 

 اصله( 1000)تعداد درخت بارور ونهال  :60جدول 

 هلو،

 شلیل و

 شفتالو

 زیتون سیب فندق گردو گیالس
 زردآلو و

 قیسی

انواع 

 تبریزی

 و

 اوکالیپتوس

انواع آلو و 

 گوجه

 انگور

 آبی

 انجیر

 آبی
 انار

 

 شهرستان طارم 754 22 18 15 11 20 1604 12 96 43 39 42

 بخش چورزق 466 12 6 13 8 8 441 5 50 23 38 35

 دهستان چورزق 242 8 3 10 7 6 63 4 46 13 37 9

 آبادی ایچ 13 // // // // // 2 // 7 // // 1

 آبادی جزال 14 // // // // // 6 // // // // //

 آبادی شیت 23 2 // // // // 2 // // // 10 //

 آبادی گوهر 18 1 //  0 // 8 // 0 //  //

 آبادی ولیدر // //  0 //  0 // 1 1 19 //

11 // 10 4 1 366 1 1 2 4 4 189 
دهستان 

 دستجرده

 آبادی دستجرده 47 1 1 // // // 118 // // // // 1

 آبادی دهنه 22 1 1 // // // 32 // // 1 // 1

 آبادی رزه بند 23 // 1 // // // 31 // // // // 1

 آبادی سانسیز 16 // // //  // 8  0 //  //

 آبادی قالت 11 1 // 1   4 //  //  //

 آبادی ونی سر 25 // // 0  // 61 // // // 0 6

ایع تواند در برآورد ظرفیت محصوالت تولیدی و احتمال تعریف صنمساحت اراضی زراعی و باغ و قلمستان می

 تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی دارای اهمیت باشد. مساحت کل اراضی کشاورزی 
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هکتار از این میزان متعلق  8702هکتار است که  19080ستان شهرستان طارم مساحت کل اراضی زراعی و باغ و قلم

هکتار(، دهنه  622هکتار(، ونی سر ) 961به بخش چورزق است. در سطح روستاهای هدف روستاهای دستجرده )

 245هکتار(، سانسیز ) 329هکتار(، ایچ ) 340هکتار(، گوهر ) 361هکتار(، جزال ) 441هکتار(، رزه بند ) 583)

هکتار( به ترتیب دارای بیشترین مساحت اراضی  72هکتار( و ولیدر ) 120هکتار(، شیت ) 161هکتار(، قالت )

کشاورزی هستند. الزم به ذکر است که اراضی کشاورزی روستاهای شیت و ولیدر تنها به فعالیت باغداری اختصاص 

 دارد.

 مساحت اراضی زراعی و باغ و قلمستان )هکتار(: 61جدول

   مساحت کل مساحت اراضی زراعی احت باغ و قلمستانمس

 شهرستان طارم 19080 8337 10743

 بخش چورزق 8702 5102 3600

 دهستان چورزق 3697 2578 1118

 آبادی ایچ 329 267 62

 آبادی جزال 361 307 54

 آبادی شیت 120 - 120

 آبادی گوهر 340 267 73

 آبادی ولیدر 72 - 70

 دهستان دستجرده 4550 2195 2355

 آبادی دستجرده 961 291 670

 آبادی دهنه 583 379 204

 آبادی رزه بند 441 262 179

 آبادی سانسیز 245 189 56

 آبادی قالت 161 119 42

 آبادی ونی سر 622 277 345

 100التر از سر با در بررسی روستاهای هدف، تعداد گاو و گوساله در روستاهای ایچ، شیت، گوهر، جزل ولیدر و ونی

ن و گوساله در دهستا راس است. این آمار حاکی از غلبه تراکم تعداد گاو 100رای بوده و در بقیه روستاها کمتر از 

اس گاو و ر 3543چورزق نسبت به دهستان دستجرده دارد به طوریکه در مجموع تمامی روستاها دهستان چورزق 

کثر اها هم حکایت از شیری بودن او و گوساله دارد. آمار نر و ماده دامرای گ 419گوساله و دهستان دستجرده تنها 

 گاوهای نگهداری شده در روستاهای هدف است.

راس و  228ر با راس بز مقام اول را درین روستاهای هدف دارد. روستای ولید 396در تعداد بز روستای گوهر با 

 های هدف است. ی بز در میان روستاترین روستاهای داراراس بز، عمده 118روستای ایچ با 

ها برتری دارد. روستای ( بر بقیه آبادی1047به مانند آمار گاو و گوساله، روستای ایچ در تعداد گوسفند و بره )

ارا بودن دسر، سانسیز، قالت و جزال با راس گوسفند و بره درمقام دوم قرار دارد. روستاهای ونی 808دستجرده با 

 های بعدی قرار دارند.وسفند و بره در مقامراس گ 500بیش از 
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 تعداد گاو و گوساله، بز و بزغاله و گوسفند و بره )راس( :62جدول 

 تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری تعداد بز و بزغاله در روز آمارگیری تعداد گوسفند و بره در روز آمارگیری
 

 جمع ماده نر
تعداد 

بهره 

 برداری
 جمع ماده نر

بهره  تعداد

 جمع ماده نر برداری
تعداد 

بهره 

  برداری

3729 26381 30109 851 810 5373 6183 546 1383 5301 6684 1541 
شهرستان 

 طارم

 بخش چورزق 927 3995 3277 718 434 4251 3745 506 486 13700 12591 1109

609 8353 8962 344 418 3321 3739 376 574 2970 3543 788 
دهستان 

 چورزق

 آبادی ایچ 57 342 316 26 12 118 100 18 15 1047 1002 45

 آبادی جزال 62 222 185 37 14 58 55 3 27 528 510 18

 آبادی شیت 57 300 238 62 3 43 42 1 0 0 0 0

 آبادی گوهر 74 244 199 45 43 396 349 47 17 206 179 27

 آبادی ولیدر 48 174 157 17 32 228 215 13 16 196 180 16

445 3417 3862 123 86 333 419 46 141 278 419 129 
دهستان 

 دستجرده

56 752 808 16    1 7 18 25 8 
آبادی 

 دستجرده

 آبادی دهنه 22 70 56 14 7 65 54 11 17 310 279 31

 آبادی رزه بند 10 30 19 12 4 15 14 1 10 226 194 32

 زآبادی سانسی 4 5 5 0 13 68 51 17 20 578 536 43

 آبادی قالت 32 69 38 31 3 5 3 2 20 563 522 41

128 527 655 9    2 39 68 107 27 
آبادی ونی 

 سر
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 کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی  ظرفیت شناسی -3-3

رین میزان ( دارای بیشتدرصد 4.28درصد(، شیت ) 5.94درصد(، ولیدر ) 6.13نرخ بیکاری در روستاهای دهنه )

ان نرخ بیکاری درصد( دارای کمترین میز 1.6درصد( و قالت ) 0.6درصد(، دستجرده ) 0.53است و روستاهای ایچ )

 در بین روستاهای هدف هستند.

 تعداد افراد همسر براثر فوت همسر است.آمار وضعت زناشویی در روستاهای هدف حاکی از تعداد قابل توجه افراد بی

اد برای ایج شود. این افراد در صورت بیکاری نیازمند توجه ویژهمسر براثر طالق نیز به آمار فوق افزوده میهبی

 ست.ااشتغال و همچنین نیازمند کمک و یاری از سوی نهادهای حمایتی در صورت نداشتن استقالل مالی 

 دنهمسر بوسال، فعال و وضع زناشویی به لحاظ بی 10جمعیت باالی  :63جدول 

 وضع زناشویی جمعیت فعال ساله وبیشتر 10جمعیت  مشخصات جغرافیایی

 نرخ بیکاری بیکاران شاغل زن مرد نام آبادی نام دهستان
بی همسر 

براثرفوت 

 همسر

بی همسر 

 براثر طالق

 چورزق

 4 24 0.53 1 187 280 265 ایچ

 2 29 2.43 6 241 291 329 جزال

 6 51 3.20 8 242 314 286 گوهر

 11 32 4.28 13 291 379 389 شیت

 3 36 5.94 18 285 313 261 ولیدر

 دستجرده

 4 46 0.60 2 331 432 425 دستجرده

 2 20 3.06 11 349 247 267 رزه بند

 2 51 3.91 16 393 514 546 ونی سر

 4 22 6.13 16 245 297 308 دهنه

 1 29 3.13 11 340 381 439 سانسیز

 3 29 1.60 3 185 241 241 قالت

 خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد -3-3-1

ست که از میان ابوده  1396نفر در سال  1839افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در شهرستان طارم 

 1924تعداد مددجویان یان ارگان  97ماهه نخست سال  8است. همچنین در نفر بوده 1132زنان سرپرست خانوار 

 بوده است.نفر 

حصیالت فوق ، افزاد دارای ت1397به لحاظ تحصیالت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان طارم در سال 

 نفر بوده است. 1، سطح دو حوزوی 1، دکتری 12، فوق لیسانس 49، لیسانس 10دیپلم 

نفر و به ارزش  905مجموع به  در 1397تا پایان ماه هفتم سال  1392کمیته امداد امام خمینی )ره( از ابتدای سال 

های در حوزه میلیون ریال( تسهیالت روستایی پرداخت کرده است که بیشتر 104978میلیارد تومان ) 10.5حدود 

 دامداری، کشاورزی و خدمات بوده است.
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 گروه اساس بر 1397 سال ماهه 7 الی 1392 سال از( ره) خمینی امام امداد کمیته پرداختی روستایی تسهیالت :64جدول 

 فعالیت )مبالغ به میلیون ریال(

 گروه فعالیت
 1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال

 1397سال 

 ماهه(7)

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

   20   77   75   77   49   29 دامداری

   15   86   77   48   48   47 کشاورزی

   5   14   6   12   20   33 خدمات

   3   9   10   19   4   4 حمل و نقل

   1   2   12   7   4   6 قالیبافی

   0   7   5   4   12   7 زنبورداری

   0   3   0   0   0   0 طیور

   0   0   0   0   0   1 صنایع دستی

   0   0   0   0   2   1 شیالت

صنفی و 

 یصنعت
17   5   8   3   8   3   

 8،470 47 32،950 206 20،430 188 20،630 175 12،268 144 10،230 145 جمع

 اداره بهزیستی -3-3-2

ت که در نفر بوده اس 160زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی در شهرستان طارم  1395در سال 

یابد. خدمات ارائه شده برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش یمنفر افزایش  166این تعداد به  97و  96های سال

 اداره بهزیستی به شرح زیر بوده است:

 نفر 205سه سال به تعداد  های زندگی در مجموعارتهای آموزش مهبرگزرای دوره -

 96و  95های فقره در سال 3تامین مسکن به تعداد  -

 نفر 121 غربالگری زنان سرپرست خانوار در سه سال به تعداد -

 فقره 3توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )وام و سرمایه کار(  -

 1397نفر در سال  21آموزش فرزندپروری به  -

 1397نفر در سال  19آموزش تاب آوری به  -

 ه است.سر و دستجرده در بین روستاهای هدف آموزش اداره بهزیستی قرار داشتروستاهای هدف گوهر، دهنه، ونی
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 های آموزشی و خدمات خاص ارائه شده برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستیبرنامه :65جدول 

 مندنوع خدمات و تعداد افراد بهره سال
 زنان سرپرست 

 خانوار )شهرستان(

1395 

 بالغیقاضی-ستجردهد-ونیسر-هنه د-لوییمک-وهرگ-روستاهای انذر :نفر( 60های زندگی )های مهارتدوره 

 1انذر-1روستای گوهر فقره(: 2) تامین مسکن 

 ( 43غربالگری زنان سرپرست خانوار :)دهنه-کلیوییم-گوهر-انذر-شهر چورزق وروستاهای  خانوار-

 جیا-دستجرده-ونیسر

  1التق-1روستای انذر فقره(: 2 –توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )وام و سرمایه کار 

160 

1396 

 بالغیقاضی-ستجردهد-ونیسر-هنه د-لوییمک-وهرگ-روستاهای انذر :نفر( 73های زندگی )های مهارتدوره 

 ( 1تامین مسکن :)1روستای انذر فقره 

 ( 49غربالگری زنان سرپرست خانوار :)دهنه-کلیوییم-گوهر-انذر-شهر چورزق وروستاهای  خانوار-

 جیا-دستجرده-ونیسر

  1وستای شقاقی انذرر فقره(: 1 –توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )وام و سرمایه کار 

166 

1397 

 بالغیقاضی-ستجردهد-ونیسر-هنه د-لوییمک-وهرگ-روستاهای انذر :نفر( 72های زندگی )های مهارتدوره 

 ( 29غربالگری زنان سرپرست خانوار :)دهنه-کلیوییم-گوهر-انذر-شهر چورزق وروستاهای  خانوار-

 جیا-دستجرده-ونیسر

  نفر 21آموزش فرزندپروری 

 نفر 19آوری  آموزش تاب 

166 

 و هافعالیت برندسازی بر تاکید با روستا هایظرفیت مهمترین بندیاولویت و شناسایی -3-4

 اقتصادی تحرک جهت هاپیشران و اولویت دارای خدمات یا تولید محورهای برای تعیین خدمات

 روستا

توان در سه دسته گروه دی، میمده تولیعهای اصلی و محصوالت روستاهای هدف بخش چورزق را براساس توان

 بندی کرد. 

فعالیت  گیرند. با توجه به وضعیت توپوگرافیک این دو روستا،در دسته اول قرار می روستاهای شیت و ولیدر -

های باغداری، دامداری و گردشگری است. در بخش گیرد و فعالیت اصلی ساکنین در بخشزراعی صورت نمی

نیز  ی و زیتونباشد. در کنار این دو درخت اصلی انجیر آبتا شامل گیالس و انار میهای این قسمت عمدباغداری، باغ

ست. های اصلی این دو روستا گاو در روستای شیت و بز در روستای ولیدر ابه میزان کم کشت شده است. دام

های هدف زو روستاهای مانند پرورش ماهی و زنبور عسل نیز در این دو روستا رواج دارد. هر دو روستا جفعالیت

رح اند و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در سطح استان زنجان مطگردشگری تعریف شده

 هستند.

های زیادی اند و به لحاظ اقتصادی همسانیهر سه در دهستان چورزق واقع شده روستاهای گوهر، جزال و ایچ -

ن دستجرده دارند با این وجود در اقتصاد معیشی ساکنین نقش های هدف واقع در دهستارا با روستاهای دهستان

خورد. محصوالت سیر و سیب زمینی مهمترین محصوالت زراعی این روستاها دامداری بیشتر از باغداری به چشم می

است ولی کشت گوجه فرنگی رواج چندانی ندارد و به جای آن محصوالتی چون گندم، جو، نخود، لوبیا و... در کنار 
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شود. در فعالیت باغداری محصول اصلی به جای زیتون، انار است و زیتون در حصوالت اصلی ذکر شده کشت میم

نشیند. در فعالیت دامداری گاو و بز اهمیت بیشتری رتبه دوم قرار دارد. در روستای ایچ درختان فندق نیز به بار می

 نسبت به گوسفند دارد.

ا بزیاد  و در مشابهت رزه بند، ونی سر، دهنه، سانسیز و قالت( در روستاهای هدف دستجرده )دستجرده، -

طالبی  وزمینی، باقال، گوجه فرنگی و خربزه روستای ایچ از بخش چورزق، محصوالت اصلی زراعی شامل سیر، سیب

وسفند گشود. محصوالت اصلی باغی شامل زیتون، انار، انجیرآبی و انگور آبی است. در بخش دامداری پرورش می

 نسبت به گاو و بز رواج بیشتری دارد.

 های اصلی روستاهای هدف بخش چورزقطبقه بندی ویژگی :66جدول

 ویژگی آبادی پهنه

1 
 شیت -

 ولیدر -

 روستاهای کوهستانی با دسترسی محدود به خاک -

 اقتصاد متکی بر باغداری و دامداری و بدون زراعت -

ت، مجموعه باغ ن شیهای خدماتی نگیاقتصاد قدرتمند گردشگری )مجتمع -

 بهشت، باغ گیالس، سفره خانه قشالق، مجتمع رفاهی باران و...(

 انار –محصوالت عمده باغی: گیالس  -

 دامداری: عموما گاو )روستای شیت( و بز )روستای ولیدر( -

 وجود فعالیت پرورش ماهی و زنبور عسل -

 شی تره بارفرو 2های تجاری مثل فعالیت -

2 

 گوهر -

 جزال -

 ایچ -

 لیدرو-های هموار و زراعی بیشتر، نسبت به پهنه شیتمیندسترسی به ز -

 اقتصاد متکی بر زراعت، دامداری، باغداری -

 محصوالت مهم زراعی: سیر و سیب زمینی  -

 محصوالت مهم باغی: انار، زیتون، فندق -

 دامداری: گاو و بز -

3 

 دستجرده -

 رزه بند -

 ونی سر -

 دهنه -

 سانسیز -

 قالت -

 کمتر دامداری اقتصاد متکی بر زراعت و باغداری و -

 وزمینی، باقال، گوجه فرنگی و خربزه محصوالت اصلی زراعی شامل سیر، سیب -

 طالبی 

 محصوالت اصلی باغی شامل زیتون، انار، انجیرآبی و انگور آبی  -

 دامداری: رواج بیشتر پرورش گوسفند نسبت به گاو و بز -

 روستاهای هدف گردشگری مصوب :67جدول 

 جاذبه آبادی ردیف

 قامتیا-طبیعت / باغات گیالس / مراکز پذیرایی شیت 1

 طبیعت / آبشار گوهر 2

 قامتیا-طبیعت / باغات گیالس / مراکز پذیرایی ولیدر 3
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 های روستاهای هدف برای توسعه اقتصادی و اشتغالزاییمهمترین ظرفیت :68جدول 

روستای 

هدف 

 گردشگری

تعداد 

درخت 

(1000 

 اصله(

 تعداد بهره برداری )نفر( تعداد دام )راس( هکتار(مساحت اراضی کشاورزی )

 
 باغ و 

 قلمستان

اراضی 

 زراعی

 مساحت

 کل

 گوسفند 

 و بره
 بز و برغاله

 گاو و 

 گوساله

 دام سبک 

 و سنگین

پرورش 

 طیور/ سنتی
 زراعت باغداری

 شهرستان طارم 4417 7083 3183 2622 6684 6183 30109 19080 8337 10743 2708 

 بخش چورزق 2513 3157 1289 1617 3995 4251 13700 8702 5102 3600 1119 

 دهستان چورزق 1186 1706 609 1314 3543 3739 8962 3697 2578 1118 454 

 آبادی ایچ 102 89 37 76 342 118 1047 329 267 62 23 

 آبادی جزال 144 98 38 91 222 58 528 361 307 54 20 

 آبادی شیت 1 175 24 60 300 43 0 120 - 120 37 *

 آبادی گوهر 117 129 39 123 244 396 206 340 267 73 27 *

 آبادی ولیدر 2 130 43 87 174 228 196 72 - 70 20 *

 دهستان دستجرده 1174 1315 654 272 419 419 3862 4550 2195 2355 600 

 آبادی دستجرده 148 218 65 24 25  808 961 291 670 168 

 آبادی دهنه 152 168 100 42 70 65 310 583 379 204 58 

 آبادی رزه بند 132 152 87 21 30 15 226 441 262 179 55 

 آبادی سانسیز 153 80 48 30 5 68 578 245 189 56 23 

 آبادی قالت 104 74 45 55 69 5 563 161 119 42 16 

 آبادی ونی سر 129 131 110 36 107  655 622 277 345 92 
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 های اصلیها و ویژگیپهنه بندی روستاهای هدف بخش چورزق به لحاظ توان :26نقشه 
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 های زراعیهای فعالیتبندی روستاهای هدف بخش چورزق به لحاظ ویژگیپهنه :26نقشه 
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 های باغیهای فعالیتپهنه بندی روستاهای هدف بخش چورزق به لحاظ ویژگی :27نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور 
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 های باغیهای فعالیتپهنه بندی روستاهای هدف بخش چورزق به لحاظ ویژگی :28ه نقش
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 غیربومی، و بومی افراد توسط اجراء قابل کارآفرینی هایطرح با مرتبط هایایده جمع آوری -3-5

 تولید محورهای و هامزیت ها،با ظرفیت مرتبط

ن مساله را درنظر بگیرد. اولی ی الزم بود تا مشاور تا چند مسالههای کارآفرینهای مرتبط با طرحآوری ایدهبرای جمع

های نوین براساس های روستاها باشد و در ثانی راه برای ارائه ایدههای ارائه شده مرتبط با منابع و تواناینکه ایده

اند را دهل مورد توجه نبوتواند راه جدیدی را عرضه کرده ولی تا به حاهای نوینی که میتجربیات ویژه افراد و فعالیت

 باز بگذارد. 

های شود این است که تمرکز بر ارائه راههای مشارکتی احساس میبراساس تجربیات مشاور، خطری که در نشست

شود و در نتیجه های روستاها دور میگیرد که عموم نظرات از ارتباط با منابع و توانجدید و ویژه به نحوی شدت می

های اهالی بومی به دنبال این بود تا افکار کند. در حقیقت مشاور در اخذ ایدهدار میرح را خدشهاحتمال موفقیت ط

 وان مشاور های مغفول مانده روستا متوجه شود و در یک رابطه دیالکتیکی بین نمایندگبیشتر از هر چیز به توان

هگذر از این ر ر و هم برای ساکنین حاصل آید وها و منابع روستا هم برای مشاوتری از توانافراد بومی شناخت عمیق

ساس . براین اهای ارائه شده بتواند هر دو جنبه مرتبط بودن و متهورانه و شجاعانه بودن خود را داشته باشدایده

 مشاور از روش نقشه منابع سود جست.

رستان روستا و اطراف قبها را در جنوب چگونگی قرار گیری باغات گیالس و کوچه باغ شیتنقشه منابع روستای 

دهد. همچنین نحوه پخشایش خدمات گردشگری در ابتدای ورودی روستای و در مسیر خروجی قدیمی نشان می

وستا و رها و سبد سازی در منتهی الیه شرق روستای به سمت روستای ولیدر قابل مشاهده است. تمرکز بارفروشی

ر داری در شمال شرقی روستا از مهمترین منابع روستا فاهی بنیاد مسکن و دهیر-همچنین واحدهای اقامتی

 های روستای شیت محصوالتی از قبیل انار، هلو، انجیر، گیالس، زالک، خرمالو،های مختلف است. بارفروشیزمینه

 های همجوار و شهرهای چون تهران، قزوین،کنند که توسط دالالن خریداری و به شهرستانازگیل و... را عرضه می

 شود.رسال میان و... اردبیل، تبریز، زنجان، میانه، لنگرود، کرج، کرمانشاه، سنندج، الهیجان، رودسر، تنکابرشت، 

 1: نقشه روستای شیت  5تصویر 
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ری حمد ماهوممزاده در مقیاس بزرگتر، عبور رودخانه از پایین روستا، موقعیت قلعه باستانی و همچنین موقعیت اما

هایی های اصلی قابل مشاهده است. فعالیتو در مالکیت روستای جزال( و مسیر عبور راه 20)مربوط به اراضی پالک 

 که به صورت بصری قابل مشاهده نیست، نگهداری دام و به خصوص گاو در این روستاست.

تا جزو های مرتبط با کارآفرینی در روستای شیت و همچنین روستای ولیدر )با توجه به اینکه هر دو روسایده

ط با ا مرتبوستاهای هدف گردشگری تعریف شده است و نظام باغداری و دامداری نسبتا مشابهی دارند(، عمومر

 است. صنعت گردشگری و فرآوری محصول گیالس و انار و همچنین توسعه بازارهای عرضه محصوالت کشاورزی

 2: نقشه روستای شیت  6تصویر 

 
راعی، ، اراضی زشود، کانال آبیارین که حق آبه روستا از آنجا تامین می، رودخانه زاچکاجزالدر نقشه منابع روستای 

ب دارای ها و منابع تامین آب شرییالق روستا در کوهستان، امامزاده محمد ماهوری، قبرستان قدیمی، محل چاه

ه استان نز نمواهمیت است. جناب حبیب اهلل محمدی کشاورز سیب زمینی کار این روستا، دو سال به عنوان کشاور

ست. شده ا انتخاب شده است. در این روستا استخر ماهی وجود داشته است که براثر کاهش حجم آب چاه تعطیل

توانند کشت تابستانه شود و به همین دلیل نمیمشکل ذکر شده از طرف روستاییان اینکه آب در تابستان قطع می

یالس و دو و گ، سیر، نخودفرنگی، زیتون، انار، گرداشته باشند. با توجه به محصوالت اصلی همچون سیب زمینی

های مرتبط با این توان به ایدهراس گوسفند )طبق اظهار نظر روستاییان( می 400راس گاو و  300همچنین 

ی چون حصوالتممحصوالت ارزش بیشتری قائل شد. ایده اصلی ارائه شده از طرف اهالی بومی احداث گلخانه برای 

 رنگی، خیار، فلفل، بادمجان، قلمه زیتون و گل و گیاه است.گوجه فرنگی، توت ف
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 نقشه منابع روستای جزال :7تصویر 

 
دهد. همچنین محل کشت مزراع برنج را در اطراف رودخانه قزل اوزن نشان می گوهرنقشه منابع روستای 

ر آب د دسترسی به محصوالتی چون گندم، جو و نخود و محصوالتی چون پیاز و نخود فرنگی که براساس نحوه

  شود و همچنین باغات روستا )زیتون و انار( بر روی این نقشه قابل مشاهده است.های جداگانه کشت میزیرناحیه

مکان اهمچنین  وگوهر  قلعه بابا ملحود، آبشار واقع در یک دره با مناظر طبیعی زیبا با نام دودعود، خانه گردشگری

ز ارخ میشه سه هاشم کلواییم، امامزاده محمد باقر روستای کله سیران و امامزاددسترسی به امامزاده قاسم روستای 

 امکانات قابل ذکر گردشگری روستا بر روی نقشه منابع آن است. 

های تولید های گردشگری و همچنین زمینهروستای گوهر جزو روستاهای هدف گردشگری است و بر اساس توان

 ها را در اولویت قرار داد.های مرتبط با این حوزهتوان ایدهنج و پیاز، میکشاورزی مبتنی بر محصوالتی چون بر
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 نقشه منابع روستای گوهر :8تصویر 

 
رد نمود دا از همه که منابع مشترک آب با روستای کهیا دارند، آنچه بیش سانسیز و قالتدر نقشه منابع روستاهای 

الر آرخی است. های کند آرخی و بالغدارای دو نهر به نام شالق )سانسیز( است. روستای سانسیزق-رودخانه قالت

لر نهجا آرخی و لینینهرهای روستای قالت لیلیم آرخی و دِرمان آرخی )دییرمان / آسیاب( و نهرهای روستای کهیا ما

صلی ایده اهای شهرستان طارم است پیشنهاد و ترین رودخانهآرخی است. با توجه به اینکه این رودخانه یکی از پرآب

 30دو ماه بهار ) درصد آب( و 70بر این بود تا با احداث یک سد معیشتی با امکان ذخیره آب در سه ماه زمستان )

چنین قنات درصد از باغات روستاهای سه گانه به صورت پایدار تامین خواهد شد. هم 70درصد آب(، آب حدود 

ع آب صول از دیگر منابستان و چند برابر این میزان در سایر فاینچ در تاب 110داخل روستای سانسیز با میزان آبدهی 

برابر  2حدود  قابل ذکر در این نقشه است که در صورت الیروبی و بازسازی امکان افزایش چشمگیر دبی قنات تا

 متصور است.

نار و ان، زمینی، باقال و خربزه و محصوالت باغی به صورت زیتومحصوالت اصلی ذکر شده زراعی شامل سیر، سیب

 انجیر ذکر شده است.
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 : نقشه منابع روستاهای سانسیز و قالت9تصویر 

 
به  های اقتصادی متنوعحاکی از شکل گیری فعالیت دستجرده، دهنه، ونیسر و رزه بندنقشه منابع روستاهای 

و  و ونی خصوص در اطراف روستای دستجرده است. عبور رودخانه قزل اوزن از سمت پایین روستاهای دستجرده

نه و های دههمچنین عبور رودخانه قره سو از مجاورت روستای رزه بند و یک رودخانه فصلی از مجاورت روستا

 اده است. دهای اصلی آبی این روستاها را شکل ونیسر توان

ست. ااورزی در روستای دستجرده آنچه بیش از همه قابل ذکر است وجود دو میدان بار برای عرضه محصوالت کش

بار و وه ترهبار به همراه شرکت حمل و نقل نصرت بار و یک غذا خوری در یک سمت جاده و میدان مییدان میوه ترهم

ورزی های عرضه محصوالت کشایک غذا خوری در سمت دیگر جاده؛ روستای دستجرده را به یکی از مهمترین مکان

اشاره  ای قبلیبازارهای، همانطور که در بندهدر سطح شهرستان، استان و شمالغرب کشور تبدیل کرده است. این 

ذرشهر بیل، آشد در زمینه عرضه محصول سیر نقش مهمی را داراست به صورتیکه محصوالت سیر از پارس آباد ارد

، ان، تهرانهای شمالی، قزوین، همدآذربایجانش شرقی و سایر شهرهای استان در این بازار جمع و مجددا به استان

 شود.کشورهایی چون روسیه، عراق و جمهوری آذربایجان صادر میدزفول و همچنین 

های فراوری زیتون )در در روستای دستجرده وجود پرواربندی گوسفند، پرورش ماهی )در سه نقطه(، مرغداری، سوله

ه دو نقطه( وجود بانک ها و تاالر و رستوران و غذاخوری شکل متنوعی از محصوالت تولیدی بر روی نقشه منابع ب

تصویر کشیده است. محصوالت عمده تولیدی زراعی شامل سیر، سیب زمینی، گوجه فرنگی و طالبی است. باغات 
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عموما به محصول زیتون و انار اختصاص دارند. وجود یک تپه مشرف بر روستای دستجرده و باغات زیتون، انار و 

 ین روستاها فراهم کرده است.ای را برای استفاده گردشگری در میان امزارع اطراف، توان بالقوه

ش ز پروربه سمت روستای ونیسر دو شکت شن و ماسه قابل مشاهده است. همچنین در اطراف روستای دهنه مرک

ند بای زه ماهی، مرغداری، معدن مس مطالعه شده و همچنین مسیر مناسب برای گردشگری وجود دارد. در روست

 وه سکیسیپیده د رودخانه قره سود با مناظر زیبای درختان چنار وپرورش دام به صورت گوسفند رونق دارد و دره 

 کند. )سنگ شتر( مسیر مناسبی را برای پیاده روی یک ساعته فراهم می

ین شگری در اهای موجود در این روستاها و وجود مناظر و منابع غنی طبیعی، امکان توسعه گردبا توجه به زیرساخت

ون سیر چهایی چون پرورش ماهی، دامداری مدرن، مرغداری، فرآوری محصوالتی تناحیه وجود دارد. همچنین فعالی

 و زیتون در این روستاها امکان تعریف دارد.

 نقشه منابع روستاهای دستجرده، دهنه، ونیسر، رزه بند :10تصویر 

 
 روستا زاییاشتغال و اقتصادی توسعه برنامه انتظار مورد کمی و کیفی نتایج تعیین -3-6

و  شناخت علمیاهداف ویژه طرح؛  وزایی روستاهای هدف توجه به هدف عمده طرح توسعه اقتصادی و اشتغال با

زایی در روستاهای هدف، ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالها، توانمندیتحلیل راهبردی مزیت

زایی در روستاهای هدف، ی و اشتغالهای توسعه اقتصادگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره

زا در روستاهای هدف، تقویت های اقتصادی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمندکردن و تعیین اولویتیکپارچه

ت های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکهای موجود و ایجاد ظرفیتظرفیت

سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی تاهای هدف، تقویت و نهادینهبخش غیردولتی در روس

رود که در زایی در روستاهای هدف، انتظار می)ساکنین و ذینفعان روستاهای هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال

 روستاهای هدف دستاوردهای زیر بدست آید:
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 ای هدفایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاه -

 هریش-بخشی روستاییکاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل -

 ای در روستاهای هدفتقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه -

 افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف -

 یهای توسعه اقتصادسازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرحتوانمندسازی اقتصادی روستاییان و ظرفیت -

 بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییانتنوع -

 هدف های اقتصادی روستاهایامل در زنجیره ارزش فعالیتبری عادالنه عوسهم -

 یدرون نسل وبری عادالنه و پایدار از منابع زیستی با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی سهم -

 های هدفوری در روستاافزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره -

 زایی روستاییتقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال -

 تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی -

رود که نتایج کیفی و کمی زیر برای زایی روستایی، انتظار میهای توسعه اقتصادی و اشتغالبا اجرا و تحقق برنامه

 هدف بدست آید:روستاهای 

ا بس، فندق زایی از طریق ایجاد صنایع تبدیلی در زمینه باغداری به ویژه محصوالت زیتون، انار، گیالاشتغال -

 توجه به پتانسیل روستا

ا بزمینی، باقال، نخود و برنج زایی از طریق ایجاد صنایع تبدیلی زراعت به ویژه محصوالت سیر، سیباشتغال  -

 اتوجه به پتانسیل روست

 یجاد صنایع تبدیلی دامی با توجه به پتانسیل روستازایی از طریق ااشتغال -

 خدمات گردشگری با توجه به پتانسیل روستا زایی از طریق ایجاداشتغال -

 تثبیت جمعیت وجلوگیری از نرخ رشد منفی در روستاهای هدف -

 ی تبدیل ریق ایجاد صنایعکاهش بیکاری فصلی، افزایش اشتغال جوانان و سرپرستان خانوار روستا از ط -

 افزایش درآمد روستاییان از طریق برندسازی محصوالت منطقه طارم -

رهای بازاریابی و تبلیغات و فروش محصوالت روستاهای هدف در سطح ملی و صادارت محصوالت به کشو -

 همسایه 

 های اقتصادی روستاگذاریافزایش مشارکت مردم در سرمایه -

 موجودِ  اشتغالزایی و اقتصادی هایفعالیت ظرفیت ارتقاء برای مناسب اقدامات تعیین -3-7

 روستا

مدیریتی، -زایی موجود روستاهای هدف، عوامل زیرساختی، سیاسیهای اقتصادی و اشتغالبرای ارتقاء ظرفیت فعالیت

ند که در توانند به عنوان اقدامات مناسب موجب تحرک اقتصادی منطقه گردمالی، می-صادیآموزشی و اقت-اجتماعی

 جدول زیر و در ادامه آورده شده است:
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 های مختلف: اقدامات مناسب برای ارتقای ظرفیت اقتصادی روستا در مقوله 69جدول 

 الیم-عوامل اقتصادی موزشیآ-عوامل اجتماعی دیریتیم-عوامل سیاسی عوامل زیرساختی

تقویت خدمات  -

 گردشگری

توسعه زیرساخت  -

 ایجاده

های توسعه زیرساخت -

 امین آب ت

 توسعه آبیاری مکانیزه -

برندسازی محصوالت  -

 اصلی

های توسعه زیرساخت -

 اینترنت مبتنی بر موبایل

ساماندهی و تقویت  -

 بار های ترهمیدان

ثبات و نظارت در  -

 اجرای قوانین و مقررات

جلوگیری از نوسانات  -

 شدید بازار 

های کاهش هزینه -

 کشاورزی

تسهیل فرایند صدور  -

 از کشور محصوالت به خارج 

گری اقدامات در تسهیل -

 ارتباط با رفع موانع اداری و قانونی

 های صنعتی ناحیه

ها و ارائه آموزش -

های مرتبط با صنایع مهارت

 تبدیلی

های ارائه آموزش -

 مشاغل خانگی و صنایع دستی

اتکا به منابع مردمی و  -

 مشارکت دادن آنها

های برگزاری دوره -

 بازاریابی

تشکیل و حمایت از  -

 های تعاونیرکتش

حمایت مالی از سوی  -

 ها و موسسات مالی عاملبانک

استفاده از اعتبارات  -

 خرد

آسان نمودن شرایط  -

 دریافت اعتبارات

پرداخت اعتبارات با نرخ  -

 درصد 6-4سودهای مصوب 

تضمین خرید  -

 محصوالت روستایی

 1397منبع: مشاور، 

 ارتقاء عوامل زیرساختی روستاها -3-7-1

اه رهای اقتصادی روستا، داشتن شرایط زیرساخت مناسب نظی*ر وجود یا نزدیکی به خطوط ظرفیتبرای ارتقاء 

رب هم به از آب ش ورداریآهن، آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه آسفالته بین روستایی، راه آسفالته داخل روستا، برخ

ضرورت  خابراتیاز برق، گاز و خدمات ملحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی و برخورداری از آب کشاورزی، برخورداری 

 دارد.

ح زیر به شر اقدامات راهبردی در زمینه ارتقای عوامل زیرساختی در روستاهای هدف بخش چورزق شهرستان طارم

 شود:پیشنهاد می

 ه برایتقویت محور گردشگری ممتاز استان: زنجان، تهم، شیت، شیرین سو، ماسوله، رشت با تکمیل جاد -

 رستان ماسوله و استان گیالندسترسی به شه

ن به سمت خلخال و استان اردبیل با آشیت و ادامه -چورزق-آببر-نتاریخی گیلوا-تقویت محور گردشگری طبیعی -

 درام-تکمیل جاده در حال احداث کلور

 ها فرعی به مانند قالت چایرود و احداث سد معیشتی بر روی رودخانهتکمیل سد تنظیمی پاوه -

 آبه رودخانه قزل اوزن برای تثبیت و توسعه باغداری و زراعتاز حقتعریف منابع آب  -

 رتحت فشا نیزه وتسهیل و تامین شرایط برای روستاهای هدف به منظور تغییر شیوه سنتی آبیاری به آبیاری مکا -

و  بلیغاتها، تکمیل زنجیره ارزش و تبرندسازی محصوالتی چون زیتون، سیر و انار طارم با برگزاری جشنواره -

 بازاریابی محصوالت
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ی های گردشگرپوشش اینترنتی در روستاهای هدف با تاکید بر پوشش منابع گردشگری برای برندسازی توان -

ریق طزی از روستاهای هدف )امکان ارائه تصاویر و ثبت خاطرات به صورت آنی از طرف گردشگران در فضای مجا

 دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت(

 فروش محصوالت در روستاهای هدف با تاکید بر روستای دستجرده و شیتتقویت بازارهای  -

 مدیریتی -عوامل سیاسی -3-7-2

ونی ختی، قانهای زیرسادولت به عنوان تامین کننده اصلی کاالها و خدمات عمومی بایستی اقدامات خود را در زمینه

بخش  زای روستایی فراهم شود.های اشتغالالیتو مدیریتی را به نحو احسن انجام دهد تا شرایط الزم برای توسعه فع

ساز در جهت تحرک اقتصادی روستاها و به ویژه گسترش مشاغل در سطح مناطق ای از موانع محدودیتعمده

 ثباتی قوانین و مقررات، مشکلی است که نه تنها در مناطقشود. بیروستایی به مشکالت کالن اقتصادی مربوط می

 ین مسئلهااست.  د کرده بلکه در کل اقتصاد کالن کشور نیز محدودیتی اساسی بوجود آوردهروستایی محدودیت ایجا

شود. وجود های شغلی در روستاها تشدید میهای باالی تولید، و عدم تنوع فرصتبا نوسانات شدید بازار، هزینه

دریافت مجوزهای تولید، و  ص منابع،های دولتی در تخصیای از قوانین محدودیت ساز به ویژه دستورالعملپاره

ها های اقتصادی در سطح روستاهای تاثیرگذار بر عملکرد فعالیتبسیاری از موارد قانونی و حقوقی از جمله زمینه

 وستاهای هدف در بخش چورزق به شرح زیر است:مدیریتی در ر-باشد. اقدامات راهبردی در زمینه سیاسیمی

 هاها و شهرستاننای در بین استاعدالت در توزیع بودجه -

تواند اقتصاد کشاورزی بخش عدالت در تقسیم منابع به خصوص دسترسی به آب که به طور چشمگیری می -

رار قن زنجان ر استادچورزق را تحت تاثیر قرار دهد. در حالیکه بخش چورزق در منتهی الیه مسیر رودخانه قزل اوزن 

نه های فرعی حوزه آبریز رودخادخانه و رودخانهنابع آب این روهای شدید برای استفاده از مگرفته است، محدودیت

ت با شود تا این آب در سد پایین دست منجیل جمع آوری شده و برای استفاده در محصوالقزل اوزن اعمال می

ار بداراضی شی توان حجم باالیی ازمصرف باالی آب همچون برنج مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه با همین آب می

 های فرادست نیز بوده است.را به باغات زیتون تبدیل کرد که مورد تایید ویژه طرح

ارد ه سد وهمکاری بین استانی به خصوص در تعریض مسیر طارم به منجیل به خصوص در جاییکه جاده به حوز -

ر کند. این موضوع مان از آن عبوتواند به طور همزرسد که تنها یک خودرو میشود و در نهایت به یک پلی میمی

تواند شهرستان طارم و بخش چورزق را به محور ارتباط یاقتصادی که م-شود که این مسیر مهم ارتباطیباعث می

 .های تهران، قزوین، گیالن، زنجان، اردبیل تبدیل کند، در یک وضعیت بالتکلیف قرار بگیردبین استان

 جلوگیری از نوسانات شدید بازار  -

ارو و دم، در زمینه سشاورزی روستاهای هدف در زمینه تولیدات زراعی و باغی نظیر دارو و های ککاهش هزینه -

 خوراک ماهی، در زمینه تعذیه دام

 تسهیل فرایند صدور محصوالت به خارج از کشور  -

 های صنعتی برای مجوز تولیداتاقدامات در ارتباط با رفع موانع اداری و قانونی ناحیه تسهیل -
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د بر ا تاکیبگردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اقتصادی روستاهای هدف  حمایت از صنعت -

 روستاهای شیت، ولیدر و گوهر

 آموزشی -ارتقاء عوامل اجتماعی -3-7-4

د و ماهنگ شونهها باشد تا قادر شوند با سرعت تغییر زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه مستمر مهارت

ارت، به کارفرماها و افراد باید به آموزش شغلی و ارتقاء مه ها،نی از یک شغل به شغل دیگر حرکت کنند. دولتبه آسا

 هایی اضافی که باید به حداقل رسانده شود.گذاری پایدار برای آینده نگاه کنند نه هزینهعنوان سرمایه

 بخش چورزق به شرح زیر است:اقدامات راهبردی در زمینه اجتماعی و آموزشی در روستاهای هدف 

 فهای مرتبط با صنایع تبدیلی در زمینه زراعت، باغداری، دامداری برای روستاهای هدها و مهارتارائه آموزش -

ستای های مشاغل خانگی و صنایع دستی در زمینه فرشبافی، خیاطی، نمدبافی، گلدوزی برای روارائه آموزش -

 هدف

 عاونی، بهبود وضعیت کالبدی روستاهامشارکت دادن مردم در ایجاد شرکت ت -

بی فروش ر بازاریاهای بازاریابی برای آگاه نمودن روستائیان از اهمیت بازاریابی و تبلیغات به منظوبرگزاری دوره -

 محصوالت منطقه طارم به ویژه زیتون، سیر، انار، برنج

 لت های تعاونی به وسیله مردم و دوتشکیل و حمایت از شرکت -

 های خصوصی و تعاونی زیتون، سیر، انار، سیب زمینی، گردشگریایجاد شرکت -

 طارم نظیر زیتون، سیر، انار، سیب زمینی چورزق شهرستانبرندسازی محصوالت عمده بخش  -

 برندسازی محصوالت در حوزه گردشگری به عنوان مناطق نمونه گردشگری -

اضالب تاهای هدف به منظور دفع مناسب فهای مناسب به روستائیان ساکن در روسریزی و ارائه آموزشبرنامه -

 ش ضایعات محصوالت کشاورزی زیتونهای سنتی زیتون و کاهحاصل از کارگاه

ین در های کارآفراصالح و بهبود وضعیت زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستاهای هدف از طریق تقویت حوزه -

 زمینه کشاورزی )زراعت، باغداری و دامداری( و گردشگری

 عوامل اقتصادی و مالی  -4-7-3

کم  ا نرخ سودهای مالی و تسهیالت اعتباری بیکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه اقتصادی روستاها، حمایت

ب و توسعه کس باشد. وجود اعتبارات کم سود و تسهیل در فرایند دریافت این اعتبارات باعث انگیزش روستائیان ومی

 یر است:ف بخش چورزق به شرح زاهبردی در زمینه اقتصادی و مالی در روستاهای هدشود. اقدامات رکار آنها می

احدهای ها و موسسات مالی عامل از طریق تامین منابع مالی متناسب با نیازهای وحمایت مالی از سوی بانک -

ری روستاهای های بانکی به ویژه در حوزه باغداری، زراعت و دامدامانتضدرصد و حل  6-4تولیدی با سود مصوب 

 هدف 

 استفاده از اعتبارات خرد برای بهبود وضعیت تولید در بخش کشاورزی -

 های عاملآسان نمودن فرایند دریافت اعتبارات از بانک -

 ای از محصوالت در زمان وقوع خسارات طبیعی نظیر تگرگ، سرمازدگی و ...های بیمهحمایت -
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 و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء برای اییاشتغالز و اقتصادی توسعه هایبرنامه تعیین -3-8

 روستا اشتغالزایی

های ایده های مشارکتی، تهیه نقشه منابع روستاها وبرداشت میدانی تشکیل کارگاهاسناد فرادست، نتایج حاصل از 

هدف  اهایدهد که محوریت توسعه فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی روستاخذ شده از افراد بومی و ساکنین نشان می

 واقع در بخش چورزق، بر حوزه گردشگری و کشاورزی )زراعت، باغداری و دامداری( استوار است. 

 زایی روستای هدف بخش چورزقهای توسعه اقتصادی و اشتغالبرنامه :70جدول 

 طرح / پروژه برنامه

برنامه توسعه بخش 

 گردشگری

 های بومگردیتجهیز خانه -1

 باغ رستوران ایجاد  -2

 های اقامت شبانهایجاد محل -3

 دشگرهای ارائه خدمات گرایجاد خدمات تورگردی و آژانس -4

 ایجاد کمپ گردشگری -5

برنامه توسعه صنایع تبدیلی 

 مرتبط با محصوالت زراعی

 کارگاه کنسرو نخود سبز -1

 کارگاه بسته بندی باقال خشک -2

ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / کارگاه -3

 خالل سیب زمینی

 کارگاه بسته بندی برنج -4

 رهای تولید پودر سیر شوری و ترشی سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیکارگاه -5

 احداث گلخانه -6

برنامه توسعه صنایع تبدیلی 

 مرتبط با محصوالت باغی

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو و روغن زیتون -1

 های انار، سیر، فلفلا طعمکارگاه تولید زیتون ترش و زیتون ب -2

 کارگاه بسته بندی زیتون -3

 شده انار ت و فریزهای تولید رب انار / آب انار / لواشک انار / ناردان انار / دانه سورکارگاه -4

 دغور و آرهای فندق شکنی / کارگاه فرآوری فندق به صورت بوداده، ورقه، خمیر، بلکارگاه -5

 ردوییقی و گهای تولید شیرینی و شکالت فندکارگاه -6

 کارگاه تولید کمپوت گیالس -7

 احداث سردخانه و انبار نگهداری محصوالت کشاورزی -8

برنامه توسعه صنایع تبدیلی 

 مرتبط با محصوالت دامی

 کارگاه تولید پنیر سنتی -1

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه -2

 پروار بندی گوسفند -3

 پرواربندی گوساله -4

 گاو شیری -5

 مرغداری -6

 برنامه برندسازی

 های خانه طارمد فروشگاهایجا

 توسعه و تقویت بازارهای دایمی

 ایجاد سردخانه و انباری
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 با اشتغالزایی و اقتصادی توسعه گذاریسرمایه هایپروژه و هاطرح بندیاولویت و تعیین -3-9

 روستا سطح در مقیاس کارکردی

های ها و طرحههای روستاهای هدف با برنامها و توانسازگاری و تطابق ویژگی -3-9-1

 پیشنهادی طرح

های تعریف شده در های روستاهای هدف و با توجه به برنامهها و توانبا توجه به پهنه بندی انجام شده از ویژگی

های ها و توانهای گردشگری، زراعت، باغداری، دامداری و برنامه برندسازی؛ میزان تطابق و سازگاری ویژگیبخش

 است. ها مورد بررسی قرار گرفتهین برنامهروستاها با هرکدام از ا

 های روستاهای شیت، ولیدر، گوهر )سه روستای هدف گردشگری(، دستجرده، دهنه ها و توانبر این اساس ویژگی

 دهد. های گردشگری نشان میو رزه بند این روستا سازگاری و انطباق را با برنامه

 های توسعه های هدف به غیر از روستاها شیت و ولیدر با برناماههای تمامی روستها و ویژگیبا همین منطق توان

 دهد.صنایع تبدیلی مرتبط با محصوالت زراعی سازگاری و مطابقت را نشان می

 ی مرتبط با محصوالت صنایع تبدیلهای توسعه های همه روستاهای هدف بخش چورزق با با برنامهها و توانویژگی

 دهد.ن میباغی سازگاری و مطابقت را نشا

 تبط با محصوالت صنایع تبدیلی مرهای توسعه ی هدف با برنامههای همه روستاهاها و تواندر زمینه دامداری ویژگی

 دهد.دامی سازگاری و مطابقت را نشان می

  امه ین برنادر زمینه برندسازی و تقویت بازارهای عرضه محصوالت کشاورزی، روستاهای شیت و دستجرده با

 دهد.انطباق را نشان میسازگاری و 

 های کلی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی: سازگاری و انطباق روستاهای هدف با برنامه 71جدول 

 برندسازی دامداری باغداری زراعت گردشگری آبادی دهستان ردیف

1 

 چورزق

 * * * - * شیت

 - * * - * ولیدر 2

 - * * * * گوهر 3

 - * * * - جزال 4

 - * * * - چای 5

6 

 دستجرده

 * * * * * دستجرده

 - * * * - ونیسر 7

 - * * * * رزه بند 8

 - * * * * دهنه 9

 - * * * - سانسیز 10

 - * * * - قالت 11
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 های کلی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی: سازگاری و انطباق روستاهای هدف با برنامه 72جدول 

 قالت سانسیز دهنه رزه بند ونیسر دستجرده ایچ جزال گوهر ولیدر تشی طرح / پروژه برنامه

برنامه توسعه بخش 

 گردشگری

 های بومگردیتجهیز خانه 

  باغ رستورانایجاد 

 های اقامت شبانهایجاد محل 

 های ارائه خدمات گردشگرایجاد خدمات تورگردی و آژانس 

 ایجاد کمپ گردشگری 

* * * - - * - * * - - 

عه صنایع برنامه توس

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت زراعی

 کارگاه کنسرو نخود سبز 

 کارگاه بسته بندی باقال خشک 

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره سیب زمینی / بسته بندی کارگاه

 سیب زمینی / خالل سیب زمینی

 کارگاه بسته بندی برنج 
 و نگهداری سیر ر سیر شوری و ترشی سیر / سورت، بسته،بندیهای تولید پودکارگاه 

 گلخانه 

- - * * * * * * * * * 

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت باغی

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو و روغن زیتون 

 های انار، سیر، فلفلکارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با طعم 

 کارگاه بسته بندی زیتون 
 ناریز شده ا/ دانه سورت و فر ناردان انار /نار / لواشک انار های تولید رب انار / آب اکارگاه 

 های فندق شکنی / کارگاه فرآوری فندق به صورت بوداده، ورقهکارگاه ،

 خمیر، بلغور و آرد

 رینی و شکالت فندقی و گردوییهای تولید شیکارگاه 

 کارگاه تولید کمپوت گیالس 

 زیاحداث سردخانه و انبار نگهداری محصوالت کشاور 

* * * * * * * * * * * 

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت دامی

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

* * * * * * * * * * * 

 برنامه برندسازی
 های خانه طارمایجاد فروشگاه 

 ایجاد سردخانه و انباری ت بازارهای دایمیتوسعه و تقوی / 
* - - - - * - - - - - 
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 های پیشنهادی برای روستاهای هدف ها و طرحاولویت بندی برنامه -3-9-2

های توسعه طرح الزم بود ها با برنامهها روستاهای هدف و همسازی و انطباق این توانها، توانبعد از توجه به ویژگی

ارکرد و االترین کها استخراج شود. در این مرحله بی هر یک از روستاهای هدف در ارتباط با این برنامهتا اولویت بند

 دهی بوده است.فعالیت فعلی روستا مالک عمل در اولویت

 های پیشنهادی برای  روستاهای هدف بندی برنامه: اولویت 73جدول 

 برندسازی دامداری باغداری زراعت گردشگری آبادی دهستان ردیف

1 

 چورزق

 2 4 3 - 1 شیت

 - 3 2 - 1 ولیدر 2

 - 3 4 2 1 گوهر 3

 - 3 2 1 - جزال 4

 - 2 3 1 - ایچ 5

6 

 دستجرده

 1 5 2 3 4 دستجرده

 - 3 1 2 - ونیسر 7

 - 4 2 1 3 رزه بند 8

 - 4 2 1 3 دهنه 9

 - 3 2 1 - سانسیز 10

 - 3 2 1 - قالت 11

 های پیشنهادی برای روستاهای هدف ها و طرحنامهتعیین بر -3-9-3

های مناسب برای هریک از روستاهای هدف بخش ها و پروژههای زیر طرححال الزم است تا دربرنظر گرفتن گزاره

 چورزق مشخص شود:

هاست، و نتگاههای مرتبط با گردشگری دارای کمترین میزان فشار بر منابع آب و خاک سکوبا توجه به اینکه پروژه -

وان تبه نحوی  یابد از اینرو در روستاهایی کهظرفیت این صنعت با افزایش خدمات و اشتغال مربوط به آن افزایش می

 گیرد.هایشان دارا هستند، این برنامه در اولویت اول قرار میگردشگرپذی را بر اساس ویژگی

 گیالس و مانند در کاشت محصوالت محدود به با توجه به اینکه تخصص برخی از روستاها به مانند شیت و ولیدر -

اص حصول خمانار هست، لذا در مورد فرآوری این محصوالت حق تقدم با روستاهاییست که تنها در یک یا چند 

 تخصص دارند.

ینه توانند زمکند تا این روستا بحجم باالی زراعت و باغداری در روستایی مثل دستجرده این امکان را فراهم می -

آن  وان ویژهتاکی از حباالیی را داشته باشد. دارابودن باالترین میزان نرخ رشد جمعیت در این روستا  یزایاشتغال

 برای بردوش گرفتن بار بیشتری از حجم اشتغالزایی در ناحیه است.
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 های پیشنهادی برای هر یک از روستاها هدفها و پروژهطرح اولویت تعیین :74جدول 

 برندسازی دامداری باغداری زراعت یگردشگر آبادی دهستان

 چورزق

 شیت
 های بومگردیتجهیز خانه 

  باغ رستورانایجاد 

 اقامت شبانه هایایجاد محل 
 گلخانه 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید کمپوت گیالس 

 گهداری احداث سردخانه و انبار ن

 محصوالت کشاورزی

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 های خانه طارمایجاد فروشگاه 

 توسعه و تقویت بازارهای دایمی 

 ایجاد سردخانه و انباری 

 ولیدر
 های بومگردیتجهیز خانه 

  باغ رستورانایجاد 

 های اقامت شبانهایجاد محل 

 لخانهگ 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید کمپوت گیالس 

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

- 

 گوهر
 های بومگردیتجهیز خانه 

  غ رستورانباایجاد 

 های اقامت شبانهایجاد محل 

 کارگاه کنسرو نخود سبز 

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره کارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 کارگاه بسته بندی برنج 

 گلخانه 

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو 

 و روغن زیتون

  با کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 کارگاه بسته بندی زیتون 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

- 

 های بومگردیز خانهتجهی  جزال

 کارگاه کنسرو نخود سبز 

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره کارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 گلخانه 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزف/ ناردان انار / دانه سورت و  لواشک انار

 شده انار

 های تولید شیرینی و شکالت کارگاه

 گردویی

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

- 

 های بومگردیتجهیز خانه  ایچ

 کارگاه بسته بندی باقال خشک 

 ید چیپس سیب زمینی / پوره ها تولکارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

- 
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 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 گلخانه 

 وری فندق شکنی / کارگاه فرآهای کارگاه

 وفندق به صورت بوداده، ورقه، خمیر، بلغور 

 آرد

 های تولید شیرینی و شکالت کارگاه

 فندقی 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

 دستجرده

 دستجرده

 های بومگردیتجهیز خانه 

 باغ رستورانیجاد ا 

 های اقامت شبانهایجاد محل 

 های اقامت شبانهایجاد محل 

 های تورگردانی ایجاد آژانس 

 ایجاد کمپ گردشگری 

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره کارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 بندی و نگهداری سیرسیر / سورت، بسته،

 گلخانه 

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو 

 و روغن زیتون

  کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 کارگاه بسته بندی زیتون 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 ولید پنیر سنتیکارگاه ت 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

  خانه طارم هایفروشگاهایجاد 

 توسعه و تقویت بازارهای دایمی 

 ایجاد سردخانه و انباری 

 های بومگردیتجهیز خانه  ونیسر

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره کارگاه

بسته بندی سیب زمینی / خالل سیب زمینی / 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 گلخانه 

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو 

 و روغن زیتون

  کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 کارگاه بسته بندی زیتون 

شک های تولید رب انار / آب انار / لواکارگاه

 ناراده انار / ناردان انار / دانه سورت و فریز ش

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

- 

 های بومگردیتجهیز خانه  رزه بند

 وره ها تولید چیپس سیب زمینی / پکارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 گلخانه 

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو 

 و روغن زیتون

  کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 ندی زیتونکارگاه بسته ب 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

- 

 های بومگردیتجهیز خانه  دهنه

 نی / پوره سیب زمیها تولید چیپس کارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو 

 و روغن زیتون

  کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 کارگاه بسته بندی زیتون 

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

- 
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 گلخانه  های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 مرغداری 

 های بومگردیتجهیز خانه  سانسیز

 بسته بندی باقال خشک کارگاه 

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره کارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 گلخانه 

 کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، کنسرو 

 و روغن زیتون

 ون ترش و زیتون با کارگاه تولید زیت

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 کارگاه بسته بندی زیتون 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 پروار بندی گوسفند 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 یمرغدار 

- 

 های بومگردیتجهیز خانه  قالت

 کارگاه بسته بندی باقال خشک 

 ها تولید چیپس سیب زمینی / پوره کارگاه

سیب زمینی / بسته بندی سیب زمینی / خالل 

 سیب زمینی

 های تولید پودر سیر شوری و ترشی کارگاه

 سیر / سورت، بسته،بندی و نگهداری سیر

 گلخانه 

 رده، کنسرو کارگاه تولید زیتون شور، پرو

 و روغن زیتون

  کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با

 لفلهای انار، سیر، فطعم

 کارگاه بسته بندی زیتون 

 های تولید رب انار / آب انار / کارگاه

 ریزفلواشک انار / ناردان انار / دانه سورت و 

 شده انار

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر پاستوریزه 

 گوسفند پروار بندی 

 پرواربندی گوساله 

 گاو شیری 

 مرغداری 

- 
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 های پیشنهادی برای هر یک از روستاها هدفها و پروژه: تعیین طرح75جدول 

 طرح و پروژه پیشنهادی آبادی دهستان

 چورزق

 شیت

 واحد( 15های بومگردی )تجهیز خانه 

 ( 5ایجاد باغ رستوران )واحد 

 های خانه طارمایجاد فروشگاه 

 ایجاد سردخانه و انباری 

 ولیدر
 احد(و 5های بومگردی )تجهیز خانه 

 ( 2ایجاد باغ رستوران )واحد 

 گوهر
 احد(و 5های بومگردی )تجهیز خانه 

 تولید پنیر سنتی کارگاه 

 جزال
  گلخانه 

 های تولید رب انار / آب انار / لواشک انارکارگاه 

 ایچ
 شککارگاه بسته بندی باقال خ 

 پرواربندی گوسفند 

 پروژه 39طرح /  12 جمع دهستان چورزق

 دستجرده

 دستجرده

 های اقامت شبانهایجاد محل 

 های تولید زیتون شور، پرورده و کنسروکارگاه 

 های خانه طارمایجاد فروشگاه 

 توسعه و تقویت بازارهای دایمی به صورت مدرن 

 ایجاد سردخانه و انباری 

 رونیس
 های تولید پودر سیر شوری و ترشی سیر کارگاه 

 کارگاه تولید روغن زیتون 

 رزه بند
 احد(و 3های بومگردی )تجهیز خانه 

 یب زمینی ها تولید پوره سکارگاه 

 دهنه

 احد(و 3های بومگردی )تجهیز خانه 

 های انار، کارگاه تولید زیتون ترش و زیتون با طعم

 سیر، فلفل

 زسانسی
 کارگاه بسته بندی باقال خشک 

 مینی تولید چیپس سیب ز کارگاه 

 قالت
 های بومگردیتجهیز خانه 

 ینیتولید خالل سیب زم کارگاه 

 پروژه 19طرح /  15 جمع دهستان دستجرده

 پروژه 58طرح /  27 جمع بخش چورزق
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