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

خش بر سطح ت منابع طبیعی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، نظام تولیدی دبخش دوم طرح حاضر به مطالعه وضعی

پردازد. همچنین در این بخش به اسناد فرادست طرح، سلسله مراتب های آن میمرکزی شهرستان طارم و دهستان

، اهداف ها و تنگناهای موجود بخش و دهستان وساز، قابلیت سکونتگاهی، تبیین فضایی، قوانین و مقررات محدودیت

 شود.زایی بخش مرکزی طارم پرداخته میهای توسعه اقتصادی و اشتغالچشم انداز و سیاست

 موقعیت جغرافیایی و سیاسی بخش مرکزی شهرستان طارم -1-2

 تبیین موقعیت ریاضی و طبیعی-1-2-1

ین و ن قزواستا بخش مرکزی شهرستان طارم از شمال به استان اردبیل، از شرق به استان گیالن، از جنوب به

 هرستانشهرستان ابهر و از غرب به بخش چورزق شهرستان طارم و شهرستان زنجان متصل است. بخش مرکزی ش

 16درجه و  49دقیقه تا  35درجه و 48کیلومتر مربع درمدارهای جغرافیایی  1500طارم با مساحتی نزدیک به 

دقیقه عرض  11درجه و  37قه تا دقی 40جه و در 36النهار گرینویچ و دقیقه طول جغرافیایی در شرق نصف

ستان و موقعیت بخش مرکزی طارم را در کشور، ا 1است. نقشه شماره جغرافیایی در شمال خط استوا قرار گرفته

 دهد.شهرستان نشان می

همین  ه است.به لحاظ طبیعی این بخش در جنوب رشته کوه البرز و در حوزه آبریز رودخانه قزل اوزن واقع شد

ابع آب از من عوامل باعث شده است تا بخش مرکزی شهرستان طارم ضمن دارا بودن میزان بارش مناسب و استفاده

 رودخانه ای بتواند اقتصادی متکی بر زراعت و باغداری داشته باشد.

 سیاسی -تبیین موقعیت اداری -1-2-2

طارم  ستان قرار گرفته است. شهرستاندر شمال شرق ا های استان زنجان است کهشهرستان طارم یکی ازشهرستان

ارای سکنه و دآبادی  99آبادی است. از این تعداد  150شامل دو بخش چورزق و مرکزی، دو شهر، پنج دهستان و 

ت. کیل یافته اسبخش مرکزی شهرستان طارم از سه دهستان آببر، گیلوان و درام تش .آبادی خالی از سکنه است 51

 (.1باشد)نقشه بر میمرکز شهرستان طارم شهر آب

روستا،  15به مرکزیت روستای آببر مشتمل بر دهستان آببر  2/2/1366طبق مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 

به روستا، مزرعه و مکان و دهستان درام 69به مرکزیت روستای گیلوان مشتمل بر مزرعه و مکان، دهستان گیلوان 

دهستان  1395. طبق سرشماری سال 1ا، مزرعه و مکان تشکیل شده استروست 26مرکزیت روستای درام مشتمل بر 

مزرعه مستقل( است. دهستان درام دارای  2روستا و  10نقطه شهری،  1سکونتگاه دارای سکنه ) 13آببر مشتمل بر 

ا و روست 18سکونتگاه دارای سکنه ) 23مزرعه مستقل( و دهستان دارای  9روستا و  14سکونتگاه دارای سکنه ) 23

 مزرعه مستقل( است. 5

 

 

                                                           
 /110056http://rc.majlis.ir/fa/law/showمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 1

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/110056
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 : تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان طارم1جدول 

 شهر روستا معیتج -100انوار یا خ -20 دارای سکنه بدون سکنه آبادی  

 1 42 16 59 41 100 بخش مرکزی

 1 10 2 13 5 18 دهستان آببر

 0 14 9 23 18 41 دهستان درام

 0 18 5 23 18 41 دهستان گیلوان

 

 1395خذ: مرکز آمار استان زنجان، مأ
ین برنامه توسعه روستا از روستاهای بخش مرکزی طارم جهت تدو 12قانون برنامه ششم توسعه،  27در راستای ماده 

باشد که یمزایی انتخاب شده است. این روستاهای هدف از هر سه دهستان گیلوان، درام و آببر اقتصادی و اشتغال

 دهد. توزیع فضایی روستاهای هدف را نشان می 2 جدول زیر و نقشه شماره

 : لیست روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم به تفکیک دهستان 2جدول 

 تعداد روستا نام آبادی  

 12 - بخش مرکزی

 2 استاکول، هزاررود علیا دهستان آببر

 3 روددرام، نوکیان و شهرک پاوه دهستان درام

 7 بهار،  قارقلی چم، گیالنکشهشویر، هندی کندی جدید، تسکین، دهگیلوان، ت دهستان گیلوان
 

 1397مأخذ: مشاور، 
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  : موقعیت بخش مرکزی شهرستان طارم1نقشه 

 
 1397مأخذ: مشاور
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 : توزیع فضایی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم2نقشه 

 

 1397مأخذ مشاور



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

6 

های اجرا شده و در حال ها و برنامهدستی و ارزیابی طرحتوصیف، تحلیل و تبیین اسناد باال -2-2

 انجام مرتبط با موضوع و مکان برنامه 

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

د، مراه دارنهتر به های رده پایینطرح باالدستی که مربوط به بخش مرکزی شهرستان طارم بوده و الزاماتی را برای

 د زیر مد نظر قرار گرفته است:های فرادست موارشود. در بررسی طرحآورده می

  قانون اساسی 44اصل 

  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44سیاستهای کلی اصل 

  هجری شمسی 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

 هنگی کشوراجتماعی و فر-صادیبرنامه ششم توسعه اقت 

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

 های ملی آمایش سرزمینگیریجهت 

 مطالعات برنامه آمایش استان زنجان 

 بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان 

 سند ملی توسعه استان زنجان 

 نظریه پایه توسعه استان زنجان 

 نامه راهبردی توسعه استان زنجانبر 

 گذاری استان زنجانسند توسعه اشتغال و سرمایه 

 قانون اساسی 44اصل  -2-2-1

حیح صریزی منظم و نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه

 .استوار است

 مین نیرو،داری، بیمه، تأزرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکبخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، با

آهن و اه و راههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، رسدها و شبکه

، رزیز کشاوامانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت 

این سه  شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت دردامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

ه د و توسعوجب رشبخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و م

 قلمرو و وابط ونونی جمهوری اسالمی است. تفصیل ضاقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قا

 .کندشرایط هر سه بخش را قانون معین می

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

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

وری منابع های اقتصادی، و بهرهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاهمردم به مالکیت در سطح عموم

های خصوصی و تعاونی در اقتصاد پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشمادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت
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تشویق ، زایش سطح عمومی اشتغالهای اقتصادی، افکاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت، ملی

 ها مقرر میگردد:گذاری و بهبود درآمد خانوارانداز و سرمایهاقشار مردم به پس

 شدن بخش دولتییاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگس -الف

امل نه فعالیت )شرا ندارد و موظف است هرگو 44ولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل د -1

مه نباشد، حداکثر تا پایان برنا 44برداری از آن( را که مشمول عناوین صدر اصل های قبلی و بهرهتداوم فعالیت

 های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.کاهش فعالیت( به بخش %20ساله چهارم )سالیانه حداقل پنج

 توسط 44 در اصلکشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین ص با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره

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

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

 ت.حکم نیس

قانون اساسی به شرح ذیل توسط  44های مذکور در صدر اصل گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینهسرمایه -2

 است. های تعاونی و خصوصی مجازی غیردولتی و بخشها و نهادهای عمومبنگاه

نای نفت و استثدستی نفت و گاز( و معادن بزرگ )بهازجمله صنایع بزرگ پایین)صنایع مادر  صنایع بزرگ، -2-1

 گاز(

 های تجاری و ارزی کشور.وب سیاستفعالیت بازرگانی خارجی در چارچ -2-2

های سهامی های تعاونی سهامی عام و شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتسط بنگاهبانکداری تو -2-3

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

 بیمه. -2-4

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

های اصلی های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکهاستثنای شبکهست و مخابرات بهکلیه امور پ -2-6

 تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

 آهن.راه و راه -2-7

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

قالل ، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و است44های دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل سهم بهینه بخش

 شود.کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می

 های کلی بخش تعاونیسیاست -ب

 ساله پنجم.تا آخر برنامه پنج %25شور به در اقتصاد کافزایش سهم بخش تعاونی  -1

 شتغال مولد.اها برای بیکاران درجهت قدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیا -2

هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباری ها ازطریق روشز تشکیل و توسعه تعاونیاحمایت دولت  -3

ها نسبت به بخش ت اضافی دولت از تعاونیشور و پرهیز از هرگونه دریافوسیله کلیه مؤسسات مالی کحمایتی به

 خصوصی.
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 بانکداری و بیمه. های اقتصادی ازجملهها در تمامی عرصهفع محدودیت از حضور تعاونیر -4

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

 رسانی جامع و عادالنه به این بخش.ها به بازار نهایی و اطالعز دستیابی تعاونیحمایت دولت ا -6

ر دز مداخله اکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز ااعمال نقش ح -7

 ها.امور اجرایی و مدیریتی تعاونی

 ها.های الزم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیای و سایر حمایتهای فنی و حرفهوسعه آموزشت -8

ه عالوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به نحوی کوع در شیوهانعطاف و تن -9

هر یک از های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت های متعارف امکان تأسیس تعاونیبر تعاونی

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

 ها متناسب با تعداد اعضاء.مایت دولت از تعاونیح -10

 منظور فقرزدایی.های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهیتأسیس تعاون -11

، د ها و بنگاههای دولتی(غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت های)سیاستهای کلی توسعه بخشج بندهای 

ن والنی شدی از طسیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار( برای جلوگیرهـ ) )سیاستهای کلی واگذاری( و

 مطالب آورده نشده است.

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

سیر می جمعی و در ریزی شده و مدبرانهت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهبا اتکال به قدر

 انداز بیست ساله:تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم

سالمی و ویت اهایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با 

 .المللم بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینانقالبی، الها

 هایی خواهد داشت:انداز چنین ویژگیجامعه ایرانی در افق این چشم

شهای و ارز توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی -

 مت و حقوقساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامردم اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر

 مند از امنیت اجتماعی و قضاییانسانها و بهره

اعی در ایه اجتمو سرم برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی -

 تولید ملی

 متی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکوامن، مستقل، مقتدر با سامان دفاع -

اده، حکم خانواد مستبرخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب نه -

 مند از محیط زیست مطلوببه دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

ری ی تعاون و سازگااز وجدان کاری، انضباط، روحیه ند، برخوردارمپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت -

 اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
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میانه،  ی آسیای جنوب غربی )شامل آسیایدست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه -

ادی، ستمر اقتصافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مورهای همسایه(، با تأکید بر جنبش نرمقفقاز، خاورمیانه و کش

 ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ی، ی کارآمد، جامعه اخالقبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحکیم الگوی مردم ساالری دینی، توسعهالهام -

های شهمی و اندیای براساس تعالیم اسالری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقهنواندیشی و پویایی فک

 امام خمینی )ره(

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

 مالحظه:

ی کمی قرار گیرد که: شاخصهاهای سالیانه، این نکته مورد توجه های توسعه و بودجهدر تهیه، تدوین و تصویب برنامه

رآمد ش فاصله دگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهکالن آنها، از قبیل: نرخ سرمایه

ا بد متناسب های دفاعی و امنیتی، بایمیان دهکهای باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی

اعات ت کامل مرانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورو الزامات چشم سیاستهای توسعه و اهداف

 .شود

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

است. در  رار گرفتهبرنامه ششم توسعه، موضوع توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در دستور کار ق 27در ماده 

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

 یط کسب وبود محعبوری)ترانزیت( و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی، به

ی ماست که  ر گرفتهمورد توجه قراکار، اشتغال و توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار( 

امات مهم نی و اقدی قانوهاتواند در زمینه اقتصادی و اشتغال زایی تأثیرگذار باشد. از این رو برخی از مهمترین ماده

 مرتبط با زمینه فوق، به شرح زیر است:

 برنامه ششم 27اقدامات اقتصادی و بخشی در رابطه با ماده 

محور در ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتریزی منطقهبرنامه دولت مکلف است در راستای -1

لیت های بومی و محیطی و قابهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتطول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج

های دولتی و ی، حمایتت بانکگیری از تسهیالقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرها -محلی

ند و وسیله سازمان استان تهیه کگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را بهسرمایه

ا ره استانی ریزی و توسعه استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیبه تصویب شورای برنامه

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

 واتی، تحتدر بودجه سن تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری -2

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

رکدام از هیی و عشایری از و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستا هاکاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -3

 ربط، حداکثر پانزده روز است.دستگاههای ذی
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 برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتیتوسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -4

حداث طریق ای در روستاها و مناطق عشایری ازروستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغل

 های خصوصی و تعاونی.گرا ازطریق بخشپذیر و صادراتوتوسعه بنگاههای اقتصادی رقابت

نوار و های باالی بیست خاتهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی -5

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

ریزی محلی، توسعه گر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -6

های مردمی و نظارت بر اثربخشی رسانی، جلب مشارکتهای فرهنگی، بهبود خدماتهای اقتصادی و برنامهفعالیت

 رایی .  طرحهای دستگاههای اج

 اقدامات اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی 

 کارگیری ارقام مقاوم،زراعی، تولید و تأمین و بهنژادی و بهوسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهت -1

ار در اسب بخ( 0.12)صدم خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

 هکتار.

 یش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغاتافزا -2

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

           .    د و سمآلی)کمپوست( و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت )فرموالسیون( کو

رکتهای گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شسرمایه -4

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

یدات و ملی کنترل کیفی تول ه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهایتوسع -5

ها از جمله انواع سم های گیاهی، مصرف بهینه نهادههای کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریفرآورده

                   مت انسان و جامعه.              پزشکی در راستای ارتقای سالهای گیاهو کود و حمایت از درمانگاه

م، طیور سعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک داحمایت از تو -6

 ع.  بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایو آبزیان و صنایع بسته

شکلهای فراگیر کشاورزی تاعتباری به  -ییره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنتکمیل زنج -7

 و روستایی.                                                              

 اساسی کشاورزیتبدیلی، تکمیلی ونگهداری محصوالت های ارزش،صنایعگسترش و تکمیل زنجیره ایجاد زمینه -8

 در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره.                       

های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای صادرات (منابع صندوق%20درصد)یستبتخصیص حداقل -9

 این بخش.                                                                

                                                                         های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی.       مشوق ی صادراتی، نشانهای تجاری واختصاصهاایجاد خوشه -10
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های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و برنامه تولید و پخش -11

برداران، به های علمی به بهرهوری و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهرهتولیدات، حفاظت از محیط فرآوری

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

 اقدامات اقتصادی مربوط به  بخش آب 

 ولویت محصوالت دارای مزیتصوالت کشاورزی با اوری در تولید محفزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهرها -1

ناسب وی کشت میت الگنسبی وارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی ورعا

 با منطقه.                                                   

بندها و سامانه ای(، توسعه آبای و غیرسازهاک)سازهوسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خت -2

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

عنوان کمک بالعوض توسط ها به( هزینه%85وشهای آبیاری نوین حداقل هشتاد و پنج درصد)ربرای توسعه  -تبصره

     .                                  شودو پرداخت می دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین

شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلسعه گلخانهحمایت از تو -3

 نامتعارف و مدیریت آب مجازی. 

های وری آب در چهارچوب سیاستهراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهرط -4

های مناسب شوقیت و مکلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حما

 فقط در چهارچوب الگوی کشت.

 توسعههزار تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و  خت مورد نیاز برای پرورش دویستایجاد زیرسا -5

 یربنایی در سواحل کشور.های شیالتی و ایجاد تأسیسات زفعالیت

 بردارینه بهرهدار کردن چاه های کشاورزی دارای پروارقب -6

 د.سب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار آاستفاده از  -7

ها، قناتها و ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانهها و قناتشمهها، چحقابه کشاورزان از رودخانه تأمین -8

 .هاچشمه

 اقدامات اقتصادی مربوط به بخش محیط زیست و منابع طبیعی

کتار و هدهزار احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششص

نامه به نحوی که در پایان اجرای قانون بربه سطح زیر کشت گیاهان دارویی به  افزایش حداقل یکصدهزار هکتار

 ( هکتار برسد.250.000هزار )دویست و پنجاه 

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

 د اشتغالو ایجا انون حمایت از توسعهق"در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

سه ره در جلنج تبصدر هفت ماده و پ "پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

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

 رسیده است.  به تأیید شورای نگهبان



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

12 

سعه ملی دوق تودر ماده یک این قانون آمده است؛ به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صن

یأت تصویب ه یری بااجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشا

به صورت قرض  ( دالر از منابع صندوق را1500000000صد میلیون)امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پان

توسعه  ایت ازالحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حم

 قیقی وسرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیالت به اشخاص ح

ی و شهرها وستاهاردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت حقوقی غیر

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

معادن  بع طبیعی،ذکر شده که تسهیالت موضوع این قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منا 4در ماده 

ناطق ت در موچک، فناوری اطالعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدماک

تایی و تی روسروستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنع

 یابد.شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می

 موظف شده ودجه کشورر حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و ب، به منظو6در ماده 

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

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

ز حمایت ا قانون آیین اجرایی"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 

یب ا به تصور "ملی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه

 .رساند

ز حمایت ا ی قانون)از آیین نامه اجرای"دستورالعمل اجرایی واحد"مور و وحدت رویه، پس از آن به منظور تسهیل ا

مها، نضمام فرای( به توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه مل

ار نفر جمعیت، هز 10ای زیر چک لیستها و شیوه نامه های مربوطه، جهت اجرا در مناطق روستایی، عشایری و شهره

 ری توسعهبه تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال)کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهب 23/8/1396در 

ای رن و اعضرماندااشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( رسید و به دستگاه های بخشی، موسسات عامل، ف

 گردیده است.کارگروه اشتغال در سطح استان ابالغ 

 های ملی آمایش سرزمینگیریجهت -2-2-6

های توسعه مهقانون احکام دائمی برنا 32به استناد ماده  2/5/1396شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ 

 های ملی آمایش سرزمین را به تصویب رساند. برخی مواد و بندهایی که بیشترین ارتباط محتوایی را باگیریجهت

 دارند به شرح زیر استخراج شده است: طرح حاضر

جانبه و های ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همهگیریجهت -1ماده 

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

ش سرزمین )کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت گانه آمایاصول هشت

ایرانی و حراست -ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمیهای منطقهاجتماعی و تعادل
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ص در مناطق ها به خصواز میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت

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

 یاس مناسبهای آن و رعایت مق. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت1

 خلی و خارجیاقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای دا

اهش وری از سرزمین با مالحظات زیست محیطی و ک. سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره9

 های موجودمشکالت و چالش

 وهای روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری ها و عرصه. تقویت و سازماندهی سکونتگاه11

 زاهای ارزش با تاکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغالروستایی و تقویت زنجیره

های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت های تبدیل و الحاق سکونتگاهبخشی به فرایندها و رویه. انتظام12

 وری از اراضی قابل کشت.مولد در روستاها و حفظ و بهره

محیطی از طریق های مصوب و مغایر با مالحظات زیستطرح ها و. ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه14

بری غییر کاررهای تاتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی موثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیا

 شناختی هر قلمروهای بوماراضی متناسب با ویژگی

ه و سهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیا هدف تهای ارتباطی و خدماتی گردشگری ب. توسعه زیرساخت24

ها و مناطق نمونه گردشگری )از جنبه میراث های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطبمحوطه

 فرهنگی و طبیعی(

 . اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب28

 ی کشورحهای زیرزمینی و سط. ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب29

اء ، ارتق. سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی40

 وری و تامین امنیت غذاییبهره

 ها )واحدهای هیدرولوژیکی( با تاکید بر ارزش اقتصادی آب. تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت41

ای در راستای ا شرایط اقلیمی و منطقههای مناسب آبیاری متناسب بوری آب و بکارگیری روش. ارتقای بهره42

 های ناشی از تغییرات آب و هواییجویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیتصرفه

 ایگلخانه یق کشت. محدودیت کشت محصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طر44

 برداری بهنیه از منابع پایه )آب، خاک و پوشش گیاهی(های آبخیز برای بهرهدیریت جامع و یکپارچه حوضه. م45

 مختلف کشور های قلمروهایهای کشت و صنعت متناسب با قابلیت. ایجاد و توسعه مجتمع46

یات مقتض ورزی و. ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشا47

 سرزمینی

 ها و مراتع کشور. توسعه، حفاظت و احیاء جنگل49

های لیتار فعا. الزام به رعایت مالحظات زیست محیطی )توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست( در استقر52

 ای در پهنه سرزمینتوسعه
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هایی مینهمندی جوامع محلی از آن در زهسازی برای بهر. حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی و زمینه53

 مانند گردشگری طبیعی

های های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای صنعتی با توجه به مزیت. شناسایی و ایجاد خوشه55

 مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی

 پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات وها و نواحی صنعتی در های صنعتی اعم از شهرک. ساماندهی مجتمع57

 های هر یک از قلمروهای جغرافیاییظرفیت

ای در مکان ایهای و سرم. استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر مهدنی، استقرار صنایع واسطه60

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

آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی مرزی ای و مهارتحرفه-های فنیوسعه آموزش. ت67

 هاسازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرتو حاشیه شهرها با هدف زمینه

رزمین، لت فراگیر در پهنه سسازی تحقق عدا. توسعه رفاه و تامین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه76

 دمهای اجتماعی با تاکید بر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشارکت مرکاهش فقر، نابرابری و آسیب

ر های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی ورزشی و سالمت دها و جاذبه. صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت77

اد ر اقتصدصنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب  هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه

 المللی.بین

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

ورخ ک م 40552ت /278890قانون برنامه چهارم موضوع مصوبه شماره  77نامه ماده براساس ماده یک از آیین

بندی استان زنجان به ریزی تقسیم شده است. طبق این تقسیممنطقه برنامه 9هیئت وزیران کشور به  7/12/90

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

های آمایش سرزمین برای منطقه البرز جنوبی با توجه به اسناد کالن توسعه کشور گیریترین جهتتعدادی از اصلی

 ست:شده ا سرزمین و در نظر گرفتن ارتباط با استان زنجان به شرح زیر در نظر گرفته و ضوابط ملی آمایش

 ز.....های پرتراکم منطقه چون استان تهران و البرلزوم کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت از محدوده 

 جوار و ایجاد ی همهامرکز منطقه به استانهای پرتراکم و متگذاری از استانسازی برای هدایت سرمایهزمینه

 م و زنجان.های سمنان، قزوین، قصنعتی و خدماتی در استان های شغلی جدیدفرصت

 رب(، غرکز و توسعه و تجهیز محورهای ارتباطی در کریدورهای شمال، جنوب )در محورهای شرق، شرق میانی، م

 جنوب غربی به-رب، جنوب شرقیغ-ربی در محورهای دامنه شمالی البرز، دامنه جنوبی البرز، جنوب شرقیغ-شرقی

 دار توسعه.قل به عنوان محورهای اولویتالمللی حمل و نعنوان کریدورهای بین

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

 امنیت  های زنجان و قزوین جهت دستیابی بههای طبیعی و امکانات آب و خاک استاناستفاده حداکثر از توان

 غذایی و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی
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 های منطقه جهت توسعه این گردی و زمین گردشگری( در استانهای گردشگری طبیعی )بومتاکید بر توان

 فعالیت.

 های روستایی در حفظ و نگهداشت جمعیت جهت زمینه سازی برای استفاده حداکثر از ظرفیت توان محیط

های روستایی به طوری که نسبت ها در محیطسازی فعالیتستقرار جمعیت از طریق متنوعبرقراری تعادل در الگوی ا

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

 مطالعات برنامه آمایش استان زنجان-2-2-8

ده است. انجام ش زنجان ودجه و از طریق دانشگاهمطالعات برنامه آمایش استان زنجان به کارفرمایی سازمان برنامه و ب

به  خش دومباین مطالعه از دو بخش تشکیل شده است: در بخش نخست مطالعات به تحلیل وضعیت و ساختار و در 

 گذاری در سطح استان پرداخته شده است.ریزی و سیاستبرنامه

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

تحمل  های توسعه پایدار منابع طبیعی و ظرفیتتعادل در توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با تنگناها و توان

تامین و  –رزمین آالیی سسرزمین آرایی بدون  –های تولید و سکونت در استان امین زیرساختت -ها بومزیست

احیاء  های توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی وارتقاء شاخص –در استان تجهیز و حفظ منابع تولید 

قایسه با مو تولید سرانه استان در  ارتقاء درآمد –های توسعه استان میراث معنوی متناسب با مقتضیات و قابلیت

رای بادین تعریف شده ای، ملی و فراملی هفت هدف بنیکشور و درنهایت تقویت نقش استان در تعامالت منطقه

 استان در آمایش سرزمین استان است.

 طبق طرح آمایش استان:

 ان های ابهر خرمدره، سجاس حلب، سلطانیه زنجان، طارم، قیدار، ماهنشزنجان هفت دشت استان شامل دشت

ژه هستند به ویهای وابسته به آن های توسعه اقتصاد کشاورزی و فعالیتانگوران، گل تپه زرین آباد، مهمترین قطب

پروری، دامداری صنعتی و پرورش طیور فراهم ها امکان توسعه باغداری، کشاورزی مکانیزه، آبزیدر این محدوده

 است. 

 های طبیعی استان که عموما منطبق بر منطقه حفاظت شده انگوران، منطقه ها و اکوسیستمهای و عرصهمحدوده

سر و فیله خاصه ش و مناطق شکار ممنوع انگوران، خراسانلو، خرمنهوحهای حیاتآباد، پناهگاهشده سرخحفاظت

 کشت و پرورش گیاهان دارویی و صنعتی است. ها دارای قابلیتاست. این محدوده

 های وابسته به شرح زیر است:های دارای اولویت برای توسعه کشاورزی و فعالیتمهمترین محدوده 

 بوغدا کندی-زرین آباد-سجاس-سفلی دوتپه-بزینه رود-شکل گرماب uالف( محور 

 زنجان-رمدره و دشت سلطانیهخ-ب( محور توسعه کشاورزی خطی دشت ابهر

 ای طارمج( محور توسعه کشاورزی خطی دشت رودخانه

 بندی مواد های کشاورزی خود مستعد توسعه واحدهای صنعتی فرآوری و بستهشهرستان طارم به دلیل توان

 ن است.غذایی متکی به محصول زیتو
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 ل چاقو، های فرهنگی و تاریخی دارای توان و قابلیت توسعه صنایع دستی سنتی شامشهر زنجان به دلیل ویژگی

 ملیله، چارق، فرش و گلیم است.

 های صنعتی در استان زنجان است:های گسترش فعالیتترین محدودههای زیر از جمله مناسبتمحدوده 

 های صنعتی استان؛الف( شهرک

 توسعه صنعتی 1بهر به عنوان محور درجه ا-زنجان ب( محور

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

دندی و محور -رود، محور زنجانزرین-قیدار-هی به استان کردستان، محور سلطانیهزرین باد منت-استان، محور زنجان

 توسعه صنعتی 2محورهای درجه  طارم به عنوان

 توسعه صنعتی 3بهر به عنوان محور درجه ا-د( محور قیدار

هرستان خورخوره در ش-اوزن در شهرستان ماهنشان و محور قیدارآباد، محور رودخانه قزلزرین-ه( محور سجاس

 توسعه صنعتی 4خدابنده به عنوان محورهای درجه 

 تفاعات ی نادر، بومی و باارزش ژنتیکی برتر به ویژه در ارپوشش گیاهگاه جنگلی و های دارای ذخیرهمحدوده

شرقی  ت شمالشمالی و جنوبی روز قزل اوزن در شهرستان طارم، ارتفاعات شمال غربی شهرستان زنجان، ارتفاعا

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

 آباد، های طبیعی استان شامل منطقه حفاظت شده انگوران، منطقه حفاظت شده سرخها و عرصههمحدود

سر و فیله خاصه با مساحتی در حدود لو، خرمنههای حیات وحش و مناطق شکار ممنوع انگوران، خراسانپناهگاه

ان از یک سو دارای توان استهای طبیعی درصد مساحت استان به عنوان اکوسیستم 22.71هکتار برابر با  503322

ای مناسب بر ای و ملی است و از سوی دیگرباال برای توسعه کارکردهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی در مقیاس منطقه

 باشد.ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی و ژنتیک می

 مرز میانه –ق(، زنجان شرابهر )محور -همدان، زنجان-تله خورک-یدارق-لطانیهس-محورهای گردشگری زنجان

طارم و  تاریخی منطقه-حور گردشگری طبیعیمتخت سلیمان، -دندی-انماسوله و زنج-تهم-)محور غرب(، طارم

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

 قطب شمالی(، قطب انگوران، دندیبر )مل قطب آبهای گردشگری استان نیز شاالیتهای مستعد توسعه فعقطب 

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

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

  ندگی؛ اسب برای زندگی مناستانی است با هویت اصیل ایرانی، اسالمی؛ برخوردار از شرایط ز 1414زنجان در افق

های اقتصادی کشاورزی، صنعتی و معدنی، خدمات بازرگانی های موردنیاز در عرصه فعالیتمند از زیرساختبهره

و  یی؛ پویاغرافیاگردشگری؛ ساختاری همگرا با توسعه پایدار و توازن نسبی در توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه ج

 و فراملی.ای، ملی سازنده در تعامالت منطقه

 ؛ردشگریاستانی توسعه یافته در منطقه شمال غرب و دارای جایگاه برتر در کشاورزی، صنعت، معدن و گ 

 ارائه کننده خدمات نوین بازرگانی و پشتیبان صادرات در مرکز و شمال غرب کشور؛ 
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 های ملی و فراملی؛های فعال و تعامالت سازنده و پایدار در عرصهایفاگر عملکرد و نقش 

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

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

 روستایی؛

 ت استان ای که سهم جمعییری )به گونهدارای اقتصادی مدرن، دانش بنیان و مناسب زیست و فعالیت و مهاجرپذ

 از کل کشور اندکی افزایش یافته است(؛

 برداری مناسب و متعادل از های نوین و با بهرهی فناوریبرخوردار از کشاورزی و صنعتی پایدار و مدرن بر پایه

 منابع آب و خاک؛

 ار؛جوهای هممرکزی برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به استان 

 ر اده و کمتسازی شرایط بهینه فعالیت و زیست با تاکید بر مناطق دورافتتقویت پیوندهای بین بخشی جهت فراهم

 توسعه یافته؛

 های صنعتی به ویژه در صنایع شیمیایی، معدنی، برق و الکترونیک و برخوردار از خوشهIT ؛ 

 سم و ی تاریخی، باستانی، فرهنگی، اکوتورییافته کشور در زمینه اقتصادی گردشگرهای توسعهاز جمله قطب

 ژئوتوریسم.

 معرفی مناطق برنامه ریزی استان زنجان

ها در لیتریزی استان و با هدف ساماندهی الگوهای سکونت شهری و روستایی و فعابه منظور تعیین مناطق برنامه

قه ه پنج منطبو انسانی، استان زنجان  مام امکانات و توان طبیعیتبرداری منطقی از سطح استان و در عین حال بهره

 بل تقسیم است:اق شرح ذیلبه 

ریزی ریزی خدابنده، ایجرود / منطقه برنامهریزی طارم / منطقه برنامهریزی زنجان، ابهر / منطقه برنامهمنطقه برنامه

 پیریزی نیکماهنشان / منطقه برنامه
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 طالعه برنامه آمایش استان زنجانریزی استان زنجان در طرح م: مناطق برنامه3نقشه 

 
 اهمیت است: های منطقه طارم موارد زیر حائزاز مهمترین توان

فرد است. میزان بارش در این منطقه و های طبیعی و اقلیمی منطقه طارم در استان زنجان خاص و منحصربهویژگی

رسد. متر در سال میمیلی 950به میزان  به ویژه در ارتفاعات شمالی آن نسبت به سایر مناطق استان بسیار باال و

 ن باالییمر توااقلیم این منطقه برخالف سایر مناطق استان که سرد و فراسد هستند، گرم و مرطوب است، همین ا

 ودن دورهبوالنی طبرای کشاورزی در این پهنه از استان ایجاد کرده است، چرا که در سایر مناطق استان به دلیل 

 ودن دورهبوالنی شد گیاهان بسیار اندک است، در صورتی که اقلیم گرم و مرطوب این منطقه و طسرما، طول دوره ر

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

ما یکی ااست  ن دشت استاندشت حاصلخیز طارم دراین منطقه قرار گرفته است و با اینکه از نظر مساحت کوچکتری

قه لقب ای که به این منطاز مستعدترین مناطق کشاورزی استان زنجان و حتی در شمال غرب کشور است، به گونه

 هندوستان ایران داده شده است.

های تولید کشاورزی جایگاه آید و از نظر شاخصهای کشاورزی یک استثنا به شمار میمنطقه طارم از نظر فعالیت

ن شهرستان دیم درصد اراضی زیرکشت ای 3.7ای دارد. با وجود غلبه الگوی کشت دیم در استان زنجان، تنها ویژه

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

 دارد.

استان در  درصد تولیدات باغی 30اص دارد و حدود م اختصهای باغی استان به شهرستان طاربیشترین میزان فعالیت

 گیرد.این شهرستان صورت می
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رزی به درصد اراضی کشاو 16.5شود و بیشترین تنوع در تولید محصوالت در استان در شهرستان طارم مشاهده می

 ست.االکشت محصوالت دائمی اختصاص دارد. عملکرد برخی محصوالت چون گندم و جو در این منطقه بسیار ب

رده شت گستکشهرستان طارم تنها محدوده استان است که در آن الگوی کشت متراکم و متمرکز بیشتر از الگوی 

 شود.دیده می

 نار کردهیر و اشرایط آب و هوای شهرستان طارم، این منطقه را مستعد تولید محصوالت گرمسیری چون زیتون، انج

ولید ن قطب تول استراتژیک زیتون اختصاص دارد و این شهرستادرصد باغات این محدوده به تولید محص 71است، 

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

 ه است.اقع شدتمامی واحدهای پرورش کرم ابریشم و بیشترین مراکز پرورش زنبورعسل استان در شهرستان طارم و

ت د کرده اسهای متعدد و منحصر به فردی ایجان میانگین دما در این منطقه اکوسیستمهای اقلیمی و باالبودویژگی

های جانوری و وجود های گیاهی و جانوری فراوانی است. به دلیل تنوع باالی گونهو این منطقه زیستگاه گونه

ر نطقه شکانوع با نام مهای جنگلی در این شهرستان، بخشی از پهنه این استان به عنوان منطقه شکار مماکوسیستم

های هیرکانی و از سوی دیگر به مناطق سر تعریف شده است. این منطقه که از یک سو به جنگلممنوع خرمنه

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

ر وان بسیاهنگی ت، ژئوتوریسم و گردشگری تاریخی و فرمنطقه طارم برای توسعه انواع گردشگری طبیعی، اکوتوریسم

 باالیی دارد.

ته حدوده داشمهای کشاورزی این رود مهم قزل اوزن در این منطقه جریان دارد و تاثیر بسیار مهمی بر رونق فعالیت

 است. 

ن پوشش جنگلی های استان در منطقه طارم قرارگرفته است، هر چند ایترین جنگلبیشترین پوشش جنگلی و عمده

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

یی سال اخیر توان مناسبی برای نگهداشت جمعیت روستا 45های استان است که طی منطقه طارم از جمله بخش

 ت.وده اسبستان، همواره مثبت خود داشته است، نرخ رشد جمعیت روستایی این شهرستان برخالف روندعمومی ا

یر بیان زهای توسعه منطقه طارم به شرح در این طرح بعد از بررسی نقاط ضعف منطقه در نهایت مهمترین اولویت

 شده است:

ت مختلف های اقلیمی و شرایط معتدل و مساعد برای تولید محصوالمحور توسعه کشاورزی طارم با توجه به ویژگی

 های تولید کشاورزی در استان است که نیازمند تقویت و تجهیز است.یکی از مهمترین قلمرو

یتون، زک چون با توجه به مزیت نسبی این منطقه در تولید محصوالت کشاورزی به ویژه برخی محصوالت استراتژی

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

های مناسبی برای استقرار های بخش کشاورزی، این شهرستان فرصتبه توان باالی این منطقه در فعالیت با توجه

 خدمات پشتیبان بخش کشاورزی دارد.

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

فردترین ای عریض زیباترین و منحصربهریسم دارد. این منطقه به شکل درهبرای توسعه گردشگری طبیعی و اکوتو
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اندازهای طبیعی استان را در خود جای داده است. از سوی دیگر وجود آثار باستانی و تاریخی چون مناظر و چشم

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

های فراوانی برای رشد و گسترش ای فرصتهای منطقهبرداری از صنایع و مزیتشهرهای این منطقه با امکان بهره

سست گهای روستایی این شهرستان، دارند و با ارتقای سطح این شهرها ضمن تقویت خدمات رسانی به سکونتگاه

ز های شمالی همجوار اتان زنجان با استانهای اسشود و امکان تقویت پیوندموجود در نظام شهری استان تعدیل می

 شود.طریق این شهرها فراهم می

 ریزی طارمهای اصلی منطقه برنامهتخصص

ریزی طارم و با در نظر گرفتن سناریوی مطلوب توسعه فضایی، های منطقه برنامهها و ظرفیتبا توجه به توان

 های این منطقه به شرح زیر است:مهمترین تخصص

 ر اصلی توسعه کشاورزیمحو

ای منتهی به آن از های رودخانهای طارم پیرامون رودخانه قزل اوزن و درههای کشاورزی در دشت رودخانهفعالیت

نوع یمی، تغرب تا شرق شهرستان طارم مهمترین قابلیت این پهنه از استان است که به دلیل شرایط خاص اقل

ل تی شماحمحصوالت خاص و استراتژیک کشاورزی در سطح استان و  محصوالت کشاورزی و باغی و همچنین تولید

وسعه رهای تغرب منحصر به فرد است. از نگاه آمایش سرزمین به دالیل زیر این منطقه به عنوان یکی از محو

 شود:کشاورزی استان پیشنهاد می

سایر  های سرد سال در مقایسه بااهتدل نسبت به مهای گرم و معشرایط مساعد طبیعی و اقلیمی و باالبودن تعداد ماه

ظام نمچنین همناطق استان و در نتیجه تنوع زیاد محصوالت کشاورزی از جمله محصوالت تجاری و استراتژیک و 

ارم ر منطقه طبرداری از زمین بیانگر ظرفیت باال برای توسعه کشاورزی مکانیزه و نوین دزراعی چند کشتی در بهره

را نشان  های کنونی برای دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی منطقهتحول در شیوه باشد، این امر ضرورتمی

 دهد.می

ارد تا رورت دبه دلیل تنوع و تولید فراوان محصوالت خاص کشاورزی و در کار کشاورزی مدرن در این منطقه، ض

 ابد.یعه ها تقویت شود و توساین فعالیت بندی وابسته بهصنایع غذایی، تبدیلی و بسته

ه گیالن ا منطقنزدیکی به بازار مصرف بزرگ منطقه گیالن و در نتیجه امکان توسعه پیوندهای اقتصادی استان ب

 ن است.آهای وابسته به ظرفیت دیگر منطقه طارم برای توسعه کشاورزی و فعالیت

ای انجام ظرفیت پایدار برمندی از منابع آبی آن بیانگر قرارگیری در پایاب رودخانه قزل اوزن و امکان بهره

 ار از منابع آبی است.برداری بهینه و پایدشروط به بهرههای کشاورزی مفعالیت
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 توسعه صنعتی 2محور درجه 

ارم منطقه ط ی برترمحور طارم شامل گیلوان تا چورزق با الویت استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی متکی بر مزیت نسب

شود. هاد میی پیشنرزی و همچنین با اولویت صنایع دارای برد ملی و حتی فراملدر تولید محصوالت استراتژیک کشاو

االدستی نایع ببا توجه به اینکه منطقه طارم حوزه ویژه اکولوژیکی استان است محیط طبیعی آن جهت استقرار ص

د و ایدار باشتوسعه پپذیر است، بنابراین هرگونه توسعه صنعتی در این محور باید برمبنای رعایت اصول بسیار آسیب

محیطی در راستای تحریک و تقویت بخش کشاورزی منطقه صورت توسعه صنعتی ضمن رعایت مالحظات زیست

نیاز توسعه شود طرح تعادل توسعه صنعتی و کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان پیشپذیرد. از این رو توصیه می

 صنعتی این محور انجام پذیرد.

 نجان، تهم، چورزق، گیالنخدماتی ز 2محور درجه 

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

شور کیابد و به منطقه گردشگری شمال گردشگری زنجان، سلطانیه به سمت شمال و تا استان گیالن امتداد می

های آینده استقرار خدمات پشتیبان گردشگری الستعریف شده برای آن در  رسد، بنابراین در صورت تحقق نقشمی

ولویت تایی در اراهی و مراکز اقامت و پذیرایی به ویژه در کانون پرجاذبه گردشگری روسبه ویژه در حوزه خدمات بین

 خواهدبود.

 اوزنخدماتی پیرامون رودخانه قزل 2محور درجه 

رق به شست از در منطقه طارم و در طرفین رودخانه قزل اوزن گسترده شده ا این محور که به صورت شرقی، غربی

ق و در شود و از سمت غرب به درام و چورزگیلوان و سپس به شهرهای منجیل و رودبار در استان گیالن ختم می

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

تباط های ایجاد ارنهوجود اینکه این محور در محدوده یک شهرستان قرار دارد اما به دلیل شرایط مذکور و وجود زمی

ی و یک باغو پیوندهای فرااستانی و همچنین به دلیل مزیت نسبی شهرستان طارم در تولید محصوالت استراتژ

شود که در افق طرح آمایش باید پذیرای استان تعریف میدر سطح  2کشاورزی این محور به عنوان محور درجه 

 های تعریف شده برایهای خدماتی متناسب با موقعیت این محدوده باشد. با توجه به جایگاه این محور و نقشنقش

ای ور دارآن در سازمان فضایی فعالیت بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری خدمات ذیل جهت استقرار در این مح

 هند بود:اولویت خوا

های مقیاس با عملکرد استانی و ملی در زمینه فعالیتایجاد و توسعه مراکز خدمات پشتیبان کشاورزی بزرگ

والت قل محصانبارداری محصوالت کشاورزی و باغی، ایجاد مراکز خدمات بازاریابی و خرید و فروش و حمل و ن

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

صصی ی و تخایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی کشاورزی با هدف توسعه ساختار کشاورزی منطقه، ارائه خدمات فن

 های نوین آبیاری، اصالح نباتات، دفع آفات و...بخش کشاروزی با تاکید بر سیستم
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لویت صی با اوی تخصی و تورگردانایجاد و توسعه مراکز خدمات پشتیبانی گردشگری به ویژه در زمینه اقامت و پذیرای

های عرضه محصوالت راهی و همچنین ایجاد نمایشگاهشهر چورزق و سایر خدمات گردشگری همانند خدمات بین

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

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

نطقه ای از محور گردشگری درجه یک شمال، جنوبی استان زنجان در مشتر اشاره شد بخش عمدههمانگونه که پی

ه منطقه ورزق بچطارم واقع شده است. قسمتی از این محور که امتداد آن به سمت شمال است، پس از عبور از شهر 

مت شمال مال این محور به سشود. با احداث راه ارتباطی زنجان، شگردشگری استان گیالن و شهر ماسوله ختم می

گردی، توسعه پیدا خواهدکرد، به ویژه اینکه این محور دارای کارکردهای گردشگری متنوعی شامل طبیعت

ترین کارکرد بخش شمالی این محور باشد. عمدهاکوتوریسم، گردشگری تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستایی می

 های بعدی گردشگری تاریخی و فرهنگی و گردشگریر مرتبهگردی و دکه در منطقه طارم واقع شده است بوم

 روستایی است.

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

وانمندی تهای داخلی این منطقه نیز دارای افزون بر قرارگیری این منطقه در محور گردشگری ممتاز استان، بخش

توان به محور های گردشگری تعریف شده برای این محور میز دیگر محدودهباالیی برای توسعه گردشگری است. ا

بی متصل اوزن اشاره کرد که از غرب به محور گردشگری ممتاز شمالی، جنوشرقی، غربی در پیرامون رودخانه قزل

 شود.می

 ل انزوایه دلیبون منطقه طارم با وجود برخورداری ظرفیت باالی گردشگری به ویژه در حوزه گردشگری طبیعی تاکن

های المند نگردیده است؛ بنابراین در سها و امکانات زیربنایی از این ظرفیت به خوبی بهرهارتباطی 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 ین محور به داخل منطقه طارم ظرفیتاب از گردد تا با انشعاهایی ایجاد میفرصت

 گری طارم،شود و در نتیجه ضمن توسعه گردشبهبود یابد. مهم اینکه این محور از شرق به استان گیالن منتهی می

سبالن(  رز وهای شمالی کشور )منطقه گردشگری الباستان زنجان نیز از طریق دو محور با منطقه گردشگری استان

مالی، شخورد. همچنین با توجه به اینکه این محور در پیرامون شهر چورزق به محور گردشگری ممتاز پیوند می

 الزم است وشود لذا در آینده، کارکردهای گردشگری در شهر چورزق نیز ارتقاء خواهد یافت جنوبی استان متصل می

 د یاد شده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.های توسعه آتی این شهر موارریزیتا در برنامه
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 ریزی طارم / طرح آمایش استان زنجانهای اصلی منطقه برنامه: تخصص 4نقشه 

 
 ریزی استان زنجان / طرح آمایش استان زنجانهای اصلی مناطق برنامه: تخصص5نقشه 
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 ونتگاهی )نظام اسکان جمعیت(بندی کلی الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکز سکتعیین شکل

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

بند سازمان فضایی های نواحی و قلمروهای اصلی فعالیت، بخشی از ارکان شکلزیرا در حالی که تعیین تخصص

های مراتبی اسکان جمعیت و ظرفیتسلهی سکونتگاهی در نظام سلهای نواحآیند، تخصصاستان به حساب می

 های استان روی دیگر این سکه را نشان خواهدداد.پذیری سکونتگاهجمعیت

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

های دهستان و دربرگیرندهمنظومه آببر به مرکزیت کانون شهری آببر منطبق بر بخش مرکزی از شهرستان طارم 

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

های روستایی نیز های گیلوان و درام و کانون شهری آببر و حوزههای عبارتند از: آبادیگیرد. مراکز مجموعهدربرمی

رود است. ورود و قشالق پاوهام، سیاهدی، ماماالن، تشویر، آببر، استاکول، درهای گیلوان، هندی کنشامل حوزه

 اند.بهار، هزاررود و کلوچ به عنوان آبادی مستقل در این منظومه شناسایی شدههای گیالنکشه، تسکین، دهآبادی

ها عه. مراکز مجموهای چورزق و دستجرده از بخش چورزق شهرستان طارم استمنظومه چورزق دربرگیرنده دهستان

های چورزق، های روستایی شامل حوزهدر این منظومه عبارتند از: کانون شهری چورزق و آبادی دستجرده و حوزه

آباد به عنوان کند، کلوئیم و سرخآبادی انذر، شیت، ولیدر، تازه 6سر و سانسیر است. ایچ، جزال، گوهر، دستجرده، ونی

 اند.سایی شدهآبادی مستقل در این منظومه شنا

 های روستایی شهرستان طارم: سطح بندی کانون3جدول 

 روستای مستقل حوزه عمرانی )روستایی( مجموعه منظومه

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

 بهار، هزاررودعلیاده آببر، استاکول آببر

 لوچک رودورود، قشالق پاوهدرام، سیاه درام

 آباد، کلوئیمکند، سرخانذر، ولیدر، شیت، تازه چورزق، ایچ، جزال، گوهر چورزق چورزق

 - سر، سانسیزدستجرده، ونی دستجرده
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 های آببر و چورزق در شهرستان طارممراتبی مراکز سکونتگاهی منظومه: نظام سلسله6نقشه 

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

مل اش ناحیه زنجان راساس طرح برنامه آمایش استان زنجان، کل استان به دو ناحیه زنجان و ابهر تقسیم شده است.ب

ین استفاده در ا اقتصادی مورد-های زنجان، طارم، ماهنشان و ایجرود است. آمار و اطالعات پایه جمعیتیشهرستان

 بوده است. 1375مطالعات براساس سرشماری سال 

های سطحی، برخورداری از میلیارد مترمکعب آب 4با توجه به برخورداری استان از پتانسیل فراتر از  در این طرح

جود ... نیز ووهای مطلوب جهت ارتقای عملکرد در هکتار و تولید محصوالت زراعی گندم و باغی زیتون و انگر قابلیت

کی استان های دیگر و نزدیت دامی به استانامکانات مطلوب جهت پرورش دام، طیور آبزیان و امکان صدور محصوال

های دامپروری و های جمعیتی سبب گردیده که تا کنون این استان یکی از مهمترین قطبترین کانونبه عمده

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

درصد  66.9درصد(. این شاخص برای نقاط روستایی حدود  38.3اند)حدود دادهمیشاغالن بخش کشاورزی تشکیل 

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

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

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

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

 های تولیدنجیرههای صنعتی در راستای تکمیل زنزدیکی به قطب -

 کیلومتری استان تهران 120ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع  -



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

26 

 زیاد برای کاالهای صنعتیتقاضای  -

 های موجود استان، توسعه صنعت به شکوفایی و رونق الزم دست نیافته است. متاسفانه در حد قابلیت

ن ت یافتضرورت گسترش سیستم حمل و نقل و شبکه ارتباطات، بسط و گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی، اهمی

یل و... آموزش عالی و تمایل به ادامه تحص تان، توسعههای موجود طبیعی و تاریخی اسصنعت گردشگری و قابلیت

 سازد.ای از دست عوامل در آینده نقش خدمات را در اقتصاد استان برتر میمجموعه

وجه دار برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ناحیه زنجان مورد تهای اولویتدر این مطالعات پروژه

ر مبتنی ب ه ریزیهای جامعه روستایی در زمان تهیه طرح و همچنین نوع نگاه برنامقرار گرفته است. براساس نیاز

کشی آب آشامیدنی های تامین و لولهی ساکنین پروژهزیرساختی برا-رفاهی-بهداشتی-تامین خدمات آموزشی

احدهای ث وهای هادی روستایی، احداروستاها، مطالعه و احداث کانال دفع فاضالب روستایی، تهیه و اجرای طرح

های عمومی خانهاداری مورد نیاز، احداث دبستان، احداث مدرسه راهنمایی، احداث دبیرستان، پروژه احداث کتاب

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

 قرار گرفته است.

 ه است:ه اقتصادی در سطح ناحیه به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفتدر این مطالعه موانع عمده توسع

-زنجان-های اقتصادی در حول جاده ارتباطی تهرانسازمان فضایی نامتعادل در ناحیه و گسترش خطی فعالیت -

 تبریز

 ایهای ارتباطی بین منطقهضعف شبکه -

 نعت گردشگریعدم وجود امکانات زیربنایی و تاسیسات خدماتی و... جهت توسعه ص -

 های ناحیهاقلیم نیمه خشک و فراسرد و تعداد روزهای یخبندان زیاد در اکثر بخش -

ی های انتقال آب و آبیارها که منجر به باالرفتن هزینهباالبودن سطح اراضی کشاورزی نسبت به بستر رودخانه -

 گردد.می

 فرآوری مواد معدنی گذاری الزم در امر شناسایی وعدم سرمایه -

 قابل مالحظه خدمات پشتیبان تولیدضعف  -

 های تولیدی و خدماتیوری پایین در بخشبهره -

 ح آمایش سرزمینهای مطالعاتی پایه از جمله طرعدم وجود طرح -

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

 یغالب بودن روش سنتی دامداری بر روش صنعت -

حیه ه طرح ناهارگاناولویت اجرایی پیشنهادات طرح ناحیه با توجه به اهداف چهارگانه آن تدوین شده است. اهداف چ

اشتغال؛  های موجود آن؛ ساماندهی نظام فعالیت وزنجان: دستیابی به توسعه متوازن ناحیه به توجه به قابلیت

اس ام بر اسهر کد با تاکید بر منابع طبیعی، آب و خاک ساماندهی نظام خدمات رسانی و دستیابی به محیطی پایدار

 راهبردهای مشخص شده برای رفع کمبودها و نواقص ناحیه پیشنهاد شده است.
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 ای اقدامات اجرایی و اولویت دار طرح با توجه بههای ارتباطی بین منطقهبراساس راهبرد تقویت و گسترش شبکه

 راهبرد مذکور عبارت است از:

 ر زنجان، تهم، چورزق به راه اصلی و اتصال آن به ماسولهارتقاء محو -

 منجیل به راه اصلی-یلوانگ-ارتقاء محور زنجان -

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

 پشتلو و ارتباط آن به خلخالرهق-ارتقاء محور زنجان -

-جاند راه زنیل آزاستایی به مراکز منظومه ضمن آنکه تکمبرخورداری از راه فرعی برای ارتباط مراکز مجموعه رو -

های ستاناآهن به غرب ناحیه به طرف ماهنشان، دندی و تبریز و برقراری ارتباط ریلی از طریق گسترش شبکه راه

 باشد.صورت جدی مورد تاکید می های حمل و نقل بهغربی و نیز ایجاد پایانه

بینی شده است عنوان یکی از محورهای توسعه اقدامات اجرایی متعددی پیشدر راهبرد توجه به بخش کشاورزی به 

 شود:که به ذکر چند اقدام اکتفا می

 هکتار 11438.61توسعه اراضی کشاورزی آبی به میزان  -

 توسعه فعالیت کندوداری و پرورش زنبورعسل -

 ایهای گلخانهتوسعه کشت -

 زایش راندماننژادی به منظور افزراعی و بههای بهاجرای طرح -

 های اصالح و احیاء باغات میوهاجرای طرح -

 تونهای مربوط به اصالح و توسعه باغات زیاجرای طرح -

 های مربوط به آبزی پروری با توجه به وجود منابع آبی غنی در ناحیهاجرای طرح -

 تغییر شیوه از دامداری سنتی به صنعتی -

کنار  های صنعتی موجود؛ ایجاد نواحی صنعتی دریت شهرکدر راهبرد توسعه صنعت به اقداماتی چون تکمیل ظرف

باشد نظیر ا میای که در منطقه دارمراکز منظومه روستایی؛ ایجاد و توسعه صنایع دستی با توجه به سابقه و پیشینه

 عیی منابهای شناسافرش بافی، چاقوسازی، ملیله کاری و...؛ گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت؛ تهیه طرح

 گذاری جهت اکتشاف ذخایر کانی شناخته شده مورد تاکید قرار گرفته است.کانی ناحیه و سرمایه

ردشگری و ها و محورهای جاذب گهمچنین در راهبرد توجه به خدمات اقدام اجرایی برای ساماندهی و تجهیز کانون

موزش آیت و گسترش مراکز گذران اوقات فراغت جهت رونق صنعت گردشگری در کنار تجهیز مراکز اصلی جمع

در شهرهای ناحیه؛  هنری و ورزشی-های فرهنگیها مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد مجموعهعالی در شهرستان

-زنجان»های پذیرایی بین راهی در محورهای موجود در ناحیه مخصوصا در محورهای ایجاد و گسترش مجتمع

های مستعد و جاذب گردشگر و و گسترش فضاهای اقامتی در مکانسعه و...؛ تو« خلخال-زنجان»، «دباررو-گیلوان

صیه های موجود در ناحیه از دیگر اقدامات مهم توضرورت تعجیل در تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرستان

 شده برای تحقق راهبرد توجه به بخش خدمات مورد تاکید بوده است.
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کی سدهای خا برداری آن اقداماتی اجرایی چون تکمیل و اجرایرهدر راهبرد ضرورت توجه به منابع آبی و مدیریت به

در  ره خانکه براساس مطالعات انجام شده ضرورت اجرای آنها تایید گردیده است، نظیر سد خاکی روستای جو

طالعه و مهای آبیاری تحت فشار؛ شهرستان زنجان، سدهای خاکی روستاهای جوقین، دهنه، شهرک و....؛ اجرای طرح

های الیروبی و های کوچک تامین آب و پمپاژ ساحلی؛ اجرای طرحهای آبیاری؛ مطالعه و اجرای طرحای شبکهاجر

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

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

رغم اهمیت نسبی قابل شود. در حال که، علیی خدمات عمومی و اجتماعی نیز در آن انجام میخانگی بوده که برخ

های خدماتی در این مرکز شهری های کشاورزی در نظام اقتصادی شهری شهرستان، گسترش فعالیتمالحظه فعالیت

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

های شغلی بالنسبه زیادی را برای نیروی های ساختمانی و خدماتی در آن حایز اهمیت زیادی بوده و فرصتتا فعالیت

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

 باشد.آن دارای نقش غالب میهای کوچک در وری و سرمایهپیشه
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 : سطح بندی خدمات پیشنهادی در ناحیه زنجان7نقشه 
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 : سطح بندی خدمات پیشنهادی طرح جامع ناحیه زنجان برای شهرستان طارم8نقشه 
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هـ مورخ 33111ت/25798سند ملی توسعه استان زنجان / مصوب هیات وزیران ) -2-2-10

9/5/1384) 

باشد که رویکرد یقانون برنامه چهارم توسعه م 155یکی از اسناد ملی تعریف شده در ماده سند ملی توسعه استان 

 نماید.توسعه استان را در طول حداقل دو برنامه توسعه مشخص می

ترین مسائل و اهداف ترین تنگناهای توسعه استان بوده و با ارائه اصلیها و عمدهترین قابلیتاین سند حاوی اصلی

  .کندتوسعه، راهبردهای بلند مدت توسعه استان را مشخص میبلند مدت 

ن رم وزیراات محتسند ملی توسعه استان زنجان که در ادامه ارائه شده است پس از طی مراحل قانونی به تصویب هی

 رسیده و جهت اجرا ابالغ گردیده است.

 های توسعهترین قابلیتاصلی -الف

 ر با شمالوگاه متصل کننده غرب و شمال غرب کشویایی ممتاز به عنوان گلمندی از موقعیت مکانی و جغرافبهره -1

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

 ای و توان جذب سرریزهای صنعتی تهرانهای صنعتی تجهیز شده در مقیاس ملی و منطقهوجود زیرساخت -2

 باغی -وع اقلیمی و پتانسیل مطلوب )آب و خاک( در کشت و تولید محصوالت زراعیبرخورداری از تن -3

 های سطحیهای باالی آببرخورداری از ظرفیت -4

 های غیر فلزیوجود ذخایر و منابع قابل توجه سرب و روی و کانی -5

کشاورزی و ود بازار مصرف برای محصوالت های صنعتی و وجهای جمعیتی و قطبترین کانوننزدیکی به عمده -6

 صنعتی استان

 های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسمهای مناسب فرهنگی و جاذبهبرخورداری از زمینه -7

 ر محور ترانزیتمندی از شبکه ارتباطی تجهیز شده دبهره -8

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

 حراز قطب علمی در رشته فیزیکوجود مراکز دانشگاهی متعدد و ا -10

های ورزشی، گرایش بخش خصوصی های قانونی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه به فعالیتوجود زمینه -11

 رسانی در توسعه ورزش ( به سرمایه گذاری و خدماتNGOهای داوطلب غیردولتی )و تشکل

 های توسعهترین تنگناها و محدودیتعمده -ب

های استفاده نشده گیری از ظرفیتگذاری و بهرهلی بخش خصوصی استان جهت سرمایهمحدودیت منابع ما  -1

 تولیدی

 حصوالتکوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی و ضعف مکانیزاسیون و کافی نبودن مراکز نگهداری م -2

 زراعی و باغی

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

 های سطحیبرداری از منابع آبهرهکافی نبودن تاسیسات مهار و ب -4

 ضعف خدمات برتر و خدمات پشتیبان تولید -5
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 ایهای ارتباطی درون استانی و بین منطقهضعف شبکه -6

 های توریستیز جاذبههای برخوردار اضعف زیربناها و تاسیسات خدماتی کانون -ی

 وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی -8

 ترین مسائلاصلی -ج

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

 های زیربنایی موجودهای طبیعی و اجتماعی و ظرفیتتوسعه یافتگی اندک بخش صنعت و معدن با وجود قابلیت -2

 های صنعتی و کشاورزیپیوند ضعیف درون بخشی و بین بخشی در فعالیت -3

 های زیرزمینی در شرق استانهای سطحی و خاک و بیالن منفی آبتطابق نامناسب بین منابع آب -4

 های انسانی و مالی از استانخروج سرمایه -5

 وری تولید در بخش کشاورزیپایین بودن بهره -6

 های گردشگری استانگیری مطلوب از جاذبههای الزم برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه -7

 های همجوارخی از نواحی استان و استانضعف تعامل موثر اقتصادی مرکز استان با بر -8

 هنری و اقتصادی های توسعه انسانی، فرهنگی وپایین بودن شاخص -9

  .ترین موضوعات در توسعه استان استفقدان نظام شناسایی استعدادهای ورزشی از جمله اصلی -10

 اهداف بلندمدت -د

های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات هنگ بخشبر پایه توسعه هما ها و تنگناها توسعه استانبا توجه به قابلیت 

 ترتیب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از:بازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود. بدین

ملی  های استان و ارتقاء نقش و جایگاه آن در اقتصادها و قابلیتتوسعه صنعتی و معدنی استان متناسب با ظرفیت -1

 با حفظ تعادل در محیط زیست

های زیرزمینی با های سطحی با رعایت حقوق ذینفعان حوزه آبریز و تقویت منابع آببرداری مطلوب از آببهره -2

 های با بیالن منفیاولویت آبخوان

 انبرداری بهینه از منابع طبیعی استحفظ و احیاء و بهره -3

های صنعتی و توسعه دامداریهای این بخش و سازی فعالیتآوری و نوینگسترش اراضی آبی کشاورزی، ارتقا فن -4

 های آبزی پروریمجتمع

 های استانتناسب با مقتضیات و قابلیتهای توسعه انسانی مارتقاء شاخص -س

 رسانی و تقویت پیوندهای درون استانیساماندهی نظام مراکز زیست و فعالیت، نظام خدمات -6

ی با سترش تعامالت اقتصادی و فرهنگهای هویتی استان و گهای فرهنگی و ویژگیاعتالی معرفت دینی، ارزش -7

 های همجواراستان

اکید تدار در توسعه استان و های محوری و اولویتتقویت و تجهیز تاسیسات و امکانات زیربنایی در راستای فعالیت -8

 بر فناوری اطالعات و ارتباطات

 های استانقابلیتهای اقتصادی با توجه به افزایش نقش بخش خصوصی و نظام بانکی در گسترش فعالیت -9
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( زیت مکانیهای بازرگانی با تاکید بر خدمات بازرگانی نوین با توجه به موقعیت جغرافیایی )متوسعه فعالیت -10

 استان

 با سطوح عملکرد استانی، ملی و فراملی های گردشگری استانتوسعه ظرفیت -11

 یدهای اقتصادی و عوامل تولوری و افزایش آن در بخشسازی بهرهنهادینه -12

 های اجتماعیهای افراد و گروهرتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیا -13

 ر استاند  (M.D.G)های توسعه هزارهیابی به هدفدست -14

 های اقتصادی بزرگهای گسترده و اداره بنگاهتوانمندسازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت -15

 گیری استان سازی و تصمیممتوسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمی -16

 راهبردهای بلند توسعه -هـ 

سازی و قطعه های صنعتی با تاکید بر صنایع متالوژی، نساجی، ذوب فلزات و صنایع مرتبط با انرژی وایجاد خوشه -1

رق و باالت و توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، فلزی، خودروسازی، ماشین

 رونیکالکت

 گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در توسعه استانبرای افزایش سرمایه ایجاد زمینه مناسب -2

 ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری مواد معدنی -3

ای های سطحی با رعایت حقوق تام ذینفعان حوزه آبریز و هماهنگ با نیازهبرداری از منابع غنی آبمهار و بهره -4

 های زیرزمینیبرداری متعادل و مجاز از منابع آبچارچوب ظرفیت حوضه آبریز و حفاظت و بهره پایین دست و در

آبریز و  سازی اراضی و تبدیل اراضی دیم به آبی مکانیزه در چارچوب نظام تخصیص منابع آب در حوضهیکپارچه -5

روری پهای آبزی عالیتسیب، توسعه ف در نظر گرفتن نیازهای پایین دست، توسعه باغداری با تاکید بر زیتون، انگور و

 های سنتی به صنعتیو تبدیل دامداری

 های تولیدی و فضایی استانگیری از مزیتایجاد و توسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی به منظور بهره -6

 نهای گردشگری استاهای تفریحی و سیاحتی در عرصههای گردشگری و تجهیز کانونایجاد و توسعه زیرساخت -7

های تهران و توسعه های کارشناسی دانشگاهتقویت مراکز آموزش عالی استان در جهت تمرکززدایی دوره -8

 تحصیالت تکمیلی و مراکز تحقیقاتی و فناوری اطالعات و ارتباطات

 رمانی، آموزشی، فرهنگی و گذران اوقات فراغتهای بهداشتی و دارتقاء شاخص -9

دمات خشهری و روستایی و ارتقا سطح  ه نظام متعادل سلسله مراتبهای الزم جهت دستیابی بتمهید زمینه -10

 بان تولیدهای شهری به خدمات پشتیبرتر در شهر زنجان و تجهیز کانون

 رژی متناسب با توزیع جمعیت و فعالیتهای خطوط انتقال انگسترش شبکه -11

سترش پیوندهای گنظور های همجوار به مستان با استاناهای ارتباطی توسعه، تقویت و بهسازی شبکه -12

با  گیری از وضعیت ممتاز استان در تسریع ارتباطات غرب و شمال غربای و بهرهاقتصادی درون استانی و بین منطقه

 مناطق شمالی کشور

 های زیست محیطی در نقاط و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استاناجرای طرح -13
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 استفاده از انرژی باد برای تولید برق -14

 های اقتصادی و عوامل تولیدوری در بخشجاد ساز و کارهای الزم و حمایت از افزایش بهرهای -15

 ای در استاننی، تفریحی، قهرمانی و حرفههای پرورشی، همگاگسترش ورزش -اس

 مندی همگانی از مواهب اقتصادی و اجتماعیریشه کنی فقر شدید و گرسنگی و بهره -17

 رویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زناندستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ت -18

 کاهش مرگ و میر مادران و کودکان -19

 ، سل، ماالریا و ...(HIVهای عمده )ایدز / مبارزه با بیماری -20

 های تعاونیها و مجتمعها و ایجاد و گسترش شهرکحمایت موثر از تشکیل و توسعه تعاونی -21

 ستانصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه ابسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقت -22

 صرف آبمنهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه  -23

 برداری و مدیریت آبهای الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهرهایجاد زمینه -24

 دثت انسانی در اثر حواهای اجتماعی و کاهش تلفاگسترش پوشش بیمه -25
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شورای آمایش سرزمین  3/5/1385نظریه پایه توسعه استان زنجان / مصوب جلسه  -2-2-11

 24/5/1385مورخ  87128/100نامه 

های آمایش سرزمین گیریانداز بلندمدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملی و جهتدر راستای تحقق اهداف چشم

زی، ن و کشاورها و وظایف اصلی استان به ترتیب بر پایه توسعه صنعت، معدتان، ماموریتهای اسو با توجه به ویژگی

گیری از های فوق مانع بهرههای بازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود. تکیه بر اولویتاستفاده حداکثر از قابلیت

 باشد:تان به شرح زیر میردهای توسعه استرین راهبهای استان نخواهدبود. بنابراین اصلیها و ظرفیتسایر توانمندی

سازی و های صنعتی با تاکید بر صنایع متالوژی و ذوب فلزات، قطعهتوسعه بخش صنعت و ایجاد خوشه -1

 آالت، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع نساجی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلیماشین

های استان در صنعتی فرآوری آن با توجه به قابلیت ایبرداری از مواد معدنی و توسعه واحدهگسترش و بهره -2

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

در  اختار بخشبرداری از پتانسیل منابع آب، اقلیم و ارتقاء سطح فناوری و نوین سازی ستوسعه کشاورزی با بهره -3

بر  با تاکیدراعت )زتی نظیر زیتون و میوه های سردسیری( و استان با اولویت زیربخش باغداری)با تاکید بر محصوال

 نباتات علوفه ای( و توسعه دامپروری صنعتی، زراعت چوب

های برداری مناسب از جریانهای زیرزمینی، مهار و بهرهبرداری متعادل و اقتصادی از منابع آبحفاظت و بهره -4

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

گیری از هرهنظور بمایجاد و توسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی با توجه به چشم انداز توسعه صنعتی آن به  -5

 های تولیدی و فضاییمزیت

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

 ستانبانکداری( و بازارهای سرمایه به منظور پشتیانی از فرایند توسعه ا بازاریابی، مالی)بیمه و

سیاحتی در -های تفریحیهای گردشگری، تجهیز کانونحفظ و احیای آثار تاریخی، ایجاد و توسعه زیرساخت -7

 ستیهای گردشگری استان متناسب با سطح عملکرد ملی و فراملی و توسعه کیفی هنرهای سنتی و صنایع دعرصه

ور های حمل و نقل برای تسهیل ارتباطات فراملی، با توجه به قرارگیری در مسیر کریدها و شبکهتوسعه زیرساخت -8

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

ت و یهای توزیع انرژی متناسب با موقعیت فضایی استان در شمالغرب و پراکندگی جمعگسترش و تجهیز شبکه -9

 فعالیت در سطح استان

 های ارتباطی و اطالعاتی و کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطاتایجاد و توسعه زیرساخت -10

ص مورد های آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی استان با هدف تربیت نیروی انسانی متخصتوسعه فعالیت -11

های عالیتانداز فخصص مورد نیاز با توجه به چشمنیاز در سطح ملی در گره علوم پایه و تربیت نیروی انسانی مت

 ها زدایی از تهران در سایر رشتهتخصصی و نقش استان در تمرکز

آوری در قالب پارک ای از مراکز علمی، پژوهشی و فنهای دانش پایه از طریق ساماندهی مجموعهتوسعه فعالیت -12

 های اصلی استانپژوهشی در گرایشهای الیتآوری و مراکز رشد تخصصی و گسترش فععلمی و فن
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 تقویت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی استان با هدف ارتقاء عرضه خدمات درمانی  -13

 ها در سطح ملیهای تخصصی فعالیتوسعه و گرایشای با توجه به الزامات تحرفهوهای فنیتوسعه آموزش - ح

عادل نظور تماحی شمالی و جنوبی استان به تقویت و تجهیز مراکز مستعد جمعیت و فعالیت با تاکید بر نو -15

 ملهای جمعیتی به سوی تهران با رعایت اصول پدافند غیر عابخشی به سازمان فضایی استان و تعدیل حرکت

د بر ا تاکیرعایت مالحظات محیط زیستی در فرایند توسعه استان به منظور ارتقاء سطح پایداری توسعه ب -16

 تیمشارک ستی از طریق اعمال مدیریت جامع زیست بومی مبتنی بر رویکردحفاظت از منابع طبیعی و تنوع زی

 گذاری اجتماعی، هویت فرهنگی و احیای میراث معنوی های توسعه انسانی، سرمایهارتقاء شاخص -17

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

های صنعتی و های مناسب برای رشد فعالیتملکرد فعال در عرصه تعامالت ملی، برخوردار از زیرساختبود؛ با ع

ب، ارائه برداری مناسب و متعادل از منابع آهای نوین با بهرهمعدنی، برخوردار از کشاورزی و صنایع مبتنی بر فناوری

ای در سطح ملی، دارای نقش حرفهووزش فنیکننده خدمات نوین بازرگانی و خدمات برتر در عرصه استان و آم

نکه سهم ونه ایگمناسب در گردشگری کشور، با توزیع متعادل و سازماندهی شده جمعیت و فعالیت در کل استان به 

 یابد.جمعیت استان از کل کشور اندکی افزایش می

 برنامه راهبردی توسعه استان زنجان -2-2-12

در دستور  1388ال سان برای اولین بار جهت تدوین برنامه پنجم توسعه استان از برنامه راهبردی توسعه استان زنج

 وطح کالن ر دو سدکار شورای برنامه رزی و توسعه استان قرار گرفت؛ براساس فرایند طراحی شده، اسناد راهبردی 

ریزی و امهراستای برن با هدف ارائه اطالعات مفید و موثر در 1392های توسعه تدوین گردید. همچنین از سال بخش

نما ها، اسناد پایش و ارزشیابی به منظور ایجاد سندی راههای موجود برنامهسیاستگذاری مبتنی بر شواهد و مصداق

های راهبردی توسعه، تدوین های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامهها و فعالیتبرای پایش کلیه پروژه

 گردید.

ازرگانی، انرژی، حمل و نقل، بسرفصل آب، آموزش، آموزش عالی،  10وسعه استان زنجان در های راهبردی تبرنامه

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

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

ستان به شرح وضعیت ا 1390-94زشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در سند پایش و ار

 زیر تشریح شده است:

باشد در حالی که سهم استان از کل اراضی زیرکشت کشور نزدیک درصد می 1.34سهم استان از مساحت کل کشور 

بردای تولید هزار بهره 90زی توسط حدود های کشاوردرصد است. در استان زنجان انوع محصوالت و فرآورده 4به 

 1.9است که هزار تن انواع محصوالت زراعی و باغی در استان زنجان تولیدشده 1700حدود  1386گردد. در سال می

دهد. در همین سال، میزان تولید انواع محصوالت دامی و شیالتی در درصد از کل تولیدات باغی کشور را تشکیل می

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

فرنگی و پیاز تشکیل زمینی، گوجهای، حبوبات، سیبترین محصوالت زراعی استان را گندم، جو، نباتات علوفهعمده
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ر و هسته دار است. استان زنجان از نظر داهای دانهدهد. عمده محصوالت باغی شامل انگور، زیتون، سیب و میوهمی

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

 گذاری استان زنجانسند توسعه اشتغال و سرمایه-2-2-13

 1390ال سگذاری استان زنجان از طرف جهاددانشگاهی واحد استان زنجان تهیه و در سند توسعه اشتغال و سرمایه

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

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

ار کار ایی، بازا و مناطق شهری و روستهبررسی پیش بینی تحوالت تقاضای نیروی کار استان به تفکیک شهرستان

ن بر تدوی عالوه غیر رسمی استان زنجان، محیط کسب و کار و... مورد بررسی قرار گرفته است. در خروجی مطالعات

ت، (، نقاط قو94-1390گذاری در استان برای دوران برنامه پنجم توسعه )سند دستگاهی توسعه اشتغال و سرمایه

گذاری برای های سرمایهها و مشوقرستان استخراج شده است و دفترچه راهنمای فرصتضعف، فرصت و تهدید شه

 دوین شده است.تهای استان زنجان کارآفرینان خصوصی برای هر یک از شهرستان

 ت:به شرح زیر اس 1386های دارای مزیت رقابتی آشکارشده استان زنجان در سال طبق این مطالعات فعالیت

آالت، ساخت چوب و محصوالت چوبی، زراعت و باغداری، دامداری، مرغداری، خت ماشینساخت منسوجات، سا

ها و یشامیدنپرورش کرم ابریشم، زنبورعسل و شکار، جنگلداری، سایر معادن، ساخت محصوالت غذایی و انواع آ

 رستوران.

ب سطحی قابل آمکعب؛ منابع میلیون متر 50.92براساس این طرح دارای بودن منابع غنی آب )منابع آب زیرزمینی 

هایی چون خانهمیلیون مترمکعب( از مهمترین نقاط قوت شهرستان طارم است. وجود رودها و رود 4153.4استفاده 

ن چشمه آب معدنی اهلل بالغی از نقاط رود و لوان چای و همچنیزوج، قالتالر، آقبر، آبرود، آبچمل گیل، سیاه

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

رای بکافی  در حوزه کشاورزی برخورداری از خاک و زمین حاصلخیز امکان کشت محصوالت در طول سال، وجود آب

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

ناطق آب مانی از پرورش گیاهان دارویی متنوع، فاصله یک ماهه زممقام اول کشت زیتون کشور را داراست(، کشت و 

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

وه تع مرغوب عالگونه دوزیست، وجود جنگل و مرا 3گونه ماهی و  9گونه خزنده،  39گونه پرنده وحشی،  51وحشی، 

 ط قوت اینهای کشاورزی پربازده، وجود مناطق حفاظت شده سرخ آباد کلوئیم و... به عنوان مهمترین نقابر زمین

 شهرستان ذکر شده است.

ور هزاررود، های تشویر، الزین، گیالنکشه، پیرچم، پیرهمدان، تنگههای گردشگری نظیر آتشکدهوجود جاذبه

 –زاده و مسیرهای گردشگری طارم به خلخال و درام آباد و چندین امامرخسر، یخچال طبیعی ولیدر و سغارخرمنه

 شده است. های گیالن و اردبیل از دیگر نقاط قوت شهرستان طارم ذکرماسوله به همراه نزدیکی به استان –نوکیان 

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

های ارتباطی جهت ارسال کشاورزی، دسترسی محدود به خدمات پشتیبان تولید کشاورزی، عدم دسترسی به راه
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های جنوب و شمال و نداشتن محصول به بازار و واردات نهاده از خارج از شهرستان، محصور بودن شهرستان بین کوه

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

گذاری برای کارآفرینان خصوصی شهرستان طارم طبقه بندی های سرمایهها و مشوقدر دفترچه راهنمای فرصت

 ها مختلف  ذکر شده است. دار در زمینههای اولویتها و فعالیتپروژه

داث و مر(، اح)مثمر و غیرمثدر زمینه کشاورزی توسعه کشت برنج در اراضی حاشیه قزل اوزن، احداث نهالستان 

های، خانهالت گلتوسعه باغات زیتون، احداث و توسعه باغات انار، احداث و توسعه باغات فندق، توسعه کشت محصو

حداث استان، احداث واحد گوساله پرواری در چهار منطقه شهرستان، احداث واحد بره پرواری در سه منطقه شهر

 دار ذکر شده است.های اولویتها و فعالیترستان جزو پروژهمنطقه شه 7واحد پرورش گاوشیری در 

 های دارای اولویت است.ها و فعالیتدر زمنیه معدن تولید آلومینا از آلومیت و فرآوری کائولن جزو پروژه

شده های متفاوتی تعریف شده است که در ادامه آورده های دارای اولویت در شاخهها و فعالیتدر زمینه صنعت، پروژه

 است.

ببر شاورزی آدیلی کموادغذایی، آشامیدنی و دخانیات: عمل آوری میوه و سبزیجات، به روش انجماد سریع / صنایع تب

ل و انول، خالهای سیب زمینی )پودر، گرصنایع تبدیلی کشاورزی گیلوان / صنایع تبدیلی کشاورزی درام / فرآورده /

ودر، های سیر )پهای پیاز )پودر، گرانول، خالل و پوره( / فرآوردهوردههای محصوالت جالیزی / فرآپوره( / فرآورده

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

اع ولید انوتی / تنساجی و پوشاک و چرم: ریسندگی، بافندگی و تکمیل چادر مشکی / بافندگی و تولید پوشاک صادرا

 ای / ریسندگی و بافندگی پارچه جینهای ظریف پنبهئوتکستایل / انواع الیاف دوجزئی / ریسندگی نخالیاف ژ

ید کود / تول شیمیایی: سدیم تری پلی فسفات )مورد استفاده در پودرهای شوینده( / گلیسیرین و اسیدهای چرب

 ر طبیعی /اهان و مواد معطاسانس گی /های بومی سولفات پتاسیم / مواد اولیه دارویی / داروهای گیاهی از گونه

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

های مصنوعی از ضایعات های سرامیکی / کاشی و سنگهای غیرفلزی: الیفا سنگ و شیشه / لولهمحصوالت کانی

 رای آزمایشگاهی / تولید زاج بلوای / کامپوزیت الیاف شیشه / تولید ظروف شیشههای شیشهشیشه / مقره

رن الت مدفلزات سبک: ریخته گری قطعات چدنی و فوالدی )ریخته گری قطعات صنعتی با استفاده از ماشین آ

 ج دقیق / متالوژی پودرگری( / تولید قطعات به روش فورریخته

 های خاصسهای فشار قوی و ترانبرق: ترانس

 الکترونیک: تجهیزات الکترونیک

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

 روش فورج دقیق

 سایر: نخ جراحی از روده گوسفند / تجهیزات پزشکی
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شگری نه گردی سد تهم )فاز اول(، منطقه نمودر زمینه هتل و روستوران و گردشگری نیز منطقه نمونه گردشگر

 هوری )ع(حمد ماحفاظت شده سرخ آباد طارم )گوهر( )فاز اول( و منطقه نمونه گردشگری قلعه شیت و امام زاده م

 هرستان طارم ذکر شده است. شهای دارای اولویت ها و فعالیت)فاز اول( از پروژه

 ی و زیستی بخش مرکزی شهرستان طارمتوصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع طبیع-2-3

 ساختار زمین شناسی-2-3-1

ترین سازندها در قسمت های منطقه طارم از پرکامبرین پسین تا دوران حاضر را شامل می شود. کهنسن سنگ

ای از های گستردههای بقروداغ، رخنمونشمالی شهرستان طارم دیده می شود. همچنین در قسمت جنوبی کوه

های دوران اول های دوران دوم قرار دارد. سنگران اول وجود دارد که زیر پوششی از سنگهای دوسنگ

سنگ های آذرین و ماسههای آهکی همراه با سنگ)پالئوزوئیک( این قسمت و شرق آن به طور عمده شامل سنگ

سمت ا نزدیکی ماسوله که قداغ تباشد. از جنوب آقاست و از نظر سنی از کربونیفر زیرین تا پرمین باال متغیر می

شده و های برشکوه اصلی را شامل می شود، شدیدا گسله بوده و به نوارهایی از آهکهای جنوبی رشتهعمده دامنه

شود. رخساره آهکی در جنوب غرب این های آتشفشانی باریک تقسیم میهای خرد و گسسته همراه با سنگسنگ

شود که متعلق به دونین پسین تا پرمین های آواری میق تبدیل به سنگها گسترش بیشتری دارد و به سمت شرکوه

 ظاهر دارند. تها آهکهای کرتاسه به خوبی ههای جنوبی این کوباشد. قسمتپسین می

ایان در غرب شهرستان طارم نم –متعلق به پالئوژن –رت و کرج های دوران سوم شامل سازندهای فجن، زیاسنگ

های تر بوده و گدازهمتر ضحامت دارد. سازند کرج ضخیم 1200تر آهکی است که حدود است. سازند زیارت بیش

های های سبز تشکیل شده از گدازههای درام واحد ضخیمی از توفآنزیتی را شامل می شود. در این منطقه در تپه

ها از توف این –چ در نزدیکی روستای کلو –داسیتی وجود دارد و به طرف غرب در دو طرف رودخانه قزل اوزن 

های آشفشانی متعلق به ائوسن های غربی این منطقه سنگهای تراکی آندزیتی تشکیل شده است. در قسمتسنگ

های بین های آن به گودیتر دوران سوم )نئوژن( برروی آنها قرار گرفته که رسوبوجود دارد که تشکیالت جوان

رسد. رسوبگدازی این و شکل گیری آنها به اواخر پالئوژن می های تکتونیکی محدود می شودها و فرورفتگیکوه

تشکیالت  ها به وسیله گسل بر رویتشکیالت به طور عمده در امتداد رودخانه قزل اوزن بوده که در بیشتر قسمت

 های تبخیری مانند گچ و سنگ نمک همراه است. تر قرار گرفته است و با آثار کانیقدیمی

ای مسطح در طول رودخانه قزل اوزن مشاهده می شود که در بیشتر های رودخانهبا تراس تشکیالت دوران چهارم

های رس و ها شامل سنگریزهای مسطح در طول رودخانه قابل ذکر است. این تراسها چهار تراس رودخانهقسمت

های ترین سنگحاضر، جوانهای آبرفتی دوران ها، و نیز رسوبای، مخروطه افکنههای رودخانهباشد. تراسماسه می

 . 3دهندرا تشکیل می ناحیه

ی زیز های واقع در بخش مرکزی شامل سازندهابراساس نقشه زمین شناسی شهرستان طارم، بیشترین حجم از زمین

 (:3باشد)نقشه می

                                                           
 1381های شهرستان طارم، سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان زنجان در سازماندهی فضایی سکونتگاه راهبردهای توسعه پایدار3
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  از دوره کواترنر –= آبرفتهای بستر رودخانه و پادگانه های آبرفتی قدیمی  – Qfسازند

های آبرفتی های آبرفتی قدیم، پادگانهنهشته های آبرفتی کواترنر به دو صورت در منطقه دیده می شود. نهشته

های آبرفتی جوان دوره کواترنر کف و دهند، در حالی که نهشتههای پایکوهی را تشکیل میکواترنر و مخروطه افکنه

انه ناحیه سیالبی کم عرضی را به وجود آورده است. از نظر اطراف رودخانه قزل اوزن را پوشانیده و در حاشیه رودخ

 4های آبرفتی دوره کواترنر اهمیت دارند. آبهای زیرزمینی نیز فقط نهشته

-P1 نئوژنی(-= کنگلومرای سست با گردشدگی متوسط و جورشدگی ضعیف به رنگ خاکستری روشن )کواترنر 

 و گچ به رنگ سبز روشن با رس، ماسه سنگ و کنگلومرا به رنگ خاکستری مایل به قرمز = تناوب مارن گچ دار

 = لیتیک کریستال توف سبز تا زرد همراه با تناوبهای سیلتستون و ماسه سنگ. )ائوسن(

 

 : نقشه مقطع زمین شناسی از کوه های طارم9نقشه 

 
 لرزه خیزی و گسل -2-3-2

ود را می رشاه  –د که مرز شمالی فرونشت قزل اوزن تالش جای دار-، در محدوده کوههای البرزمنطقه مورد مطالعه

، این حال ست. بااسازد و به علت لرزه خیزی بودن کوههای البرز، این منطقه زمین لرزه های بزرگی به خود دیده 

 هیچ یک از زلزله های گذشته با گسلش روی زمین همراه نبوده است.

رزه در تاریخ ( رودبار و طارم پر خسارت ترین زمین ل1990ژوئن  20) 1369خرداد سال  31ویرانگر زمین لرزه 

قیاس ریشتر و درجه درم 7.7طبس بوده است. شدت این زلزله برابر با  1357شهریور  25کشور پس از زمین لرزه 

 40که بیش از  رجمعیت، موجب شدکیلومتری زمین بود. رویداد این زمین لرزه در منطقه پ 19عمق کانونی آن در 

روستا ویران  700 هزار نفر آواره گردند. همچنین 500هزار نفر زخمی و  60هزار نفر جان خود را از دست داده و 

 میلیارد دالر تخمین زده شد. 7روستا آسیب دید. خسارت بیش از  300شده و 

زله نها زله ثبت رسیده است که مهمترین آزمین لرزه های متعددی در بخش مرکزی بخصوصی در دهستان آببر ب

ها واحد ریشتر داشته است. این زمین لرزه باعث تخریب صد 7که قدرتی بیش از  طارم می باشد-رودبار 1369سال 

ماه  دیبهشتمسکونی وکشته شدن هزاران نفر گردید. آخرین زمین لرزه ثبت شده در شهرستان طارم در هفتم ار

متری شهر آببر کیلو 36ه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کانون آن را در است که پژوهشگا 1387سال 

ند. نقشه زیر انواع ریشتر داشته ا 5اعالم کرده بود. بیشتر زمین لرزه های ثبت شده در این منطقه قدرتی بیش از 

 دهد. های بخش مرکزی طارم را نشان میگسل

                                                           
 1388 25ولی جوانی و ایرج جباری، شاخصهای زمین ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیرزمینی، مجله فضای جغرافیایی، شماره 4
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ف، روستای نوکیان در محدوده گسل فعال قرار گرفته است. به طور کلی با روستای هد 12بر اساس نقشه زیر از بین 

 های فوق آمده، بخش مرکزی طارم لررزه خیز است.توجه به پیشینه لرزه خیزی که در پارگراف
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                                                         : انواع گسلهای بخش مرکزی شهرستان طارم10نقشه 

 
1397ذ مشاورمأخ
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 های معدنیگروه بندی و معرفی پتانسیل-2-3-3

به صورت  معدن 6معدن فعال،  14بر اساس پاسخ مکتوب اداره صنعت، معدن و تجارت، در شهرستان طارم حدود 

در بخش مرکزی  معدن 15معدن موجود در شهرستان طارم،  21معدن در حال تجهیز وجود دارد. از بین  1غیرفعال و 

در نقشه زیر آورده  معدن فعال وجود دارد که 9معدن در حال تجهیز است و  1ار گرفته است که از این تعداد طارم قر

زوالن و مک، پونشده است. اکثر معادن فعال در بخش مرکزی طارم عبارت است از: شن و ماسه، خاک رس، گچ مارنی، 

 ات عمومی آنها نشان داده شده است:طارم و برخی از مشخص ای. در جدول زیر معادن شهرستانرودخانه

 : معادن شهرستان طارم 4جدول 

 فعالی عدنم نوع ظرفیت آدرس عدنم نام بخش

 مرکزی
شن -استخراج سنگ 

 وماسه وخاک رس
 75000 درام ابتدای جاده سرخه سنگ

شن و ماسه شستشو 

 و دانه بندی شده
 فعال

 مرکزی
ساخت کاالهای 

 یمانی وگچیس-بتونی
 100000 ببرآ -ده گیلوان جا 3کیلومتر 

شن و ماسه شستشو 

 و دانه بندی شده
 فعال

 مرکزی
شن -استخراج سنگ 

 وماسه وخاک رس
 100000 ببرآ-لوان یجاده گ 6لومتر کی

شن و ماسه شستشو 

 و دانه بندی شده
 فعال

 مرکزی
خاک صنعتی 

 شندستان

 شمال کیلومتری 5/4 -طارم –زنجان 

 شندستان روستای غرب
 غیر فعال صنعتی خاک 900000

 مرکزی
گچ مارنی صومعه بر 

 طارم
 فعال گچ مارنی 100000 کیلومتری شمال شرق زنجان 95

 پوزوالن یخمان مرکزی
کیلومتری شمال شرق  90واقع در 

 زنجان
 فعال پوزوالن 800000

 فعال نمک 0 کیلومتری شمال شرق زنجان 92 نمک زهتر آباد مرکزی

 شن و ماسه گیلوان مرکزی
کیلومتری روستای کیلوان می  3ع در واق

 باشد
 فعال شن و ماسه 3000000

 فعال خاک رس 700000 وستار سرخه سنگر -شهرستان طارم  خاک رس سرخه سنگ مرکزی

 غیرفعال آلونیت 130000 کیلومتری شمال زنجان120 2آلونیت زاج کندی مرکزی

 غیرفعال آلونیت 130000000 کیلومتری شمال زنجان120 1آلونیت زاج کندی  مرکزی

 فعال رودخانه ای 0 بتدای جاده سرخه سنگا -رام د -طارم  حاج حسنی مرکزی

 غیرفعال رودخانه ای 85000 رسیده به روستای پاوه رودن-رامد-طارم علی صفری مرکزی

 غیرفعال رودخانه ای 120000 عد از پل قزل اوزنب-ببرآ 7کیلومتر -طارم  شهرداری آببر مرکزی

 در حال تجهیزات مخلوط کوهی 0 شاه میدانی بنیاد مسکن زیمرک

 فعال گچ 300000 کیلومتری شمال شرق زنجان 70 گچ الزین چورزق

 غیرفعال نمک 70000 کیلومتری شمال زنجان 95 نمک چورزق چورزق

 نمک ارشت چورزق
فاصله تا -روستای ارشت-چورزق-طارم

 کیلومتر 30چورزق 
 فعال نمک 250000

 فعال مس 300000 کیلومتری جنوب غرب زنجان 80 مس چودرچای چورزق

 فعال مس 190000 کیلومتر 15روستای دهنه آب بر  مس دهنه چورزق

 فعال مس 240000 ومتری شمال شرق زنجانیلک 35 مس علی آباد تازه کند چورزق
 1396منبع: اداره صنعت، معدن و تجارت، 
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ارد که د قرار داوه رودر نزدیکی روستای هدف نظیر روستای گیلوان، درام و پ با توجه به مطالب فوق، برخی از معادن

 در نقشه زیر نشان داده شده است.

 توپوگرافی -2-3-4

ر ن منطقه دهای البرز غربی است که کوههای تالش نیز نامیده می شود و ایقلمرو مورد مطالعه جزیی از رشته کوه

جهت با  که هم ستان طارم از نظر شکل، تقریبا شکلی شبیه مستطیل داردواقع در ابتدای کوههای تالش است. شهر

ن ت. رود قزل اوزن از شمال غرب وارد ایجنوب شرقی اس-رشته کوههای البرز غربی دارای جهت شمال غربی

و  هوبی تقسیم نموددر هزار از وسط آن گذشته و آن را به دو نیمه شمالی و جن 5شود و با شیب مالیم شهرستان می

 نهایتا از شرق خارج می شود، جایی که سد سپید رود آغاز می شود.

ر از سطح دریای آزاد و در مت 300حدود  -در نزدیکی سپید رود–ترین نقطه آن ارتفاع دره قزل اوزن در شرقی

و  ر است. در بیشتر جاها از بستر رودخانه به طرف شمالمت 600حدود  -روستای سرخ آباد–ترین نقطه آن غربی

 رسد.کیلومتر به ارتفاعات می 10تا  8ها شروع شده و پس از جنوب، بالفاصله ناهمواری

میزان  )ارتفاع، خورد که با توجه به ویژگیهای طبیعی آنهابه طور کلی دو واحد توپوگرافیک در این ناحیه به چشم می

خرده  م را یکو...( می توان هرکداشیب عمومی، جنس و بافت خاک، آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع کاربری اراضی 

 (:5تا  4ناحیه در نظر گرفت. این خرده نواحی عبارتند از)نقشه های 

رق در شیمه پست در دره قزل اوزن که در امتداد رودخانه قزل اوزن از شمال غرب تا جنوب نواحد پست و  -الف

ل می شود. زی شهرستان طارم را شامدرصد از مساحت بخش مرک 45.4مرکز ناحیه کشیده شده و در مجموع حدود 

ر دمتر از سطح دریای آزاد و  300ترین نقطه )محل اتصال دریاچه سد سپیدرود( حدود ارتفاع آن در شرقی

را می  متر است. مرزهای شمالی و جنوبی این خرده ناحیه 650ترین محل )حوالی روستای سرخ آباد( حدود غربی

ن، ای پست مجاور قزل اوزاین واحد توپوگرافیکی شامل اراضی رسوبی جلگه متر در نظر گرفت. 700توان ارتفاع 

ماهورهای کم ارتفاع می باشد که به طور متوسط دارای شیب ها و دشتهای پایکوهی همراه با تپه مخروطه افکنه

 درصد است.  10عمومی بین دو تا 

ین واحد کوهستانی سرزمینی های تالش(؛ اواحد بلند و کوهستانی شمال شهرستان طارم )کوه -ب

های عمیق، محدود خاک همراه با انواع فرسایش و شیب عمومی کوهستانی است با قله های بلند و دره

درصد از مساحت بخش مرکزی شهرستان طارم را اشغال می  54.6درصد. این واحد حدود  30بیش از 

 کند.  
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                                                         ارم: پراکنش معادن موجود در بخش مرکزی شهرستان ط11نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور
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رام روستای هدف، روستاهای دهستان د 12شود از بین که در زیر آورده شده است، مشاهده می 12با توجه به نقشه 

 دهد.یهدف را نشان م اند. جدول زیر نقاط ارتفاعی هر یک از روستاهایبیشتر در نقاط ارتفاعی قرار گرفته

 بندی ارتفاعی روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم: طبقه5جدول 

 دهستان نام روستا ارتفاع

 گیلوان گیالنکشه 540

 گیلوان هندی کندی جید 388

 گیلوان گیلوان 341

 گیلوان تشویر 563

 گیلوان قاری قلم چی 322

 گیلوان تسکین 367

 گیلوان ده بهار 753

 آببر اکولاست 433

 آببر هزار رود علیا 661

 درام درام 500

 درام شهرک پاوه رود 529

 درام نوکیان 1285

 1397منبع: مشاور، 

آورده  6باشد که در جدول شماره درصد می 38تا  2، درصد شیب روستاهای هدف بین 13همچنین بر پایه نقشه 

 رفته است.شده است. روستای نوکیان در باالترین درصد شیب قرار گ

 : درصد شیب روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم6جدول 

 نام روستا درصد شیب

 مرود و دراگیالنکشه، گیلوان، هندی کندی جدید، قارقلی چم، تسکین، تشویر، استاکول، شهرک پاوه 11-2

 بهارهزاررود علیا و ده 21-11

 نوکیان 38-31

 1397منبع: مشاور، 
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 بخش مرکزی شهرستان طارم فاعیارت: طبقات 12نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور
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 : درصد شیب بخش مرکزی شهرستان طارم13نقشه 

 
1397مأخذ مشاور 
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 مطالعات آب و هوایی -2-3-5

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

های ها و تودهههای حاشیه قزل اوزن و قسمتهای کوهستانی شمال آن، ورود جباختالف 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

ک . در بخش مرکزی طارم یهای هوایی، وضعیت پستی و بلندی ناحیههای ورود تودهتاثیر دو عمل مهم قرار دارد: جهت

ارم بر ستان طایستگاه سینوپتیک در شهر آببر وجود دارد. اطالعات مورد نیاز بخش آب و هوایی بخش مرکزی شهر

 دیده است. است که از ایستگاه سینوپتیک شهر آببر تهیه شده و محاسبه گر 1396تا  1378اساس آمار سالهای 

 بارش -

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

ش در باشد. میزان بارهای فروردین و اردیبهشت و کمترین میزان بارش نیز در ماه شهریور میمیزان بارش ماهانه در ماه

 متر بوده است.میلی 40.9تنها  1377افته است به طوریکه میزان بارش در سال یهای اخیر تا حدی کاهش سال

 (96-78: اطالعات مجموع بارش ماهانه )سال 7جدول 

 

 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
 1397 ماخذ:سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه سینوپتیک شهر آببر
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 دما -

، 96تا  78های باشد. حداکثر مطلق دما در طی سالمیبیشترین میانگین دمای ماهانه مربوط به ماههای مرداد و تیر 

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

صات کلی کند. نمودار زیر مشخاست. داشتن حداقل و حداکثر مطلق دما در نوع استقرار تاسیسات کمک شایانی می

 نشان داده شده است.  1396-1378گاه آببر را در طی سالهای دمای ایست

 96- 78: مشخصات دمای بخش مرکزی طارم در سالهای 8جدول 

 

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 (96-78میانگین دما)

 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 (96-78میانگین حداکثر دما)

 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 (96-78میانگین حداقل دما)

 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 (96-78میانگین حداکثر مطلق دما)

 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- (96-78میانگین حداقل مطلق دما)

 1397واشناسی، ایستگاه سینوپتیک شهر آببرماخذ:سازمان آب و ه

 

 96- 78: دمای هوای ایستگاه آببر در سالهای 1نمودار 

 
 1397ماخذ:مشاور، 
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 باد 

 (1380-1396در طول سال) m/s: اطالعات سمت و سرعت باد بیشینه ماهانه /سرعت باد براساس 9 جدول

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

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 

 1397واشناسی، ایستگاه سینوپتیک شهر آببرماخذ: سازمان آب و ه

(درجه)باد سمت بعدی رقم سه( ثانیه بر متر)باد سرعت راست سمت از اول دورقم)آببر باد سرعت *:حداکثر
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 مارتنوطبقه بندی اقلیمی بر اساس روش د 

و میزان بارندگی سالیانه ضریبی برای خشکی  در روش دومارتن با استفاده از دو پارامتر میانگین درجه حرارت سالیانه

 آید:شود که این ضریب از فرمول زیر بدست میتعریف می

 نوع اقلیم را می توان مشخص کرد که عبارتند از : 7که بر این اساس  

: pمیانگین بارندگی سالیانه 

:T میانگین درجه حرارت سالیانه 

AI ضریب خشکی : 

 ل تشخیص است.نوع اقلیم قاب 7س بر این اسا

 :دسته بندی اقلیمی 10جدول 

 (Iمحدوده ضریب خشکی دمارتن ) نام اقلیم

 10کوچکتر از  خشک

 9/19تا  10 نیمه خشک

 9/23تا  20 مدیترانه ای

 9/27تا  24 نیمه مرطوب

 9/34تا  28 مرطوب

 35بزرگتر از  بسیار مرطوب

 خشک قرار دارد: اقلیم نطقه طارم در محدودهمارتن، مور اساس روش دب، و 1396-1378طبق آمار سال 

 
 منابع آب -2-3-6

و شاخه دکی از یشهرستان طارم از نظر هیدرولوژی در حوزه آبخیز قزل اوزن قرار دارد. رود بزرگ قزل اوزن که 

ستان اصلی سپیدرود و از رودهای بزرگ کشور است در طول شهرستان طارم و جنوب و شرق بخش مرکزی شهر

 رودخانه به قزل اوزن می ریزد، که مهم ترین آنها عبارت است از: 22یان دارد. طارم جر

ج به وپ آغارود قمچقای: در بخش سیاه منصور، رودخانه مزبور از کوههای چیچکلو سرچشمه گرفته و در بخش ت

 رودخانه قزل اوزن می ریزد.

وبهار ناال و اری شده، از مناطق پنجه برود شوره: به خاطر داشتن رسوبات گچ و نمک طعام به این اسم نامگذ

 سرچشمه گرفته و به قزل اوزن می ریزد.

چم زرد: در شمال قباسرخ به قزل اوزن می ریزد، این رود از دو شاخه مهم تشکیل شده است که یکی به نام چم قره 

شود، در این محل توره از کوه چنگیز قلعه سرچشمه گرفته با جهت جنوب غربی به روستای قره توره نزدیک می 

کنار راه بیجار می ریزد. شاخه « قبا سرخ»گدازه آتشفشانی کوه سیاه، مسیر انحراف ساخته با جهت شمال غربی به 

دیگری از کوه کانی آیینه در جنوب غربی روستای برگشا سرچشمه می گیرد. شاخه های متعدد آن در دشت، درخت 

10


T

P
AI
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یاز در شمال قباسرخ به چم قره توره پیوسته و پس از طی مسیر یا سبز)دارسوز( به هم پیوسته به نام چم چشمه ا

 جهت شمالی وارد قزل اوزن می شود.

اخه چم درویش خاکی: قسمت مهمی از دهستان نجف آباد را سیراب کرده و در روستای درویش خاکی در ش

 زد.ل اوزن میریواحدی، ناهمواریهای چین خورده و آهکی را شکافته و با دره ای تنگ و آبدار به قز

ن ی شهرستاال غربرود کوه زن: سرچشمه این رودخانه دامنه شمالی کوه سپه ساالر و دامنه شرقی کوه زرنیخ در شم

عبه تصال شابیجار است، شاخه های اولیه به شکل قوسی، کوه خرداش را دور زده و در جهت جنوب شرقی پس از 

نه ین رودخادامه امد و شاخه دیگری از مغرب دریافت می دارد. اهای کوچکتری از ارتفاعات در محل روستای نور مح

ن و به سمت جنوب شرقی رسوبات جوش سنگی را شکافته و از شمال و جنوب به ترتیب از کوههای شاهنشی

ری به آن پیوسته و از روستای خلیفه قشالق به بعد دارای بستری شعبه های دیگ-رداشخدر جنوب کوه -نورعین

قزل  نجام بهاست. این رود در مغرب روستای جیران به شعبه مهم قاوشقچای متصل می شود و سراپهن و آبرفتی 

 اوزن می ریزد.

خانه در ین رودارود قاوشق چای: با حوضه آبگیر وسیع تری در مغرب و جنوب رود کوه زن جریان دارد. شعبه های 

وب برف اران ذباور آنها خوانده می شود. آب نواحی سرچشمه اسامی متعددی دارد که بیشتر به نام روستاهای مج

د اصرآباارتفاعات شمال غربی و مغرب شهرستان بیجار در دو شعبه اصلی متمرکز شده و سپس در شرق کوه ن

تیب از به تر )دهستان جعفرآباد( به هم متصل می شوند. سرچشمه شعبه شمالی کوه زرنیخ و سرچشمه شاخه جنوبی

ی نه دره ارودخا ، ایوب انصار، قره توره و حتی شاخه ای از هوه توی شرقی است. اینشمال به کوههای گوهربالغی

ن ه قزل اوزبروستای جیران به کوه زن می پیوندد، سرانجام  شرقی در مغرب-گودتر از کوه زن دارد و در جهت غربی

وستای رمشرق  کوتاهی درمیریزد. به طور کلی دو رودخانه کوه زن و قاوشقچای بعد از به هم پیوستن در فاصله 

 قجور به قزل اوزن ختم می شود.

ه حمزه شرق کومچم پشت قال و چم زاغه قال: ارتفاعات آهکی چین خورده اطراف بیجار و رشته تپه های دگرگونی 

ه مانی بزعرب، سرچشمه شعبه های کوچکی است که گاهی پس از اتصال، شعبه های بزرگتری به وجود آورده و 

ربی شمال غ جداگانه جهت شمال شرقی به قزل اوزن می شود. سیالبهای دامنه کوه نقاره کوب درطور موازی و 

ز پس از عبور ا-یجاربدر جنوب شهر -بیجار پس از اتصال به نام چم قامشلو و سیالب های بادمستان و مهره نگار

ستای س از روقال پشت قال پداخل شهر به نام چم قال در شمال روستای تابستانی به هم پیوسته و به نام چم 

یب وزن از شار قزل فشالفخانه به دره ای گود و جداری دیوار مانند در رسوباتس به قزل اوزن می پیوندد. در مجاو

ب و مزه عرحجدارها به طور محسوسی کاسته می شود و دارای آب دایمی است. در مشرق این رود سیالب کوههای 

ای ومه روستد در حوب شرقی بیجار، پس از اتصال و عبور از روستای زاغه فوالخوره تاو)آفتاب گیر( در مشرق و جن

 قشالقخانه به قزل اوزن می ریزد.

ی گیرد مرچشمه سرودخانه تلوار: این رودخانه از کوههای کلیایی در جنوب دهگالن و پنجه علی و دشت چهاردولی 

ر وزه بیجاو در ح و به طرف گروس، رو به شمال جاریو در منطقه قروه با چم شور و رودهای دهگالن به هم پیوسته 

 با اوزن دره و رود شرکش مخلوط می شود و نهایتا به قزل اوزن می پیوندد.
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قبل از –تگاه گیلوان مترمکعب و در ایس 17.7 –در ماه نشان  –رودخانه قزل اوزن به طور متوسط در ایستگاه بیانلو 

میلیون  700میلیارد و  3کعب در ثانیه آبدهی )سالیانه در حدود ممتر 117.3 -ورود به دریاچه سد سپیدرود

وچک با کهای آبخیز مترمکعب( دارد. کوهستانی بودن منطقه و وجود قله های بلند و برف گیر موجب شده که حوزه

وب جریان آبراهه عمده از بخش مرکزی به صورت شمال به جن 9داشتن آبراهه های فصلی و دایمی شکل گیرد. 

 دهد.رد. نقشه زیر موقعیت آبهای سطحی در بخش مرکزی طارم را نشان میدا

 : حجم تخیه ساالنه رودخانه های فرعی بخش مرکزی شهرستان طارم11جدول 

 نام آبراهه
 وسعت آبخیز

 کیلومترمربع

 حجم تخلیه ساالنه

(M.C.M) 

 4.2 28.2 شهر دشت )پیرشیب(

 8.3 43 گیلوان چای

 6.4 39.8 چرزه چای

 14.9 74.6 اسار چایب

 13.40 60.6 الرآب

 21.7 95 قانقلی چای

 13.3 71.4 آببر

 14 84 هزاررود

 20.9 165.8 سیاوه رود

 117.10 662.4 جمع

 186: 1381مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

 

های اصلی یا رودخانهروستای هدف در مسیر رودخانه قزل اوزن  12شود هر همانگونه که در نقشه زیر مشاهده می

 اند.قرار گرفته
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 : موقعیت آبهای سطحی در بخش مرکزی شهرستان طارم 14نقشه 

 
1397مأخذ مشاور
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 سفره های آب زیرزمینی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

زل قدخانه رو زیرزمینی حاشیه و بستر رودخانه که از درام تا گیلوان، یعنی در بخش اعظم مسیر سفره های آب -الف

ر تا مت 10 اوزن در شهرستان طارم به شکل پیوسته وجود دارد و ضخامت آن براساس بررسی های انجام شده از

 متر متغیر است. 30حدود 

ه شکل زیرزمینی در دره های کناری رودخانه اصلی )مخروطه افکنه حوزه های آبخیز فرعی( ب سفره های آب -ب

ه اصلی )بستر درصد به سفر 1.5ودخانه که اغلب با شیب هیدرولیکی حداکثر غیرپیوسته در ساحل شمال و جنوب ر

 60ر تا حدود مت 5ز و حاشیه رودخانه قزل اوزن( می پیوندند. ضخامت الیه های آبدار این سفره ها متغیر بوده و ا

 متر برآورد شده است.

وذی از سطح انهای نفاه جریرار دارند، تنها از رتغذیه سفره های کناری که در تراز باالتر از تراز رودخانه قزل اوزن ق

راه  دخانه ازطحی روباالتر صورت می گیرد ولی آبخوان بستر حاشیه رودخانه اصلی، عالوه بر تغذیه از راه جریان س

 جریان سطحی آبراهه های کناری نیز تغذیه می شود. 

مق رام با عدان تا رودخانه قزل اوزن از گیلو حداکثر آب زیرزمینی قابل برداشت از سفره زیرزمینی بستر و حاشیه

ون میلی 311درصد، حدود  15کیلومتر مربع و ضریب ذخیره سازی  107متر و مساحت تقریبی  21متوسط 

مخروطه  دود بهمترمکعب خواهد بود. همچنین سفره های آب زیرزمینی دره های کناری رودخانه قزل اوزن تنها مح

 گردد.  دود مینها به طرف ارتفاعات و قاعده آنها به طرف رودخانه قزل اوزن محافکنه هایی می شود که راس آ

ین سفره اسد که باتوجه به شیب هیدرولیکی تند و در نتیجه سرعت زیاد جریان آب در محیط متخلخل، به نظر می ر

صورت  براین دربنانباشند.  بیش از یکسال و در شرایط عدم تغذیه آبخوان–ها قادر به نگهداری آب در درازمدت 

ه بیرزمینی دهای زستمایل به برنامه ریزی و برای بهره بردای از این سفره های آبی، باید روشهایی مانند احداث 

کنه خروطه افمی آبی کارگرفت تا حجم آبگیری آبخوان )عمق الیه آبدار( افزایش یابد؛ در غیر اینصورت، از سفره ها

 اهد بود.تماد نخوابل اعمی توان بهره بردای نمود که البته در سالهای خشکسالی ق ها به اندازه تغذیه ساالنه آبخوان

ی ه آبهاآب حوزه آبخیز دره های فرعی و مخروطه افکنه ها برای آشامیدن دارای کیفیت مناسبتری نسبت ب

 زیرزمینی بستر و حاشیه رودخانه قزل اوزن است. 

رستان طارم حدود ، در بخش مرکزی شه14ب روستایی و نقشه شماره بر اساس استعالم دریافتی از اداره آب و فاضال

 52ها، از چاه درصد 56خط انقال آب تصفیه شده وجود دارد.  13رشته قنات و  13رشته چشمه،  21حلقه چاه،  25

برداری قرار های بخش مرکزی در روستاهای هدف واقع شده و مورد بهرهدرصد از قنات 46ها و درصد از چشمه

 گیرد که در جدول زیر نشان داده شده است. می

 : منابع آب زیرزمینی بخش مرکزی طارم12ل جدو

 مرکزی طارم بخش روستاهای هدف درصد
 

 چاه 25 14 56

 چشمه 21 11 52

 قنات 13 6 46

 هاشده مجتمعانتقال از خط آب تصفیه  13 3 23

  1397منبع: اداره آب و فاضالب روستایی، 
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 گیاهی پوشش-2-3-7

 را برای هوایی شهرستان طارم به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی خشک و اکثرا نیمه خشک شرایط مناسب آب و

های لماسوله(. جنگ-برداری ندارد )البته بجز ناحیه بسیار کوچکی در مرز شهرستان طارم پیدایش جنگل قابل بهره 

ای چرزه، راکنده بوده و در محدوده روستبه دره قزل اوزن پ های شمالی و جنوبی مشرفاین شهرستان در روی شیب

رت تنگ و ما به صوها عموجیش آباد، ، ده بهار، باکلور، جمال آباد، هزاررود، گیالنکشه، و کلوچ قراردارند. این جنگل

ارس  غیر قابل بهره برداری و تنها دارای ارزش زیست محیطی هستند. گونه اصلی این جنگلها را درخت

(CratagusMonogyhx( ولیک )juniper ruspolycarpos تشکیل داده است. از دیگر درختان منطقه )

غ، ن، کامتی، زیتومیتوان به درختان مختلف جنگلی از قبیل: بلوط، بادام، پسته، ایلفی، گوجه وحشی، گردوی وحشی

غدغک، الخو، دپگنجشک، کرکو، امرود، سیب، اسپرهای خاردار، اقاقیا، سیب وحشی، زالزالک، زرشک، تمشک، زبان 

ک، سماق، جنگ، خنجیل، ارکاله میرحسن ها، کل اروان ها، انار، بادام کوهی، آلبالو، سیاه تلو، راش، آلبالو تلخ، ازگ

ای ایستی بربتنها  بید و صنوبر اشاره داشت. این جنگلها در کل غیر قابل بهره برداری برای استحصال چوب بوده و

 9167نگلها جحفاظت و نگهداری شده و در حد امکان مورد توسعه قرار گیرند. وسعت این  حفظ اکوسیستم طبیعی

، کنگر، ه، کاسنیل بنفشهکتار می باشد. انواع رستنی ها از قبیل شیرین بیان، تلخ بیان، بو مادران، گل گاو زبان، گ

به  اوشان کهپر سی اکوتی، دنبالن وریواس، گشنیز، گزنه، سیر کوهی، گل ختمی، خاک شیر، قدومه، بابونه، قارچ، ک

ی غذایی به مصرف خوراکی، صنعتی، دارویی می رسد و انواع سبزیجات خودرو خوراکی که در فصل بهار یک وعده

 .ها طرفداران بسیاری دارد نیز می باشدحساب می آید به نام محلی تره پته که در بین خانواده

اتع ، این مرد دارداطراف شهر نیز بیشتر در ارتفاعات شمالی شهر وجو در اطراف شهرآببر جنگل وجود ندارد. مراتع

متهای ا بیشتر در قسمی باشند. در اطراف شهر بیشتر باغهای میوه وجود دارند، این باغه 3نیز از نوع مراتع درجه 

 وس، سیب  یال، گشرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی شهر قرار دارند و شامل درختان زیتون، انار، توت، فندق، گردو

 انگور می باشد.

این مراتع  درصد از آنها از وضعیت خوبی برخوردار است. 9هکتار می باشد که حدود  109811مراتع شهرستان 

درصد نیز از  22ارد و درصد از مراتع در وضعیت متوسط قرار د 69عمدتا در ییالقات و ارتفاعات استقرار یافته است. 

باشد که نیمی هزار تن علف خشک می 40کل علوفه تولیدی مراتع شهرستان حدود وضعیت ضعیفی برخوردار است. 

 زار واحد دامی را دارد.ه 330شود و قابلیت تعلیف از آن برداشت می

 دهد.جدول و نقشه زیر وضعیت پوشش گیاهی روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم را نشان می

 بخش مرکزی شهرستان طارم : وضعیت پوشش گیاهی روستاهای هدف13جدول 

 نام روستا نوع پوشش گیاهی

 نوکیان، استاکول، هزاررودعلیا، ده بهار مراتع مرغوب و استپی گاه 

 کشهیالنشهرک پاوه رود، درام، تسکین، قارقلی چم، گیلوان، هندی کندی جدید، گ مراتع متوسط در کوهستانها

 تشویر اراضی کشاورزی آبی

  1397منبع: مشاور، 
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 : وضعیت پوشش گیاهی بخش مرکزی شهرستان طارم                                                15نقشه 

 
1397مأخذ مشاور
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 کاربری اراضی-2-3-8

ربری، های موجود در بخش مرکزی شهرستان طارم عبارت است از: سکونت، اراضی زراعی و باغی، صنعت کاکاربری

 ها.جنگل و مرتع و سایر کاربری

 سکونت:-

ل کرده درصد از اراضی بخش مرکزی شهرستان را اشغا 0.83هکتار  1250اراضی شهری و روستایی با مساحت 

امر  راضی بهاهکتار از این میزان را اراضی شهری و مابقی را اراضی روستایی تشکیل می دهد. این  194است. 

است.  مورد نیاز ساکنین اختصاص داده شدهسکونت و نیازمندیهای مرتبط آن به مانند خیابان و خدمات 

 ستاها کمند، رواسکونتگاههای بزرگ و دارای جمعیت عموما در مجاورت اراضی زراعی و باغی مرغوب مکانیابی شده 

بی مکان یا شاورزیکجمعیت و آبادیهای خالی از سکنه عموما در مراتع و در مجاورت اراضی با استعداد پایین برای 

 شده است. 

 ی زراعی آبی و باغی: اراض

ارم را طدرصد از اراضی بخش مرکزی شهرستان  5.94هکتار حدود  8894اراضی زراعی آبی و باغی با مساحت 

اراضی  %20هند. ددرصد را اراضی زراعی تشکیل می  35درصد از این اراضی را باغات و  65اشغال کرده است. حدود 

دیکی رودخانه قیه نیز درجه سه هستند. این اراضی عموما در نزدرجه ب %40درجه دو و  %40کشاورزی درجه یک، 

  ی آید.مقیزیل اوزن و سایر رودخانه ها واقع شده است و مهمترین منبع درآمدی اهالی ساکنین به حساب 

 صنعت:

ارم را طدرصد از اراضی بخش مرکزی شهرستان  0.05هکتار مساحت حدود  73شهرک صنعتی و نواحی صنعتی با 

احت این زان مساختصاص داده است. با توجه به تولیدات بخش کشاورزی شهرستان طارم الزم است تا بر می به خود

 ود.پهنه افزوده شود و بر نقش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و همچنین بسته بندی محصوالت افزوده ش

 جنگل و مرتع:

گترین پهنه مرکزی شهرستان طارم، بزر درصد از اراضی بخش 82.70هکتار و با اشغال  123890مرتع با مساحت 

اصله درصد از سطح بخش را اشغال کرده است. با ف 7.63حدود  11428بخش است. کاربری جنگل با مساحت 

اده از ها، استفوهستانکگرفتن از رودخانه اصلی و اراضی باغی و زراعی، مراتع شروع می شوند. با توجه به شیب باالی 

 وما فاقدانی عمری با مسائل و مشکالتی همراه است و به همین خاطر قسمت های کوهستاین مراتع برای بخش دامدا

 یرد.گروستاهای بزرگ است و استفاده از این مراتع در فصل بهار و تابستان به صورت ییالق صورت می 

 ها:سایر کاربری

درصد  0.36کتار ه 539آبی با درصد از محدوده و پهنه های  2.49هکتار حدود  3736اراضی مخلوط دیم و مرتع با 

 از اراضی بخش مرکزی شهرستان طارم را به خود اختصاص داده است.

 جدول و نقشه زیر کاربری اراضی بخش مرکزی شهرستان طارم را نشان می دهد.
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 : کاربری اراضی در بخش مرکزی شهرستان طارم14جدول 

 درصد  مساحت به هکتار کاربری اراضی

 0.83 1250 یاراضی شهری روستای

 5.94 8894 زراعت آبی و باغی

 7.63 11428 جنگل

 2.49 3736 مخلوط دیم و مرتع

 82.70 123890 مرتع

 0.05 73 اراضی صنعتی

 0.36 539 پهنه آبی

 100.00 149810 جمع

 به روز شده توسط مشاور -سازمان جنگلها و مراتع کل کشور منبع:

 

 کزی شهرستان طارماراضی در بخش مر کاربری:2نمودار 

 
 1397مشاور،  منبع:
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 : کاربری اراضی بخش مرکزی شهرستان طارم 16نقشه 

 
1397مأخذ مشاور



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

62 

اند. روستای باغی قرار گرفته-با توجه به نقشه فوق، اکثر روستاهای هدف در کاربری زمینهای مختلط کشاورزی

روستای در  12ی با مراتع متوسط است که نوع کاربری گیالنکشه دارای مراتع فقیر و روستای نوکیان دارای کاربر

 جدول زیر نشان داده شده است.

 : کاربری اراضی موجود روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم 15جدول 

 ردیف نام کاربری اراضی نام روستا

 1 باغی-شاورزیمختلط ک شویرتد و استاکول، هزاررود علیا، تسکین، قارقلی چم، گیلوان، هندی کندی جدی

 2 مرتع با تاج پوشش فقیر شهرک پاوه رود، درام، گیالنکشه

 3 مرتع با تاج پوشش متوسط نوکیان

 1396منبع: مشاور، 

 محیطی )با تاکید بر منابع و گونه های گیاهی و جانوری(های باارزش زیستعرصه -2-3-9

 شدههای حفاظتعرصه-2-3-9-1

 نگوران.اعبارت است از: منطقۀ حفاظت شدۀ سرخ آباد و منطقۀ حفاظت شدۀ مناطق حفاظت شده استان زنجان 

وع ار ممنهمچنین مناطق شکار ممنوعۀ استان زنجان عبارت است از: منطقه شکارممنوع خرمنه سر، منطقه شک

 خراسانلو و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه.

ست که امتر مربع محدوده شکار ممنوع  936800084.2بر اساس مطالعات صورت گرفته در منطقه طارم حدود 

رفته قرار گ ها در بخشهای شمال شرقی، شرقی، جنوب شرقی و مرکزی بخش مرکزی شهرستان طارمبیشتر این پهنه

 است. 

  های مستعد و ضروری برای حفاظتعرصه-2-3-9-2

ز طرف ی ملی و طبیعی، اهابا توجه به مطالعات صورت گرفته در منطقه طارم به منظور حفظ و حراست از عرصه

های حفاظتی در نقاط بحرانی طارم که این پاسگاه اداره منابع طبیعی، در شهر آببر پاسگاه حفاظتی ایجاد شده است

 نظیر گیلوان و چورزق ایجاد خواهد شد.

توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی بخش مرکزی  -2-4

 شهرستان طارم

 شناخت وضعیت انسانی و اجتماعی بخش مرکزی شهرستان طارم -2-4-1

 فرهنگی–اجتماعی  -2-4-1-1

باشند. ایل ایالت و قبائل ساکن در زنجان عمدتا شامل ایالت خمسه )شاهسون، اوصانلو، مقدم، بیات و خدابنده( مى

هستند. گستردگی ایل افشار در  شاهسون از دوایل بزرگ افشارى و دویرانى تشکیل شده است. این ایالت ترک زبان

استان زنجان به حدی است که نام این استان با همین ایل گره خورده است. کتاب دکتر محمد خالقی مقدم با عنوان 

 . 5ناشی از همین نکته است "شناخت استان زنجان: استان زنجان، سرزمین اقوام افشار"

                                                           
5fc4271e5ccf0-25e8-c1d4-e05b-cf2dc257&metadataId=289http://icnc.ir/index.aspx?pid=کنسرسیوم محتوای ملی 

http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fc
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یکی از شاخه های این قوم ترک در استان زنجان و به نام  ایل افشار که از بزرگترین قومیت های ایرانی است و

برد. هیچ قومی در ایران به بزرگی و اهمیت تاریخی ایل افشار نیست و حتی در بین اقوام افشارهای ایرلو به سر می

طارم ترک ها نیز از مهم ترین قومیت های ترک می باشد. افشارهای ایرلو بیشتر در استان زنجان ساکن و در منطقۀ 

 . 6زنجان و ایجرود و سعیدآباد و ... پخش هستند

 ساختار و ترکیب جمعیت  -2-4-1-2

  ساختار سنی و جنسی 

رد در م 106و  104، 101به ترتیب  1395و  1390، 1385نسبت جنسی بخش مرکزی شهرستان طارم در سالهای 

سال است. میزان  10به تعداد زنان در طول زن بوده است. آمار فوق حاکی از افزایش تعداد مردان نسبت  100مقابل 

فزایش اکی از افزایش در نسبت جنسی بخش مرکزی شهرستان طارم در مقایسه با استان زنجان و شهرستان طارم حا

سی از شدیدتر تعداد مردان نسبت به زنان در بخش مرکزی شهرستان طارم است. در سطح کل کشور نسبت جن

مرد  103ه ، با افزایش، ب1395کاهش یافته است و در سرشماری سال  1390ل در سا 102به  1385در سال  104

 زن رسیده است. 100در مقابل 

مرد  112ی با نسبت جنس 1395از میان سه دهستان واقع در بخش مرکزی شهرستان طارم، دهستان آببر در سال 

و درام به  جنسی دهستان گیلوانزن، دارای باالترین نسبت جنسی است. در همین سال نسبت  100در مقابل هر 

زایش و در زن بوده است. نسبت جنسی در دو دهستان آببر و گیلوان اف 100مرد در مقابل  104و  105ترتیب 

 دهستان درام تغییری نداشته است.

ن رسیده ز 100مرد در مقابل  103، به 1390، با افزایش نسبت به سال 1395نسبت جنسی شهر آببر در سال 

 است. 

 : نسبت جنسی دهستانهای بخش مرکزی شهرستان طارم به انضمام استان زنجان و کشور16ول جد

 1395 1390 1385 نسبت جنسی

 103 102 104 کل کشور

 102 101 100 استان زنجان

 104 103 100 شهرستان طارم

 106 104 101 بخش  مرکزى

 112 110 106 دهستان آببر

 104 104 98 دهستان درام

 106 104 101 گیلوان دهستان

 103 102 99 شهر آببر

 1395منبع: مرکز آمار، 

 

                                                           
 3ص  1388 –سال سوم  -18شماره  -مردم شناسی افشارهای ایرلوی زنجان، دکتر محمد خالقی مقدم، ماهنامه فرهنگی اجتماعی بایرام6
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 (1395: نسبت جنسی در روستاهای هدف از بخش مرکزی شهرستان طارم )17جدول 

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت آبادی دهستان

 107 504 540 1،044 هزاررودعلیا آببر

 112 411 460 871 استاکول آببر

 115 792 909 1،701 درام درام

 127 26 33 59 نوکیان درام

 100 279 279 558 شهرک پاوه رود درام

 114 360 412 772 هندی کندی جدید گیلوان

 100 898 896 1،794 گیالنکشه گیلوان

 113 587 662 1،249 تشویر گیلوان

 101 377 380 757 تسکین گیلوان

 121 276 333 609 قارقلی چم گیلوان

 107 1،212 1،296 2،508 گیلوان گیلوان

 93 323 302 625 ده بهار گیلوان
 1395منبع: مرکز آمار، 

 های سنیگروه 

ن طارم( )مربوط به کل شهرستا 1395براساس آمار موجود، وضعیت بخش به لحاظ سنی براساس آمار سرشماری 

تا  15ین بدرصد  68.48 سال، 15درصد از جمعیت شهرستان طارم کمتر از  23.57استخراج شده است. در مجموع 

های ر گروهدسال سن دارند. جدول و هرم سنی جمعیت، نحوه توزیع جمعیت  65درصد باالتر از  7.95سال و  65

 دهد.سنی را نشان می

 1395های سنی جمعیت در شهرستان طارم : وضعیت گروه18جدول 

 سن
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 درصد طبقه بندی تعداد درصد ه بندیطبق تعداد درصد طبقه بندی تعداد

 100 36817 100 9824 100 46641 تمامی سنین

 4266 ساله 0-4

10994 23.57 

1078 

2637 26.84 

3188 

 2741 835 3576 ساله 5-9 22.70 8357

 2428 724 3152 الهس 10-14

 3168 الهس 15-19

31941 68.48 

676 

6701 68.21 

2492 

25240 68.56 

 3383 787 4170 الهس 20-24

 3909 1009 4918 الهس 25-29

 3174 1166 4340 الهس 30-34

 2750 949 3699 الهس 35-39

 2394 740 3134 الهس 40-44

 2477 604 3081 الهس 45-49

 1624 278 1902 الهس 50-54

 1572 279 1851 الهس 55-59

 1465 213 1678 الهس 60-64

 8.75 3220 1250 4.95 486 205 7.95 3706 1455 الهس 65-69
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 559 93 652 الهس 70-74

 466 64 530 الهس 75-79

 522 73 595 الهس 80-84

 310 38 348 الهس 85-89

 98 10 108 الهس 90-94

 12 1 13 الهس 95-99

 3 2 5 سال 100+
 1395منبع: مرکز آمار، 

 

 : هرم سنی شهرستان طارم3نمودار 

 
 

   رشد جمعیت 

رصد بوده است. در بازه د 0.1حدود  90-95های نرخ رشد جمعیت در بخش مرکزی شهرستان طارم در بین سال

( نرخ 65-95سی سال گذشته )درصد محاسبه شده است و در مجموع  0.7زمانی ده سال گذشته نرخ رشد جمعیت 

یت در درصد بوده است. این آمار حاکی از کاهش نرخ رشد جمع 0.8رشد جمعیت بخش مرکزی شهرستان طارم 

 جمعیت سی سال اخیر دارد. در هر سه بازه زمانی نرخ رشد جمعیت بخش مرکزی شهرستان طارم از نرخ رشد

 استان زنجان کمتر و از کل شهرستان بیشتر بوده است.

منفی بوده است.  85-95و  90-95ها نرخ رشد جمعیت روستایی در هر سه دهستان آببر، گیلوان و درام در بین سال

نرخ رشد دهستان آببر در سی سال گذشته نیز منفی بوده است. شدت کاهش جمعیت در روستاهای بخش باالست 
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درصد بوده  -1.2و  -0.95، -1.7به ترتیب  90-95ها های آببر، گیلوان و درام بین سالبه نحوی که نرخ دهستان

 است.

های السشود. نرخ رشد جمعیت شهر آببر بین برخالف جمعیت روستایی، جمعیت شهر آببر رشد باالیی را نشان می

 درصد بوده است. 4.3و  4.49، 3.7به ترتیب  65-95و  95-85، 95-90

 1395تا  1365الهای : نرخ رشد جمعیت بخش مرکزی شهرستان طارم بین س19جدول 
جمعیت 

 در سال
1365 1375 1385 1390 1395 

نرخ رشد 

75-65 

نرخ رشد 

85-75 

نرخ رشد 

90-85 

نرخ رشد 

95-65 

نرخ رشد 

95-85 

نرخ رشد 

95-90 

استان 

 زنجان
785955 900759 964601 1015734 1057461 0.5 0.3 0.2 0.99 0.9 0.8 

شهرستان 

 طارم
39075 43460 43964 46616 46641 0.4 0.0 0.2 0.5 0.59 0.01 

بخش 

 مرکزى
21469 24925 25953 27696 27838 0.6 0.2 0.3 0.8 0.7 0.1 

دهستان 

 آببر
3880 4199 4870 4908 4511 0.3 0.6 0.0 0.5 0.8- 1.7- 

دهستان 

 درام
5401 4914 4727 4703 4406 -0.4 -0.2 0.0 0.6- 0.7- 1.2- 

دهستان 

 گیلوان
9939 11474 11144 11360 10830 0.6 -0.1 0.1 0.2 0.28- 0.95- 

 3.7 4.49 4.3 1.0 0.7 2.7 8091 6725 5212 4338 2249 شهر آببر

 95، 90، 85، 75، 65مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 
 

  95تا  65:تغییرات جمعیتی بخش مرکزی شهرستان طارم در طی پنج سرشماری 4نمودار 
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 1397منبع: مشاور، 
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 رشد جمعیت روستایی 

زان منفی بوده است. عموما می 1395تا  1390های نرخ رشد جمعیت در دو روستای دهستان آببر بین سرشماری

 شود.تری را نشان میساله وضعیت وخیم 40ساله و  10سال اخیر، نسبت به نرخ رشد  5نرخ شدن 

 1395تا  1355: نرخ رشد جمعیت در دهستان آببر بین سالهای 20جدول 

 آبادی
جمعیت 

 55سال

جمعیت 

 85سال 

جمعیت 

 90سال 

جمعیت 

 95سال 

نرخ رشد 

95-90 

نرخ رشد 

95-85 

نرخ رشد 

95-55 

 2.6 0.3 -0.2 871 881 847 309 استاکول

 0.3 -1.3 -2.6 1044 1188 1191 943 هزاررودعلیا

  1395تا  1355های عمومی نفوس و مسکن ، مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری
 1395تا  1390های نرخ رشد جمعیت در دو روستای شهرک پاوه رود و نوکیان از دهستان درام بین سرشماری

 مثبت بوده و این نرخ رشد در روستای درام منفی بوده است. 

 1395تا  1355: نرخ رشد جمعیت در دهستان درام بین سالهای 21جدول 

  1395تا  1355های عمومی نفوس و مسکن ، مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

های حاکی از کاهش جمعیت در اکثر روستا 1395تا  1355های به سرشماری های مختلف در طی سال آمار مربوط

 هدف از دهستان گیلوان دارد که در جدول زیر نشان داده شده است. 

 1395تا  1355: نرخ رشد جمعیت در دهستان گیلوان بین سالهای 22جدول 

 آبادی
جمعیت 

 55سال

جمعیت 

 85سال 

جمعیت 

 90سال 

عیت جم

 95سال 

نرخ رشد 

85-95 

نرخ رشد 

90-95 

نرخ رشد 

55-95 

 0.04 -3 -1.8 625 729 757 613 ده بهار

 3.7 0.66 1 2508 2426 2267 578 گیلوان

 - -1.03 - 772 813 - - هندی کندی جدید

 1.4 -2.3 -0.8 609 685 662 346 قارقلی چم

 2.1 2.7 2 1794 1566 1459 754 گیالنکشه

 1.1 -0.09 0.06 1249 1255 1241 792 تشویر

 0.75 -2.5 -0.7 757 863 816 561 تسکین

  1395تا  1355های عمومی نفوس و مسکن ، مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری
 

 

 

 آبادی
جمعیت 

 55سال

جمعیت 

 85سال 

ت جمعی

 90سال 

جمعیت 

 95سال 

نرخ رشد 

85-95 

نرخ رشد 

90-95 

نرخ رشد 

55-95 

 - 0.8 - 558 535 - - شهرک پاوه رود

 1.5 -1.7 0.01 1701 1859 1698 937 درام

 -3.6 1 -3.1 59 56 81 258 نوکیان
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  بعدخانوار 

نفر در  3.2 و 3.48، 4.05به ترتیب حدود  1395و  1390، 1385بعد خانوار بخش مرکزی شهرستان طارم در سال 

ان رم و استتان طاخانوار محاسبه شده است. بعد خانوار بخش مرکزی شهرستان طارم در مقایسه با بعد خانوار شهرس

ان ها؛ دهستان درام دارای کمترین میزان بعد خانوار و دهستدهد. در بین دهستانزنجان عدد کوچکتری را نشان می

 آببر دارای باالترین میزان بعد خانوار است. 

 1395و  1390، 1385های بعد خانوار بخش مرکزی شهرستان طارم در سال :23جدول 

 
1385 1390 1395 

 بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت

 3.28 321983 1057461 3.54 286806 1015734 4.09 236115 964601 استان زنجان

 3.27 5744 46641 3.53 13221 46616 4.09 10757 43964 شهرستان طارم

 3.2 8694 27838 3.48 7962 27696 4.05 6406 25953 بخش مرکزی

 3.38 1334 4511 3.70 1328 4908 4.44 1097 4870 دهستان آببر

 3 1423 4406 3.32 1416 4703 3.87 1221 4727 دهستان درام

 3.14 3443 10830 3.52 3227 11360 4.10 2720 11144 دهستان گیلوان

 3.24 2494 8091 3.38 1991 6725 3.81 1368 5212 شهر آببر

 1395و  1390، 1385مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 1395: بعد خانوار روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم در سال 24جدول 

 بعد خانوار جمعیت خانوار آبادی دهستان

 3.4 1،044 305 هزاررودعلیا آببر

 3.5 871 251 استاکول آببر

 3.3 1،701 520 درام درام

 2.4 59 25 نوکیان درام

 3.2 558 172 شهرک پاوه رود درام

 3.3 772 237 هندی کندی جدید گیلوان

 3.1 1،794 574 گیالنکشه گیلوان

 3.3 1،249 378 تشویر گیلوان

 3.5 757 219 تسکین گیلوان

 3.2 609 192 قارقلی چم گیلوان

 3.1 2،508 803 گیلوان گیلوان

 3.0 625 211 ده بهار گیلوان

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

های روستا با توجه به جدول فوق بیشترین بعد خانوار در بین روستاهای هدف از بخش مرکزی طارم مربوط به

 رند.نفر دا 3.5شود که به بعد خانوار استاکول و تسکین می
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  سواد و بی سوادی در بخش مرکزی شهرستان طارموضعیت 

واد بوده درصد بی س 20.70درصد باسواد و  79.30، 1395سال شهرستان طارم در سال  6از کل جمعیت باالی 

ر سطح %( نسبت باسوادی د 84.84%( و استان ) 87.69است. در مقایسه با درصد باسوادی در سطح کشور )

 75.67) %( نسبت به استان 77.07)وجود درصد باسواد روستایی در شهرستان طارم تر است. با این شهرستان پایین

 %( باالتر است.

 : سطح سواد کل کشور، استان زنجان و شهرستان طارم25جدول 

  
 بی سواد باسواد

 سال 6جمعیت +
 درصد تعداد درصد تعداد

 71462313 12.31 8795553 87.69 62666760 کل کشور

 53174494 9.16 4869410 90.84 48305084 کشور شهری

 18243733 21.43 3909431 78.57 14334302 کشور روستایی

 943097 15.16 142929 84.84 800168 استان زنجان کل

 636277 10.73 68269 89.27 568008 زنجان شهری

 306819 24.33 74660 75.67 232159 زنجان روستایی

 41643 20.70 8619 79.30 33024 کل شهرستان طارم

 8564 12.06 1033 87.94 7531 طارم شهری

 33079 22.93 7586 77.07 25493 طارم روستایی

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 20در سنین  %( بیشتر از میانگین کشوری است. 98.65سال نسبت باسوادی در شهرستان طارم ) 20در سنین زیر 

تر از نسبت باسوادی در کشور و استان است. در یابد و پاییندرصد کاهش می 91.30ی به سوادسال نسبت بی 50تا 

حش است. آمار %( بسیار فا 60.07%( و کشور ) 28.16سال اختالف بین نسبت باسوادی شهرستان ) 50سنین باالی 

ن تر از میانگیسنین پاییندهد در گذر زمان نسبت باسوادی در شهرستان به سرعت افزایش یافته است و در نشان می

 کشوری پیش افتاده است.

 : سطح سواد کل کشور، استان زنجان و شهرستان طارم براساس سن 26جدول 

 

 سال 50باالی  سال 50تا  20 سال 20تا  6

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 60.07 8819199 93.85 34909145 97.34 15792853 کل کشور

 68.96 7562089 96.07 27162816 97.89 11365893 کشور شهری

 33.86 1255376 86.88 7732941 95.97 4417189 کشور روستایی

 44.32 85957 93.83 465333 98.70 204987 استان زنجان کل

 56.38 70218 96.56 334696 98.95 136609 زنجان شهری

 22.68 15739 87.51 130636 98.20475 68378 زنجان روستایی

 28.16 2573 91.30 19281 98.65 9040 شهرستان طارم کل

 37.66 473 95.77 4685 98.49 2022 طارم شهری

 26.65 2100 89.95 14596 98.69 7018 طارم روستایی

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
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اختالف  د است کهدرص 73.31درصد و درصد باسوادی زنان  85.08در کل شهرستان طارم درصد باسوادی مردان 

 دهد. این میازن اختالف نسبت به استان و کشور بیشتر است.درصد را نشان می 11.77

 : درصد باسوادی در بین مردان و زنان 27جدول 

  
 زن باسواد مرد باسواد 

 درصد تعداد درصد  تعداد

 84.23 29753843 91.07 32912917 کل کشور

 88.08 23257236 93.57 25047848 کشور شهری

 72.88 6485320 83.99 7848982 کشور روستایی

 80.29 375156 89.31 425012 استان زنجان کل

 85.52 269695 92.95 298313 زنجان شهری

 69.44 105461 81.77 126698 زنجان روستایی

 73.31 14980 85.08 18044 کل شهرستان طارم

 84.03 3558 91.75 3973 طارم شهری

 70.51 11422 83.36 14071 ییطارم روستا

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 50تا  20ین درصد است. این درصد در سن 98.66باسوادی در بین مردان شهرستان طارم در سنین زیر بیست سال 

سال  کند. در سنین کمتر از بیستدرصد کاهش پیدا می 42.69سال به  50درصد و در سنین باالی  95.15سال به 

 درصد باسوادی شهرستان در گروه مردان بیشتر از درصد باسوادی کل کشور است.

 : درصد باسوادی در بین مردان براساس طبقه بندی سنی 28جدول 

 مرد
 سال 50باالی  سال 50تا  20 سال 20تا  6

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 71.31 5204402 95.93 16482241 97.38 8080711 کل کشور

 79.28 4353543 97.33 12684360 97.87 5795659 کشور شهری

 47.16 849581 91.57 3790827 96.17 2279778 کشور روستایی

 58.40 55302 96.32 221299 98.73 104520 استان زنجان کل

 70.58 43274 97.97 158774 98.95 69780 زنجان شهری

 36.03 12028 92.35 62524 98.30 34740 زنجان روستایی

 42.69 1883 95.15 9453 98.66 4578 کل شهرستان طارم

 54.92 329 97.38 2265 98.66 1028 طارم شهری

 40.77 1554 94.47 7188 98.67 3550 طارم روستایی

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
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 50تا  20ن است. این درصد در سنیدرصد  98.63باسوادی در بین زنان شهرستان طارم در سنین زیر بیست سال 

کند. در سنین کمتر از بیست سال درصد کاهش پیدا می 14.60سال به  50درصد و در سنین باالی  87.87سال به 

 درصد باسوادی شهرستان در گروه زنان بیشتر از درصد باسوادی کل کشور است.

ردان است ولی با سال تقریبا برابر تعداد م 20در مقایسه با مردان، درصد باسوادی در میان زنان در سنین زیر 

 کند.باالرفتن سن میزان باسوادی در بین زنان، نسبت به مردان، به شدت کاهش پیدا می

 : درصد باسوادی در بین زنان براساس طبقه بندی سنی 29جدول 

 زن
 سال 50باالی  سال 50تا  20 سال 20تا  6

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 48.96 3614797 92.07 18426904 97.30 7712142 ل کشورک

 58.62 3208546 94.99 14478456 97.91 5570234 کشور شهری

 21.29 405795 82.80 3942114 95.76 2137411 کشور روستایی

 30.88 30655 91.69 244034 98.67 100467 استان زنجان کل

 42.61 26944 95.31 175922 98.95 66829 زنجان شهری

 10.30 3711 83.49 68112 98.11 33638 زنجان روستایی

 14.60 690 87.87 9828 98.63 4462 کل شهرستان طارم

 21.92 144 94.31 2420 98.32 994 طارم شهری

 13.42 546 85.96 7408 98.72 3468 طارم روستایی

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 دی بخش مرکزی شهرستان طارمشناخت وضعیت اقتصا -2-4-2

، جمعیت شاغل شهرستان طارم بر اساس جنس، سن و سطح 1395در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد است( در سطوح مختلف  80نفر) که برابر با  12075نفر آمده است. از این تعداد حدود  15020سواد، حدود 

 85نفر آن را مرد) 12785باشند. از تعداد کل شاغلین، حدود نفر شاغل بی سواد می 2945تحصیلی باسواد هستند و 

دهد. جدول زیر جمعیت شاغل شهرستان طارم بر اساس درصد( آن را زن تشکیل می 15نفر ) 2235درصد( و 

 دهد.جنس، سن و سطح سواد را نشان می
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 سواد سطح و سن جنس، برحسب شاغل : جمعیت30 جدول
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 2945 34 1976 2383 805 2476 4401 12075 15020 مرد و زن

 3         24 25 49 52 الهس 10-14

 24 2 180 506 221 361 203 1473 1497 الهس 15-24

 68 2 499 555 206 433 366 2061 2129 الهس 25-29

 2850 30 1297 1322 378 1658 3807 8492 11342 ترساله و بیش30

 2075 33 1572 2199 757 2262 3887 10710 12785 مرد

 2         10 10 20 22 ساله 10-14

 10 2 150 461 207 285 127 1232 1242 الهس 15-24

 47 2 414 516 190 391 297 1810 1857 الهس 25-29

 2016 29 1008 1222 360 1576 3453 7648 9664 ترساله و بیش30

 870 1 404 184 48 214 514 1365 2235 زن

 1         14 15 29 30 الهس 10-14

 14   30 45 14 76 76 241 255 الهس 15-24

 21   85 39 16 42 69 251 272 الهس 25-29

 834 1 289 100 18 82 354 844 1678 ترساله و بیش30

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

ارد و بعد از ار دساله و بیشتر قر 30بر اساس جدول فوق، بیشترین شاغلین در هر دو جنس مرد و زن، در رده سنی 

 ساله بیشترین شاغل را دارد. 25-29آن رده سنی 

 ت از آمارهای در درسترس نیساز آنجایی که اطالعات اشتغال و بیکاری شهرستان طارم به تفکیک دهستان و آبادی

 شود. استفاده می 1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 17418نفر هست. از این میزان  39646ستان طارم کل جمعیت در سن فعالیت شهر 1390طبق سرشماری سال 

صورت اظهار  نفر نیز به 153درصد( غیرفعال بوده اند. وضعیت  55.68نفر ) 22075درصد( فعال و  43.93نفر )

 4نفر ) 698درصد( شاغل و  96نفر ) 16720نفر جمعیت فعال شهرستان طارم  17418نشده قید شده است. از 

 درصد( بیکار بوده اند.
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وستاهای ساله و بیشتر بخش مرکزی طارم در ر 10درصد جمعیت شاغل و بیکار  62و  60بر اساس جدول زیر، 

کنند که گی میدرصد از زنان سرپرست خانوار بخش مرکزی طارم در روستاهای هدف زند 61و  55هدف قرار دارند. 

 جموع روستاهای هدف در جدولم اند. با توجه به آماربه دلیل فوت همسر یا طالق، سرپرست خانوار شده

 17درصد در بخش خدمات و  24باشند و درصد از شاغالن در بخش کشاورزی مشغول به کار می 59(، 1390زیر)

ی طارم درصد از شاغالن حوزه کشاورزی بخش مرکز 57درصد باقیمانده در بخش صنعت شاغل هستند. همچنین 

عت در روستاهای هدف سکونت صد شاغالن حوزه خدمات و صندر 70باشند و حدود در روستاهای هدف ساکن می

 باشد.دارند که نشان دهنده اهمیت روستاهای فوق می

 : وضعیت اقتصادی روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم 31جدول 
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 70 58 226 4 32 347 420 11 357 استاکول آب بر

 55 130 193 5 50 509 551 0 411 هزاررودعلیا آب بر

 28 46 130 3 32 250 226 8 210 شهرک پاوه رود درام

 239 180 225 18 78 731 889 47 758 درام درام

 1 8 10 0 7 25 27 1 19 نوکیان درام

 59 33 163 3 50 339 306 11 260 ده بهار گیلوان

 359 123 281 7 79 977 1062 61 778 گیلوان گیلوان

 36 31 185 3 45 336 369 12 268 هندی کندی جدید گیلوان

 12 0 258 1 19 283 297 4 276 قارقلی چم گیلوان

 66 37 378 3 61 656 641 59 492 گیالنکشه گیلوان

 88 17 351 2 42 500 555 1 469 تشویر گیلوان

 22 62 173 1 39 373 346 0 258 تسکین گیلوان

 1035 725 2573 50 534 5326 5689 215 4556 مجموع روستاهای هدف

 1446 1019 4503 82 964 8863 9279 349 7559 مجموع بخش مرکزی طارم

ضعیت روستاهای هدف به درصد و

 72 71 57 61 55 60 61 62 60 کل بخش مرکزی طارم

 1390منبع: سرشماری نفوس و مسکن، 

 شناخت وضعیت زیرساختی بخش مرکزی شهرستان طارم-2-4-3

نقطه روستایی، مکان و مزرعه واقع در بخش مرکزی شهرستان طارم،  100با توجه به اطالعات بدست آمده از مجموع 

درصد، امکان دسترسی به جاده آسفالت را دارند. بر اساس نتایج سرشماری  46سکونتگاه روستایی معادل  46تعداد 

نقطه به عنوان سکونتگاه  60آبادی واقع در بخش مرکزی شهرستان طارم حدود  100، از 1390نفوس و مسکن 
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زیرساختی نتایج حاکی از این روستایی سرشماری شده است. براساس بررسی های صورت پذیرفته درخصوص خدمات 

 است:

 ست.شده ا تمامی نقاط روستایی دهستان آببر به راه آسفالته دسترسی دارند که در نقشه زیر نشان داده -1

 سکونتگاه دارای سکنه واقع در دهستان گیلوان به راه آسفالته دسترسی دارد. 23هر  -2

وسه دسترسی شروستا به راه  1گاه به راه آسفالت، سکونت 12ن درام های دارای سکنه واقع در دهستااز سکونتگاه -3

 شود.روستای دیگر از طریق جاده خاکی برقرار می 10دارند و ارتباط 

و  ائه خدماتای از سکونتگاههای روستایی دهستان درام در طبقات ارتفاعی باال، ارباتوجه به توزیع قسمت عمده -4

سرمایه  نیاز به موضوع ا با مشکالت متعددی روبرو نموده است. اینایجاد امکانات زیربنایی همچون راه مسئوالن امر ر

 گذاری مناسب و تامین منابع مالی فراوان را درخصوص رفع مشکل مزبور را طلب می نماید.

ز اسکونتگاه روستایی  29های بخش مرکزی شهرستان طارم، بر اساس اطالعات بدست آمده از کل سکونتگاه -5

 مند می باشند. امکان گاز لوله کشی بهره

ری از یزان برخورداسکونتگاه دارای سکنه از نظر برخورداری از آب لوله کشی باالترین م 15دهستان گیلوان با   -6

گاه دارای سکنه، از سکونت 9و  13های درام و آببر در این شهرستان به ترتیب با این امکان را دارا است. دهستان

 امکان آب لوله کشی برخوردار می باشند.

 دهد.جدول زیر تعداد و نحوه پراکنش خدمات زیرساختی بخش مرکزی طارم را به تفکیک دهستان نشان می

 های هدف: توزیع خدمات زیرساختی در دهستان32جدول 

 ارتباطات و حمل و نقل  برق ، گاز و آب  نوع راه آبادی  بخش / دهستان 
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 13 52 18 10 37 29 56 22 30 2 46 بخش مرکزی 

 4 11 4 2 9 11 11 4 2 0 11 دهستان آببر 

 1 20 2 2 13 2 21 12 16 1 12 ستان درام ده

 8 21 12 6 15 16 24 6 12 1 23 دهستان گیلوان 

 1397های مربوطه، منبع: ارگان
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 : وضعیت راههای بخش مرکزی شهرستان طارم17نقشه  شماره 

 
 1397مأخذ مشاور
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 : توزیع خدمات زیرساختی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم33جدول 

 هستاند

 نام آبادی

 ارتباطات و حمل و نقل برق ، گاز و آب نوع راه آبادی
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 * * * * * * *  * استاکول ببرآ

 * * * * * * *  * هزاررود علیا آببر

 * * * * * * * - * درام درام

 * * * * * - * - * شهرک پاوه رود درام

 - * - - * - * * - نوکیان درام

 * - * تسکین گیلوان
* * * 

* * * 

 * - * تشویر گیلوان
* * * 

* * * 

 * - * ده بهار گیلوان
* * 

* * * * 

 * - * قارقلی چم گیلوان
* * - * * * 

 * - * گیالنکشه گیلوان
* * * 

* * * 

 * - * گیلوان گیلوان
* * * 

* * - 

هندی کندی  گیلوان

 جدید
* 

- 
* 

* 
* 

- * * * 

 1397منبع: استعالمات از اداره های مربوطه استان زنجان ، 
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 طارم: وضعیت زیرساخت بخش مرکزی شهرستان 18نقشه  شماره 

 
1397مأخذ مشاور
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 بخش مرکزی شهرستان طارم توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت نظام تولیدی -2-5

رزی، ی کشاوپس از بیان کلیت وضعیت اقتصادی که در مطالب پیشتر آورده شده است، در اینجا جزئیات بخش ها

 خدمات، صنعت و گردشگری توضیح داده می شود.

کشاورزی )تولید زراعی، تولید باغی، واحدهای پرورش دام و ساختار و تاسیسات تولید  -2-5-1

 طیور(

 میزان سطح زیر کشت محصوالت زراعی کشاورزی 

 19464نوع محصول در بخش مرکزی شهرستان طارم کاشت می شود. اراضی زیر کشت بخش مرکزی  50بیش از 

 درصد باغی است. 69.41درصد زارعی و  30.59هکتار است که 

ر ین دهستان ددرصد از کل اراضی کشاورزی را در خود جای داده است که نشان از تسلط ا 58.18دهستان گیلوان 

راضی درصد از مساحت ا 18.27درصد و دهستان درام  23.56تولید محصوالت کشاورزی است. دهستان آببر 

 اند.کشاورزی را در خود جای داده

 رستان طارم )هکتار(: مساحت اراضی زراعی و باغی در بخش مرکزی شه 34جدول 

 
 درصد جمع دهستان گیلوان دهستان درام دهستان آببر

 30.59 5954.15 3328.5 1150.6 1475.05 زراعی

 69.41 13510.3 7995.3 2405 3110 باغی

 100 19464.45 11323.8 3555.6 4585.05 جمع

  100 58.18 18.27 23.56 درصد

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

یر به هکتار است. همچنین مساحت زیرکشت محصوالت گوجه فرنگی و س 13147ساحت زیر کشت باغات زیتون م

 هکتار است. 596و  1688.6ترتیب 

 : مساحت سه محصول اصلی انتخاب شده بخش 35جدول 

 جمع دهستان درام دهستان گیلوان دهستان آببر مساحت هکتار

 13147 2379.5 7696 3071.5 زیتون کل

 9528 1260 5878 2390 یتون بارورز

 1688.6 128.6 1070 490 گوجه فرنگی

 596 118.5 317 160.5 سیر

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

ر دهستان درام درصد د 12.21درصد در دهستان آببر و  25.11درصد در هستان گیلوان  62.68از کل تولید زیتون 

درام  یشترین میزان تولید و دهستانگوجه فرنگی نیز دهستان گیلوان دارای بشود. در محصول سیر و تولید می

 دارای کمترین میزان تولید است. 
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هستان ز دو دابا توجه به کوهستانی بودن دهستان درام، میزان تولید محصوالت کشاورزی در این دهستان کمتر 

ست شده ا ه منابع آب و خاک مناسب باعثدیگر است. عکس این موضوع در دهستان گیلوان حاکم است. دستری ب

 تا این دهستان بتواند اقتصاد قدرتمند در بخش کشاورزی را شکل دهد.

 : میزان تولید سه محصول اصلی انتخاب شده بخش مرکزی طارم 36جدول 

 جمع درام گیلوان آببر تولید )تن(

 گوجه فرنگی
 54004.7 7157 31472.7 15375 میزان تولید

 100 13.25 58.28 28.47 درصد

 سیر
 20685 2860 12580 5245 میزان تولید

 100 13.83 60.82 25.36 درصد

 زیتون
 23856 2913 14952 5991 میزان تولید

 100 12.21 62.68 25.11 درصد

 1397ان زنجان، مأخذ: جهاد کشاورزی است

ن دو دهستا سبت بهر دارای راندمان پایین تری ندر بحث راندمان محصوالت منتخب، دهستان درام در محصوالت زیتون و سی

ندمان را میزان را التریندیگر است اما در محصول گوجه دارای باالترین میزان راندمان است. دهستان گیلوان در محصول سیر با

 دارد.

 : راندمان سه محصول اصلی انتخاب شده بخش مرکزی طارم 37جدول 

 جمع دهستان درام دهستان گیلوان دهستان آببر راندمان )تن در هکتار(

 2.50 2.31 2.54 2.51 زیتون بارور

 31.98 55.65 29.41 31.38 گوجه

 34.71 24.14 39.68 32.68 سیر

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

 سطوح زیر کشت محصوالت زراعی روستاهای هدف به صورت جداول و نقشه نشان داده شده است.  

 94-95زیر کشت محصوالت زراعی روستاهای هدف دهستان آببر در سال زراعی : سطوح 38جدول 

 استاکول هزاررودعلیا نام محصول

 غالت

 19 5 گندم

 6 2 جو

 44 2 شلتوک

 69 9 جمع

 حبوبات
 2 2 انواع لوبیا

 2 5 جمع

 محصوالت صنعتی
 0 2 گنجد

 0 2 جمع

 سبزیجات

 1 0 سبزیجات

 0 10 سیب زمینی

 80 70 ه فرنگیگوج
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 1 2 بادمجان

 2.5 2.5 لوبیا سبز

 1 0 فلفل سبز

 15 5 سیر

 100.5 90 جمع

 1.5 2 خیار محصوالت جالیزی

 نباتات علوفه ای
 40 60 شبدر

 40 60 جمع

 211.5 166 جمع کل

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

 94-95رام در سال زراعی : سطوح زیر کشت محصوالت زراعی دهستان د39جدول 

 درام شهرک  پاوه رود نوکیان نام محصول

 12 0 4 گندم غالت

 7 0 2 جو

 80 0 0 شلتوک

 99 0 6 جمع

 4 0 0 انواع لوبیا حبوبات

 5 0 0 نخود فرنگی

 15 0 0 باقاال

 24 0 0 جمع

 2 0 0 گنجد

 0 0 0 آفتابگردان

 2 0 0 جمع

 0 0 0 وریشه ای سبزیجات برگی سبزیجات

 5 0 0 سیب زمینی

 6 0 0 پیاز

 15 0 0 گوجه فرنگی

 5 0 0 بادمجان

 1 0 0 لوبیا سبز

 0 0 0 کلم

 0.5 0 0 فلفل سبز

 0 0 0 کاهو

 25 0 0 سیر

 57.5 0 0 جمع

 0 0 0 خیار محصوالت جالیزی

 45 0 7 شبدر ذرت علوفه ای

    ذرت علوفه ای

 45 0 7 جمع

 227.5 0 13 جمع کل
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 94-95: سطوح زیر کشت محصوالت زراعی دهستان گیلوان در سال زراعی 40جدول 

 گیلوان تسکین تشویر گیالنکشه قارقلی چم هندی کندی جدید ده بهار نام محصول

 غالت

 5 5 6 22 5 6 11 گندم

 3 4 0 5 3 2 13 جو

 15 6 0 0 25 70 0 شلتوک

 0 0 0 0 0 0 0 ایذرت دانه

 حبوبات

 0 2 3 2 3 4 0 انواع لوبیا

 0 2 0 0 0 0 0 نخود فرنگی

 3 15 15 5 4 6 0 باقاال

 محصوالت صنعتی
  0 0 0 0 0  سویا

 0 0.5 1 0 0 0 1 گنجد

 سبزیجات

 0 0 0 0 1 1 0 سبزیجات برگی وریشه ای

 12 70 70 55 85 174 0 سیب زمینی

 14 10 5 37 35 71 0 پیاز

 53 120 100 114 139 230.5 18 جه فرنگیگو

 1 8 5 5 5 5 0 بادمجان

 2 15 15 2 3 5 0 لوبیا سبز

  0.5 0.5  0 0  

 0 2 1 3 5 4 0 فلفل سبز

 8 50 60 27 29 61 0 سیر

 0 13.5 19.5 0 0 0 0 خیار محصوالت جالیزی

 10 10 10 13 12 12 58 شبدر نباتات علوفه ای

 126 333 310.5 290 354.5 652 101 جمع کل

  1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ
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 : سطوح زیرکشت محصوالت زراعی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم                                       19نقشه  شماره 

 
1397مأخذ مشاور
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 میزان تولید محصوالت زراعی کشاورزی 

ر دان آببر کند، دهستت جهاد کشاورزی، دهستان گیلوان بیشترین محصوالت زراعی را تولید میبا استناد به اطالعا

ت ید محصوالشود. جداول زیر میزان تولمرتبه دوم قرار دارد و کمترین محصوالت زراعی در دهستان درام تولید می

 دهد.زراعی در بخش مرکزی طارم به تفکیک دهستان و روستا را نشان می

 )تن( 1397: میزان تولید محصوالت زراعی بخش مرکزی طارم سال 41جدول 

 دهستان
 بخش درام گیلوان آببر

 نام محصول

 غالت

 1033.1 303 464.3 265.8 گندم

 663 298.5 240.5 124 جو

 شلتوک

ارقام 

 محلی
0 

 
975 975 

ارقام 

میان 

 رس

1390 2094.8 0 3484.8 

 4459.8 975 2094.8 1390 جمع شلتوک

 0 ذرت دانه ای
 

0 0 

 6155.9 1576.5 2799.6 1779.8 جمع

 حبوبات

 206.55 23.85 120.5 62.2 انواع لوبیا

 199 119 32 48 نخود فرنگی

 1132 528 375 229 باقاال

 1537.55 670.85 527.5 339.2 جمع

 محصوالت صنعتی

 1.8 0 1.8 0 سویا

 27.4 3 7.6 16.8 گنجد

 0 0 0 0 ردانآفتاب گ

 29.2 3 9.4 16.8 جمع

 سبزیجات

 

 

 

 

 

 11488.5 851 9900 737.5 سیب زمینی

 12957.6 567 11590.6 800 پیاز

 54004.7 7157 31472.7 15375 گوجه فرنگی

 1927.5 226 1301 400.5 بادمجان

 478.5 24 308 146.5 لوبیا سبز

 0 0 0 0 شلقم

 35 0 35 0 کدو

 0 0 0 0 کلم

 0 0 0 0 هویج

 649 57 400 192 فلفل سبز

 10 0 0 10 کاهو

 20685 2860 12580 5245 سیر
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 102235.8 11742 67587.3 22906.5 جمع

 3793.5 1352 1440 1001.5 محصوالت جالیزی

 نباتات علوفه ای

 9249.9 3189 3725.2 2335.7 شبدر

 0 0 0 0 تریتیکاله

 0 0 0 0 جوعلوفه ای

 0 0 0 0 ذرت علوفه ای

 0 0 0 0 سور کوم

 9249.9 3189 3725.2 2335.7 جمع

 123001.85 18533.35 76089 28379.5 جمع کل

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

 1397: میزان تولید محصوالت زراعی دهستان آببر در سال 42جدول 

 سکونتگاه ها
 هزاررود علیا استاکول

 نام محصول

 غالت

 36 30 گندم

 24 24 جو

 شلتوک
 0 150 ارقام محلی

 0 0 ارقام میان رس

 0 150 جمع شلتوک

 0 0 ذرت دانه ای

 
 60 204 جمع

 حبوبات

 4 4.5 انواع لوبیا

 0 0 نخود فرنگی

 34 30 باقاال

 38 34.5 جمع

 محصوالت صنعتی

 0 0 سویا

 2.5 2 گنجد

 0 0 آفتاب گردان

 2.5 2 عجم

 سبزیجات

 176 60 سیب زمینی

 800 0 پیاز

 2100 1125 گوجه فرنگی

 60 25 بادمجان

 24 15 لوبیا سبز

 0 0 شلقم

 0 0 کدو

 0 0 کلم
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 0 0 هویج

 0.5 15 فلفل سبز

 0 0 کاهو

 800 990 سیر

 3960.5 2230 جمع

 50 25 محصوالت جالیزی

 نباتات علوفه ای

 60 400 شبدر

 0 0 تریتیکاله

 0 0 جوعلوفه ای

 0 0 ذرت علوفه ای

 0 0 سور کوم

 60 400 جمع

 4171 3074.5 جمع کل

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

 1397: میزان تولید محصوالت زراعی دهستان درام سال 43جدول 

شهرک پاوه  نوکیان سکونتگاه ها

 رود

 درام

 نام محصول

 32 32 8 مگند غالت

 47 47 4 جو

 400 25 0 ارقام محلی شلتوک

 0 0 0 ارقام میان رس

 400 25 0 جمع

 0 0 0 ذرت دانه ای

 6 0 0 انواع لوبیا حبوبات

 40 0 0 نخود فرنگی

 305 0 0 باقاال

 351 0 0 جمع

محصوالت 

 صنعتی

 0 0 0 سویا

 0 0 0 گنجد

 0 0 0 آفتاب گردان

 0 0 0 جمع

 110 0 0 سیب زمینی سبزیجات

 110 105 0 پیاز

 1100 1050 0 گوجه فرنگی

 15 60 0 بادمجان
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 8 8 0 لوبیا سبز

 0 0 0 شلقم

 0 0 0 کدو

 0 0 0 کلم

 0 0 0 هویج

 5 0 0 فلفل سبز

 0 0 0 کاهو

 1000 200 0 سیر

 2348 1423 0 جمع

 450 0 0 محصوالت جالیزی

نباتات 

 فه ایعلو

 0 700 71.4 شبدر

 0 0 0 تریتیکاله

 0 0 0 جوعلوفه ای

 0 0 0 ذرت علوفه ای

 0 0 0 سور کوم

 0 700 71.4 جمع

 3628 2227 83.4 جمع کل

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

 1397: میزان تولید محصوالت زراعی دهستان گیلوان سال 44جدول 

 تسکین تشویر گیالنکشه قارقلی چم هندی کندی جدید انگیلو ده بهار سکونتگاه ها

 نام محصول

 19 22.8 77 18 21 53 38.5 گندم غالت

 14 17.5 15 9 6 9 39 جو

 0 0 0 0 0 0 0 ارقام محلی شلتوک

 30 0 0 125 350 75 0 ارقام میان رس

 63 40.3 92 152 377 137 77.5 جمع

 0 0 0 0 0 0 0 ذرت دانه ای

 16 24 5.4 8.1 10.8 0 0 انواع لوبیا حبوبات

 16 0 0 0 0 0 0 نخود فرنگی

 45 45 45 36 54 27 0 باقاال

 77 69 50.4 44.1 64.8 27 0 جمع

 0 1.2 0 0 0 0 0 سویا محصوالت صنعتی

 0.6 0 0 0 0 0 1.6 گنجد

 0 0 0 0 0 0 0 آفتاب گردان

 0 1.2 0 0 0 0 1.6 جمع

 1540 160 1210 870 3828 264 0 سیب زمینی تسبزیجا

 320 3500 1110 1050 2130 420 0 پیاز
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 4200 150 3990 4865 8068 1855 630 گوجه فرنگی

 240 25 150 150 150 30 0 بادمجان

 25 0 29 24 40 16 0 لوبیا سبز

 0 0 0 0 0 0 0 شلقم

 0 0 0 17 18 0 0 کدو

 0 0 0 0 0 0 0 کلم

 0 0 0 0 0 0 0 یجهو

 42 21 63 105 84 0 0 فلفل سبز

 0 0 0 0 0 0 0 کاهو

 2000 2400 1080 1160 2440 320 0 سیر

 8367.6 6106 7632 8241 16758 2905 630 جمع

 405 585 0 0 0 0 0 محصوالت جالیزی

 100 102 132.6 122.4 122.4 102 591.6 شبدر نباتات علوفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 تریتیکاله

 0 0 0 0 0 0 0 جوعلوفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 ذرت علوفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 سور کوم

 100 102 132.6 122.4 122.4 102 591.6 جمع

 9012.6 6903.5 7907 8559.5 17322.2 3171 1300.7 جمع کل

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ
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 زراعی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم                                        : میزان تولید محصوالت20نقشه 

 
1397مأخذ مشاور 
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 میزان سطح زیر کشت محصوالت باغی کشاورزی 

های بخش مرکزی طارم است، جهاد کشاورزی که به تفکیک سکونتگاه 95-94بر اساس اطالعات سال زراعی 

والت باشد. جدول زیر سطح کشت محصالت باغی مربوط به دهستان گیلوان میبیشترین سطح زیر کشت محصو

رخت وط به ددهد. طبق جدول زیر بیشترین سطح نهال مربباغی بخش مرکزی طارم را به تفکیک دهستان نشان می

به  طیز مربونشود و بیشترین سطح بارور زیتون بوده که در دهستان گیلوان بیش از دو دهستان دیگر کاشت می

 درخت زیتون است که در دهستان گیلوان بیش از دهستان درام وآببر کاشته شده است. 

 )هکتار( 1397: سطوح زیر کشت انواع محصوالت باغی بخش مرکزی شهرستان طارم در سال زراعی 45جدول 

 سکونتگاه
 سطح مرکبات )هکتار(

سطح 

 انار)هکتار(
 جمع هکتار(سطح زیتون) سطح فندق)هکتار( سطح گیوی)هکتار(

 جمع بارور نهال جمع بارور نهال جمع بارور نهال جمع بارور نهال نهال جمع بارور نهال

 3110 2399.5 710.5 3071.5 2390 681.5 9.5 9.5 0 0 0 0 29 0 0 0 اببر

 2405 1265.5 1139.5 2379.5 1260 1119.5 5.5 5.5 0 0 0 0 20 0 0 0 درام

 7995.3 6137.8 1857.5 7696 5878 1818 256 255 1 0 0 0 38.5 4.8 4.8 0 گیلوان

 13510.3 .9802.8 3707.5 13147 9528 3619 271 270 1 0 0 0 87.5 4.8 4.8 0 جمع

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

ه تفکیک بسطوح زیر کشت محصوالت باغی روستاهای هدف از بخش مرکزی طارم را  21جدول زیر و نقشه شماره 

 دهد. وستا نشان میر
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 94-95: سطوح زیر کشت محصوالت باغی دهستان آببر در سال زراعی 46جدول 

 دهستان
 روستاهای هدف

 جمع کل سطح زیتون)هکتار( سطح فندق)هکتار( سطح گیوی)هکتار( سطح انار)هکتار( سطح مرکبات )هکتار(

 جمع بارور نهال جمع بارور نهال جمع بارور نهال نهال جمع بارور نهال

 447 443 310 133 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 استاکول آببر

 344 337 245 92 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 هزار رود علیا آببر

 2.5 0 0 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 نوکیان درام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرک پاوه رود درام

 372 369 184 185 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 درام درام

 471.5 469.5 465 4.5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ده بهار گیلوان

 430.5 428 424 4 0 0 0 0 0 0 2 0.5 0.5 0 گیلوان گیلوان

 575 573 398 175 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 0.5 0 هندی کندی جدید گیلوان

 517.5 515 340 175 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 قارقلی چم گیلوان

 815.1 811 536 275 0 0 0 0 0 0 3 1.1 1.1 0 گیالنکشه گیلوان

 660.1 655 450 205 1 1 0 0 0 0 4 0.1 0.1 0 تشویر گیلوان

 500.5 496 360 136 0 0 0 0 0 0 4 0.5 0.5 0 تسکین گیلوان

 

 1397خذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأ
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 رستان طارم                                       : سطوح زیرکشت محصوالت باغی روستاهای هدف در بخش مرکزی شه21نقشه 

 
1397مأخذ مشاور
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 میزان تولید محصوالت باغی کشاورزی 

 94-95راعی زبا استناد به آخرین اطالعات جهاد کشاورزی، کل تولید محصوالت باغی بخش مرکزی طارم در سال 

وم در مرتبه دولید را دارد، دهستان آببر تن است. دهستان گیلوان بیشترین محصوالت میزان ت 144315.7حدود 

ت یزان تولید محصوالکند. جداول زیر متن کمترین محصوالت باغی را تولید می 7706.8قرار دارد و دهستان درام با 

 دهد. باغی بخش مرکزی طارم به تفکیک دهستان و روستا را نشان می

 طح بخش مرکزی طارمدر س 1397: میزان تولید محصوالت باغی سال زراعی 47جدول 

  1397میزان تولید)تن( محصوالت باغی سال زراعی 

 سکونتگاه
میزان تولید 

 مرکبات

میزان تولید 

 انار

میزان تولید 

 فندق

میزان تولید 

 زیتون
 مجموع میزان تولید محصوالت باغی

 7706.8 5991 13.3 1702.5 0 دهستان آببر

 4255 2913 7 1335 0 دهستان درام

 132353.9 14952.4 341 117032 28.5 لواندهستان گی

 144315.7 23856.4 361.3 120069.5 28.5 جمع

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مأخ

 1397: میزان تولید محصوالت باغی دهستان آببر در سال زراعی 48جدول 

 روستاهای هدف دهستان
میزان تولید 

 مرکبات

میزان تولید 

 انار

میزان تولید 

 گیوی

یزان تولید م

 فندق

میزان تولید 

 زیتون

مجموع میزان 

تولید محصوالت 

 باغی

 1032 837 0 0 195 0 استاکول آببر

 1137.6 877 5.6 0 255 0 هزار رود علیا آببر

 11 0 3.5 0 7.5 0 نوکیان درام

 1065 810 0 0 255 0 شهرک پاوه رود درام

 706 496 0 0 210 0 درام درام

 1691 1447 0 0 239 5 گیالنکشه گیلوان

 1181.9 1060 1.4 0 120 0.5 تشویر گیلوان

 1299 1239 0 0 60 0 ده بهار گیلوان

 1230.5 998 0 0 230 2.5 گیلوان گیلوان

 گیلوان
هندی کندی 

 جدید
5 130 0 0 1074 1209 

 1023 918 0 0 105 0 قارقلی چم گیلوان

 826.23 673.73 0 0 150 2.5 تسکین گیلوان

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، خمأ

 (انبار و نگهداری محصوالت کشاورزی )زراعی و باغی 

کونی احد مسانبار محصوالت کشاورزی به صورت سنتی در تیپولوژی واحدهای مسکونی پیش بینی شده است و هر و

 است.به صورت عام دارای فضایی برای نگهداری تولیدات کشاورزی و فراورش آن به صورت سنتی 

در کل در بخش مرکزی شهرستان طارم هیچگونه واحد صنعتی مدرن جهت نگهداری و انبار محصوالت تولیدی 

 کشاورزی وجود ندارد.
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 : میزان تولید محصوالت باغی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم                                       22نقشه 

 
1397مأخذ مشاور



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

95 

  سبک وسنگین،طیور،کندو،کرم ابریشم وماهیتعداد دام 

سه نوع  طارم، با استناد به اطالعات دریافتی از جهاد کشاورزی استان زنجان، در بخش دامداری در بخش مرکزی

اشتی، دوسفند گدامداری؛ گاوداری شیری، گاوداری پرواری، گوسفند داشتی وجود دارد. در نوع گاوداری شیری و 

رفیت را ظعداد و تعداد و ظرفیت را دارد و در نوع گاوداری شیری دهستان آببر بیشترین تدهستان درام بیشترین 

 دارد. در دهستان گیلوان دامداری از هیچ یک از انواع یاد شده وجود ندارد.

رش وشتی پروگع مرغ در زمینه مرغداری صنعتی، تنها در دهستان گیلوان این نوع فعالیت وجود دارد و آن نیز از نو

نتی مرغ سه شیوه بدهند. اما پرورش مرغ به شیوه سنتی در هر سه دهستان وجود دارد و تقریبا اکثریت ساکنان می

 دهند.و طیور پرورش می

ر؛آببرو ان دیگدر بخش مرکزی طارم در دهستان درام بیشترین تعداد کندوی زنبور عسل وجود دارد و در دو دهست

 دهند. گیلوان، تعداد کمتری زنبور پرورش می

ی قرار رتبه بعدب در مدهستان آببر بیشترین میزان پرورش ماهی را دارد و بعد از آن دهستان درام و گیلوان به ترتی

د است که هزار قطعه ماهی در استخرهای پرورش ماهی موجو 350(. 1397دارند)جهاد کشاورزی استان زنجان، 

 (.1397محلی، تن محصول به بازار عرضه می شود)مسؤلین  170سالیانه 

قطعه  18000ش پرورش کرم ابریشم نیز در مقیاس محدود تنها در دهستان گیلوان وجود دارد که این واحد پرور 

 دهد. بوقلمون پرورش می

رم و کزی طاجداول زیر تعداد پرورش دام سبک و سنگین، طیور، کندو، ماهی و کرم ابریشم را در سطح بخش مر

 دهد.تگاه نشان میروستاهای هدف به تفکیک سکون

 : تعداد پرورش دام سبک و سنگین، طیور، کندو، ماهی و کرم ابریشم در سطح بخش مرکزی طارم49جدول 

 دهستان گیلوان دهستان درام دهستان اببر دام وطیور

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد شرح نوع

 واحد های دامداری کوچک روستایی

 753 3 2843 69 546 18 گاوداری شیری

 0 0 0 0 400 22 گاوداری پرواری

 10336 0 18575 200 9350 0 گوسفند داشتی

 11089 3 21418 269 10296 38 مجموع 

 مرغداری صنعتی

 191000 7 0 0 0 0 مرغ گوشتی

 0 0 0 0 0 0 مرغ مادر

 0 0 0 0 0 0 مرغ اجداد

 پرورش سنتی طیور

 7849 0 0 0 6200 170 مرغ تخم گذار

 3615 0 27145 420 13800 170 مرغ بومی

 0 0 0 0 0 0 پرورش شتر مرغ

 54 0 960 210 525 130 پرورش بوقلمون

 0 0 28105 630 20525 470 مجموع

 0 1467 320000 3122 21913 38 کندوی زنبور عسل

 7400 3 12000 4 19057 7 واحدهای تولیدی ماهی

 100 1 0 0 0 0 کرم ابریشم

 1397جهاد کشاورزی استان زنجان، ذ: مأخ
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 : تعداد پرورش دام سبک و سنگین، طیور، کندو، ماهی و کرم ابریشم در روستاهای هدف از بخش مرکزی شهرستان طارم50جدول 

روستاهای  دهستان

 هدف

نوع دام 

 و طیور

  روستایی دامداری کوچک های واحد

 

 مجموع

 عدادت مجموع طیور سنتی پرورش صنعتی های مرغداری

 کندوی

 عسل زنبور

تعداد 

واحدهای 

تولیدی 

 ماهی

 کرم

 گاوداری ابریشم

 شیری

 گاوداری

 پرواری

 گوسفند

 داشتی

 مرغ

 گوشتی

 مرغ

 مادر

 مرغ

 اجداد

 مرغ

 تخم

 گذار

 مرغ

 بومی

 پرورش

 مرغ شتر

 پرورش

 بوقلمون

 - 314000 54080 2860 60 - 2000 800 - - - 685 575 50 60 ظرفیت استاکول آببر

 - 50001 116800 3310 110 - 3000 200 - - - 1880 1500 280 100 ظرفیت هزاررودعلیا

 - - - 1510 10 - 1500 - - - - 63 - - 63 تعداد نوکیان درام

 ظرفیت

شهرک پاوه 

 رود

 - - 665 2650 70 - 2580 - - - - 705 425 - 280 تعداد

 ظرفیت

 - 4 83 2400 80 - 2320 - - - 16000 2920 2800 - 120 تعداد درام

 ظرفیت

 69 تعداد ده بهار گیلوان

100 

- 1771 1871 - - - 680 1070 - - 1750 412 - 1 

 ظرفیت 100

 21 تعداد گیلوان

40 

- 1388 1428 2 

58000 

- - 718 359 - - 1077 136 1 

3000 

- 

 ظرفیت

هندی کندی 

 جدید

 36 تعداد

80 

- 29 109 - - - 750 150 - 30 930 - - - 

 ظرفیت

 - - - 1035 - - 207 828 - - - - - - - تعداد قارقلی چم

 ظرفیت

 34 تعداد گیالنکشه

50 

- 909 959 1 

15000 

- - 900 225 - - 1125 80 1 

4000 

- 

 ظرفیت

 12 تعداد تشویر

100 

- 700 800 - - - 500 189 - - 689 150 - - 

 ظرفیت

 8 تعداد تسکین

75 

- 950 1025 - - - 253 184 - 4 441 10 - - 

 ظرفیت

 1397مآخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 
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 : پراکنش پرورش دام، طیور، کندو، ماهی و کرم ابریشم در روستاهای هدف از بخش مرکزی شهرستان طارم23 نقشه 

 
1397مأخذ مشاور
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 میزان تولیدات محصوالت دام سبک وسنگین،طیور،کندو،کرم ابریشم و ماهی 

طارم  رستانرکزی شهمیزان تولید محصوالت دام سبک و سنگین، طیور، کندو، کرم ابریشم و ماهی در سطح بخش م

 در جدول زیر مشخص شده است.

 در سطح بخش مرکزی طارم 1397: میزان تولیدات دامی در سال زراعی 51جدول 

 دهستان گیلوان دهستان درام دهستان آببر سکونتگاه ها

 

 های واحد

 دامداری

 کوچک

 روستایی

شیری   گاوداری

 واحد 18

 کیلوگرم شیر  کیلوگرم شیر 51300 کیلوگرم شیر راس17100

 گاوداری

 22پرواری   

 واحد

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت 10350 کیلوگرم گوشت راس87600

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت - کیلوگرم گوشت - داشتی گوسفند

 کیلوگرم شیر  کیلوگرم شیر - کیلوگرم شیر -

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت - کیلوگرم گوشت  مجموع

 کیلوگرم شیر  کیلوگرم شیر - گرم شیرکیلو 

 

 واحدهای

 مرغداری

 صنعتی

  - مرغ گوشتی

 

 قطعه

-  

 

 قطعه

  

 

 قطعه

 

  - - مرغ مادر

  - - مرغ اجداد

  - - مجموع

 

 

 سنتی پرورش

 طیور

کیلوگرم تخم  - مرغ تخم گذار

 مرغ

کیلوگرم تخم  -

 مرغ

کیلوگرم تخم  

 مرغ

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت - وگرم گوشتکیل 10700 مرغ بومی

پرورش شتر 

 مرغ

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت - کیلوگرم گوشت -

پرورش 

 بوقلمون

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت 2730

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت  مجموع

 کیلوگرم عسل  وگرم عسلکیل 32000 کیلوگرم عسل 10.000 عسل زنبور کندوی

 کیلوگرم گوشت  کیلوگرم گوشت 12000 کیلوگرم گوشت 22900 ماهی

 کیلوگرم پیله 180 کیلوگرم پیله - کیلوگرم پیله 140 ابریشم کرم

 1397ذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، مآخ

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

99 

 ساختار و تاسیسات تولید صنعتی و معدنی -2-5-2

(شهرک 2(ناحیه صنعتی طارم 1فعالیتهای صنعتی پیش بینی شده است:  محدوده برای 2در بخش مرکزی طارم 

 صنعتی طارم. در نقشه زیر نحوه پراکنش محدوده صنعتی بخش مرکزی طارم مشخص شده است.

رسی ابل برقکلیه صنایع در این دو بخش و همچنین در سطح بخش مرکزی پراکنده شده است. از واحدهای صنعتی 

کارخانه در  4کارخانه در ناحیه صنعتی ماماالن و  2کارخانه در شهرک صنعتی و  3مل کارخانجات روغن کشی شا

ن، شرکت گیلوا گیلوان می باشد. در بخش صنایع بسته بندی کارخانه نگین سبز، کارخانه بسته بندی آی تونا در

عتی ای صنواحده بسته بندی آقای عابدینی و بسته بندی مسعودی که در شهرک صنعتی واقع شده است. از سایر

ه زیر مود. نقششاره نمی توان به کارخانه اتم گاز، کارخانه تولید یونولیت، رب گوجه فرنگی و تیرچه بلوک صنعتی ا

 دهد.های صنعتی در بخش مرکزی طارم را نشان مینحوه پراکنش محدوده

 ل هستند.در بخش معدن کارخانه گچ علی زین در روستای علی زین و گچ صومعه بر گیلوان فعا

شن و  ارخانهدر خصوص کارگاه های شن و ماسه درمحدوده بخش مرکزی کارخانه شن و ماسه و آسفالت یول ساز، ک

براین  عالوه ماسه و آسفالت سالم سر و کارگاه های شن و ماسه آقای باقری، صمدی و شهرداری فعال می باشند

 رند. جود دانین در این بخش معادن مس و سیمان وکوره آجرپزی مابین جاده آببر و درام فعال می باشد. همچ

نعتی در واحد ص 11، 1397بر اساس نتایج استعالم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در سال 

تاهای هدف واحد صنعتی آن در روس 7روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم مستقر است که از این تعداد حدود 

 اند که در جدول و نقشه زیر نشان داده شده است.ستقرار یافتهیا نزدیک روستاهای هدف ا

 : مشخصات واحدهای صنعتی مستقر در روستاها در بخش مرکزی شهرستان طارم52جدول 

 فعالیت آدرس نام واحد ردیف

 ن و ماسه و خاک رسش -استخراج سنگ درام ابتدای جاده سرخه سنگ مجید خدادادبیگی 1

 ای گیالنکشهروست سید حمزه جعفری 2
نوشابه و  -ساخت ماشین آالت عمل اوری مواد غذایی 

 توتون و تنباکو

 ساخت ظروف و محفظه های چوبی روستای گیالنکشه چوب بری و جعبه سازی الوار کار 3

 هستان طارمد -شهرستان طارم  زرین سفال طارم 4
ساخت محصوالتم سفالی و سرامیکی ساختمانی غیر 

 نسوز

 ع غذایی انوارمجتمع صنای 5
شهرستان طارم اراضی روستای 

 گیالنکشه سه راهی آلتینکش
 تولید انواع روغنهای نباتی و حیوانی

 یولزسا 6
جاده  5شهرستان طارم کیلومتر 

 منجیل -گیلوان 

ساخت سایر  محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی 

 نشده در جای دیگر

 تولید انواع روغنهای نباتی و حیوانی هترآبادطارم اراضی روستاهای ز کشت و صنعت ماماالن 7

8 
مجتمع کشت و صنعت سبز 

 دشت طارم

طارم جاده آببر صومعه سرا بعد از 

 ماسه شویی
 تولید انواع روغنهای نباتی و حیوانی

 تعمل آوری و حفاطت از فساد میوه و سبزیجات نباتا جاده آببر 2طارم علیا گیلوان کیلومتر  فتح اهلل عبدی پور 9

10 
مجتمع صنایع غذایی ماریزه سبز 

 طارم

ی گیالنکشه سه اراضی روستا -گیلوان 

 راهی محمد آباد روبروی باسکول
 عمل آوری و حفاطت از فساد میوه و سبزیجات نباتات

 1397منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
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 : نحوه پراکنش واحدهای صنعتی بخش مرکزی طارم24نقشه 
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 ساختار و تاسیسات خدماتی  -2-5-3

 خدمات آموزشی 

دی مرکز کاربر ودر سطح آموزش عالی بخش مرکزی طارم، شامل دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی 

یده و در سال مطرح گرد 1381شهید مطهری است. راه اندازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد طارم در سال  9شماره 

ست.دانشگاه دانشجو در حال آموزش ه 250دانشجو دایر شده است و در حال حاضر در این دانشگاه  66با  1392

کرد. در حال حاضر  نفر دانشجو شروع به کار 220رشته کارشناسی و  10با  1385پیام نور واحد طارم در اسفند ماه 

اه اقتصاد کشاورزی، شته های مهم دانشگنفر دانشجو است. از جمله ر 1048رشته و  14دانشگاه پیام نور طارم دارای 

نابع مهندسی معلوم کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی آب و خاک، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، 

رشته  ول است طبیعی، محیط زیست می باشد. عالوه بر آن، دانشگاه علمی کاربردی نیز در بخش مرکزی طارم فعا

 تولید و نی فنیه از مهمترین و مرتبط ترین آنها می توان به رشته هایی چون کارداهای تحصیلی متنوعی دارد ک

موزش آه مراکز رد. همپرورش نهال باغی، کاردانی فنی تولید و فرآوری زیتون و کاردانی فنی گیاهان دارویی اشاره ک

 عالی ذکر شده در دهستان آببر و در شهر آببر واقع شده است.

د و رام موجوت در دای شهید بهشتی در شهر آببر، محمد رضا روحانی در گیلوان، کتابخانه بعثسه کتابخانه با نامه

 فعال هستند.

ان طارم شهرست بر اساس استعالم از اداره آموزش و پرورش کل استان زنجان، مراکز فعال آموزشی در بخش مرکزی

رم، برای است. ساکنان بخش مرکزی طامتوسطه دوم  10متوسطه اول،  16دبستان،  43پیش دبستانی،  24شامل 

 کنند. دریافت خدمات آموزشی در روستاهای خود و یا به روستاهای پیرامون مراجعه می

که در مقطع  مدرسه 23مدرسه آن دولتی و  70مدرسه فعال است که از این تعداد  93در بخش مرکزی طارم حدود 

مدرسه عادی است. مدارس  91ائی و مدرسه استثن 2جود،مدرسه مو 93باشد. از پیش دبستانی است غیردولتی می

 ت. مدرسه دخترانه اس 10مدرسه پسرانه و  11مدرسه مختلط بوده و  73موجود به لحاظ جنسیت، حدود 

ای ز روستاهند و اهر دو روستای هدف در دهستان آببر هم در مقطع ابتدایی و هم در مقطع متوسطه اول، مدرسه دار

ی وسطه برامقطع مت آموزانکنند. دانشبر مراجعه میهنمایی ندارند به این دو روستا و شهر آباطراف که مدرسه را

ای ز روستاهاوان یکی کنند. بنابراین در روستای استاکول به عنبر و روستای استاکول مراجعه میتحصیل، به شهر آب

، خدمات ای هدفان یکی دیگر از روستاههدف، خدمات آموزشی هر سه مقطع را دارد و روستای هزاررودعلیا به عنو

 کنند.جعه میبر مراآموزشی مقطع ابتدایی و راهنمایی را دارد و برای مقطع متوسطه به روستای استاکول یا شهر آب

وستاهای ارد، راز سه روستای هدف در دهستان درام، به جز روستای نوکیان که هیچ یکی از مقاطع تحصیلی را ند

ل و های متوسطه اوهای پیش دبستانی و ابتدایی را دارا هستند. در روستای درام دورهام دورهشهرک پاوه رود و در

وستای این در رکنند. بنابردوم دایر است و دانش آموزان مقطع راهنمایی برای ادامه تحصیل به این روستا مراجعه می

 رد.درام به عنوان یکی از روستاهای هدف، خدمات آموزشی هر سه مقطع را دا

های آموزشی خدمات آموزشی در دهستان گیلوان زیاد است و تقریبا همه روستاهای هدف در این دهستان، دوره

پیش دبستانی و ابتدایی را دارند. روستاهای گیلوان، قارقلی چم، تسکین، هندی کندی جدید، تشویر و گیالنکشه، 
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گذرانند و از روستاهای اطراف که در روستای خود می دوره اول متوسطه را دارند و دانش آموزان آنها این مقطع را

کنند. دانش آموزان مقطع متوسطه برای ادامه تحصیل دوره دوم، این مقطع را ندارند به روستاهای فعلی مراجعه می

کنند. از بین روستاهای هدف در دهستان گیلوان؛ روستاهای بر مراجعه میبه روستاهای گیلوان، تشویر و شهر آب

نشان داده شده  25یر و گیلوان، خدمات آموزشی هر سه مقطع تحصیلی موجود بوده که در جدول زیر و نقشه تشو

 است.

 : اطالعات خدمات آموزشی مربوط به روستاهای هدف53جدول 

 دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه ابتدایی پیش دبستانی نام روستا دهستان

 * * * * استاکول آببر

 - * * * علیا هزار رود آببر

 * * * * درام درام

 - -- * * شهرک پاوه رود درام

 - - - - نوکیان درام

 * * * * تشویر گیلوان

 - * * * هندی کندی جدید گیلوان

 - - * * ده بهار گیلوان

 - * * * گیالنکشه گیلوان

 - * * * تسکین گیلوان

 - * * * قارقلی چم گیلوان

 * * * * گیلوان گیلوان

 1397منبع: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، 

 درمانی -خدمات بهداشتی 

.در رم استبیمارستان دولتی شهدای آببر اصلی مرکز ارائه کننده خدمات درمانی در بخش مرکزی شهرستان طا

وزارت  ساس اعالمدرمانی، بر ا-جهت بررسی وضعیت و میزان دسترسی سکونتگاههای روستایی به امکانات بهداشتی

 3ارد. از این تعداد ددرمانی وجود -مرکزبهداشتی 7بهداشت و درمان، در بخش مرکزی شهرستان طارم 

 ع شده است.مرکز نیز در دهستان گیلوان واق 3مرکز در دهستان درام و  1ستان آببر، درمانی در ده-مرکزبهداشتی

نه در دهستان داروخا 2اطالعات بدست آمده داروخانه دایر است. با توجه به  3همچنین در روستاهای این بخش 

 داروخانه در دهستان درام واقع شده است. 1گیلوان و 

واحد  6ان آببر، خانه بهداشت در دهست 6خانه بهداشت وجود دارد. ازاین تعداد  20در بخش مرکزی شهرستان طارم 

ه عمل آمده ر اساس بررسی های بخانه بهداشت نیز در دهستان گیلوان واقع شده است. ب 8در دهستان درام و 

 ه دو دهستان دیگر شرایطبدرمانی نسبت -دهستان درام درخصوص برخورداری از امکانات و خدمات بهداشتی

 مناسبی را ندارد.

 ( خدمات ارتباطیIT و حمل و نقل )... و 

سی عمومی به روستا از نعمت جاده آسفالته بهره می برند. همچنین دستر 46در بخش مرکزی شهرستان طارم 

در روستای درام واقع هستند و در  8روستا فراهم است. اکثر تعاونی های مسافربری از جمله تعاونی  7اینترنت در 

 سرراه مسافران آببر را در سه راه کوهکن و گیلوان را به مقصد تهران می رسانند.
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 : وضعیت خدمات آموزشی بخش مرکزی طارم25نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور 
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رسمی  افربریریهای مسافرکشی به صورت خطی از درام به آببر و گیلوان مسافرکشی می کنند. تاکسی های مسسوا

ه بسافربری یهای ماز سه نقطه برای زنجان مسافر می برند. آببر، گیلوان و درام این سه نقطه اصلی هستند. سوار

 صورت مستقیم و روزانه به رشت و زنجان خدمات می دهند.

نقلیه عمومی  روستا به وسایل 24به روزنامه و مجله تنها در یک روستا امکان پذیر است. همچنین  را دسترسی

ارم مشغول دفتر خدمات همراه اول و ایرانسل در روستاهای بخش مرکزی شهرستان ط 4دسترسی دارند. همچنین 

 به فعالیت هستند.

 خدمات بازرگانی 

ر دی عموما رکشاورزشهر آببر می باشد، تمرکز بازارهای کشاورزی و غیبا توجه به اینکه شهر برتر شهرستان طارم، 

 این شهر واقع شده است. عموما مراکز تجاری در خیابان اصلی شهر آببر واقع شده است.

تاهای ین روسمیادین خرید و فروش محصوالت کشاورزی به مانند گوجه فرنگی، طالبی، سیر و... عموما در میاد

ود. شضه می رام دایر می شود و محصوالتی به مانند زیتون عموما در سه راهی کوهکن عردستجره، گیلوان و د

عد از یلوان )با( و گهمچنین شنبه بازار آببر )بین روستاهای استاکول و هارون آباد( و دوشنبه بازار تشویر )صبحه

 ظهرها( محل خرید و فروش محصوالت گوناگون مورد نیاز مردم است.

  پشتیبانی خدمات عمومی و 

یلوان از گه دو دهستان دیگر آببر و سیاسی نسبت ب-دهستان درام درخصوص برخورداری از امکانات مذهبی و اداری

 سطح پایین تری برخورداراست.

ه ا نسبت برناسبی با توجه بررسی های به عمل آمده دهستان درام از نظر بهره مندی از مسجد و امامزاده شرایط م

رد. از این مسجد وجود دا 55د. در روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم در مجموع تعداد دهستان گیلوان دار

ده است. شمسجد در دهستان گیلوان واقع  22مسجد در دهستان درام و  23مسجد در دهستان آببر،  10تعداد 

امامزاده  3م و دراامامزاده متعلق به دهستان  4امامزاده موجود در روستاهای بخش مرکزی، تعداد  7همچنین از 

 متعلق به دهستان گیلوان است.

 1از این تعداد  خانه معلم وجود دارد که 4بر اساس اعالم سازمان آموزش و پرورش در بخش مرکزی شهرستان طارم 

 واحد دیگر نیز به دهستان گیلوان تعلق دارد. 3واحد متعلق به دهستان آببر و 

ی به رکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام به ارائه خدمات رسانهمچنین در بخش مرکزی شهرستان طارم دو م

هستان ی در دکشاورزان می نمایند. بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، در این بخش یک مرکز خدمات کشاورز

 آببر و دیگری نیز در دهستان گیلوان واقع شده است.

مرکزی  ی، بخشتعالم از اداره تعاون روستایبا توجه به نقش و اهمیت شرکت های تعاونی روستایی، بر اساس اس

شرکت  3ور تعداد شرکت تعاونی روستایی اقدام به ارائه خدمات می نمایند. از کل شرکت های مزب 5شهرستان طارم 

 است. ده شدهتعاونی در روستاهای هدف؛ تسکین، گیالنکشه و درام واقع شده که در جدول و نقشه زیر نشان دا
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 ت تعاونی روستایی شهرستان طارم: لیست شرک54جدول 
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 36.93 48.95  آببر طارم

جمال آباد   -باکلور   -مدانپیره-آب بر

-قانقلی سفلی-قانقلی علیا-وهکنک-

 -فلیهارون آبادس -هارون آبادعلیا

 –زاررودسفلی ه -ستاکولا-هزاررود علیا

-ده بهار-یزخرم آباد کهر-گچی قشالق

 یرچم قدیمپ -هترآبادز-اماالنم-پسار

 توزیع

-موادسوختی

 کودو انواع

 سموم

– شیمیایی

 فروش خریدو

 محصوالت

- ورزیکشا

 آموزش

1,990 0 1  717 12 

 36.8223 49.0122  تسکین طارم

الزین، -زرده-لهنه-چمله-تشویر-تسکین

 -سرخه دیزج-شندستان، سرداب

(، جزونق)چفتان -دستجرده، شیراب

 رستانهمو-بابامرغوز

 دهنه -نی سرو-زه بندر-بالغی قاضی -

" 1,190 5 4  308 14 

 36.79 49.08  گیالنکشه طارم

ومعه ص-ارقلی چمق-ی کندیهند-گیلوان

 بر

 یالنکشهگ-نارستان و چرزها-آبادمحمد-

" 832 2 1  206 7 

 36.89 49.13  چورزق طارم

 ی انذرشقاق-وهرگ-لیدرو -یتش -چورزق

 -زرنی -اکهی -رشتا-یاج -یچا-نذرا-

 قالت

 جزال-اچکانز-ورزقشقاقی چ -سانسیز-

 کلوییم -

" 1,322 5 1  388 29 

 37.02 48.78  درام طارم

 یرزاخانلوم-وکیانن -زالندشتج -درام

ته -دشهرک پاوه رو-گماندشت-لتانک-

-سرخه سنگ -وناب-کلوج-وزنه سر-دره

 خساره

" 652 1 0  93 13 

 1397منبع: اداره تعاون روستایی، 

 اقتصاد گردشگری  -2-5-4

ت کم عرض زراعی واقع شده در دش راضیها بر باغات و اشهرستان طارم به واسطه مناظر طبیعی حاصل از تسلط کوه

های اذبهجهای اطراف تبدیل شده است. وجود اطراف رودخانه قزل اوزن به مکان مورد عالقه کوهنوردان از استان

های پرآب، آبشارها، ییالقات و باغات زیتون باعث شده است تا ها در کنار رودخانهها و قلعهتاریخی به مانند آتشکده

 های باالیی به لحاظ امکان توسعه صنعت گردشگری باشد. ای توانشهرستان طارم دار

 محورها و مسیرهای گردشگری -الف

قسمت  برای مطالعه محورهای و مسیرهای گردشگری موثر بر بخش مرکزی شهرستان طارم، این موضوع در دو

ه توسط سازمان های فرادست و مسیرهای عمومی گردشگری، مشخص شدمحورهای گردشگری تعریف شده در طرح

 میراث فرهنگی، صنایع دستری و گردشگری، تدوین شده است.
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 های فرادست(محورهای گردشگری )براساس مطالعات طرح -1-الف

 1 ، دو محور گردشگری ممتاز )محور گردشگری درجهمطالعات طرح آمایش سرزمین استان زنجانبراساس 

 (؛ بخش مرکزی2ه طارم )محور گردشگری درجه شمالی، جنوبی( و محور گردشگری طبیعی تاریخی منطق

به  گذاری استان زنجانمایهسند توسعه اشتغال و سردهد. همچنین در شهرستان طارم را تحت تاثیر قرار می

 ماسوله اشاره شده است.  –نوکیان  –تقویت مسیرهای گردشگری طارم به خلخال و درام 

 لی، جنوبی(شما 1محور گردشگری ممتاز )محور گردشگری درجه 

تی از ای از محور گردشگری درجه یک شمال، جنوبی استان زنجان در منطقه طارم واقع شده است. قسمبخش 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 ویژل این محور به سمت شمال توسعه پیدا خواهدکراشود. با احداث راه ارتباطی زنجان، شمماسوله ختم می

رهنگی گردی، اکوتوریسم، گردشگری تاریخی، فاینکه این محور دارای کارکردهای گردشگری متنوعی شامل طبیعت

ترین کارکرد بخش شمالی این محور که در منطقه طارم واقع شده است باشد. عمدهو گردشگری روستایی می

 های بعدی گردشگری تاریخی و فرهنگی و گردشگری روستایی است.مرتبهگردی و در بوم

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

وانمندی تهای داخلی این منطقه نیز دارای افزون بر قرارگیری این منطقه در محور گردشگری ممتاز استان، بخش

توان به محور های گردشگری تعریف شده برای این محور میدیگر محدودهباالیی برای توسعه گردشگری است. از 

بی متصل اوزن اشاره کرد که از غرب به محور گردشگری ممتاز شمالی، جنوشرقی، غربی در پیرامون رودخانه قزل

 شود.می

ی یل انزوابه دل منطقه طارم با وجود برخورداری ظرفیت باالی گردشگری به ویژه در حوزه گردشگری طبیعی تاکنون

های المند نگردیده است؛ بنابراین در سها و امکانات زیربنایی از این ظرفیت به خوبی بهرهارتباطی 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 از این محور به داخل منطقه طارم ظرفیتب گردد تا با انشعاهایی ایجاد میفرصت

 گری طارم،شود و در نتیجه ضمن توسعه گردشبهبود یابد. مهم اینکه این محور از شرق به استان گیالن منتهی می

سبالن(  و های شمالی کشور )منطقه گردشگری البرزاستان زنجان نیز از طریق دو محور با منطقه گردشگری استان

 خورد. پیوند می

 زنجان اناست گردشگری عمومی مسیرهای شناسه -2-الف

ی استان ی داخلسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگر

ی در گرگانه گردش 27در سندی به نام شناسه مسیرهای عمومی گردشگری استان زنجان به معرفی مسیرهای 

 استان زنجان پرداخته است. 

-نمنجیل و زنجا-گیلوان-آببر؛ زنجان-طبق این سند سه مسیر عمومی گردشگری با عناونی مسیر گردشگری زنجان

 اسوله مرتبط با بخش مرکزی شهرستان طارم است. م-آببر
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 آببر-مسیر زنجان

 123مسیر زنجان، آببر با طول مسیر  شناسه مسیرهای گردشگری، ها و اطالعات موجود در سندبراساس داده

های طبیعی در کانای قابل مراجعه است. مکیلومتر از زنجان تا آببر، در فصول بهار، تابستان، پاییز و از طریق جاده

 طول مسیر،

 یری وماهیگ اوزن، قزل زیبای مقصد از لحاظ طبیعی رودخانه های موجود درکوهستانی است. جاذبه و طبیعی مناظر

ها مهمترین جاذبه و توان جذب باشد. این جاذبهمنطقه همچون باغات زیتون )و انار( می استراتژیک والتمحص

جمله امکانات و تسهیالت  آببر است. از-المللی برای مسیر گردشگری زنجانای، ملی و بینگردشگر در سطح منطقه

رویس بابی، پمپ بنزین، فوریت پزشکی، سه فروشی، کتوان به مراکز اسکان، اغذیدر طول مسیر و در مقصد می

لیدات الت و توه محصوبهداشتی، امداد خودرو، مرکز خرید، پلیس راه، باجه خودپرداز اشاره کرد. الزم به ذکر است ک

 رود.کوهستانی به شمار می طبیعی عسل انار و انجیر، سیر، مقصد زیتون،

 7آببر -: اطالعات مسیر زنجان 55جدول 

 123 اصله به کیلومتر:ف                        شهر آببر*  مقصد:زنجان                  مبدأ:                               آببر -زنجان مسیر: 

 ایجاده وع دسترسی:ن                        0938 کد مسیر: یک           مدت به روز:بهار،تابستان،پاییز    زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی ای اصلی و جاذبههمکان

 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  تل آپارتمان      ه         مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          مارستانبی       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 7
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 لمنجی-گیلوان-مسیر زنجان

مسیر  منجیل با طول-گیلوان-ها و اطالعات موجود در سند شناسه مسیرهای گردشگری، مسیر زنجانبراساس 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 . جاذبهاوزن است 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 منطقهباشد. این مکانمی

راکز متوان به گیلوان، منجیل است. از جمله امکانات و تسهیالت در طول مسیر و در مقصد میگردشگری 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-: اطالعات مسیر زنجان 56جدول

 135 متر:فاصله به کیلو                    گیلوان، منجیلمقصد: زنجان                    بدأ:م            منجیل-گیلوان-زنجانمسیر: 

 ایجاده وع دسترسی:ن                      0939 کد مسیر: یک               ه روز:مدت ب                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، اهآتشگ :فرهنگی

 منجیل سد و اوزن قزل رودخانه :طبیعی

 

امکانات و تسهیالت 

 طول مسیر

                 هتل        هتل آپارتمان         مهمانپذیر              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  ستورانر            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو    خرید مرکز      راه لیسپ      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 عسل انار، انجیر، سیر، زیتون، مقصد ولیداتت و محصوالت
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 ماسوله-آببر-مسیر زنجان

سیر مل ماسوله با طو-آببر-براساس داده ها و اطالعات موجود در سند شناسه مسیرهای گردشگری، مسیر زنجان

های ت. مکانراجعه اسای قابل مکیلومتر 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 منطقهگیالن است. این مکان و زنجان موازی زیبای هایکوه و

سیر و در ز جمله امکانات و تسهیالت در طول ماماسوله است. -آببر-ی زنجانالمللی برای مسیر گردشگرملی و بین

 اد خودرو،توان به مراکز اسکان، اغذیه فروشی، کبابی، پمپ بنزین، فوریت پزشکی، سرویس بهداشتی، امدمقصد می

 انار، ،مسیر ون،زیت صدمرکز 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-: اطالعات مسیر زنجان 57جدول

 140 فاصله به کیلومتر:                 ماسولهمقصد: زنجان                      بدأ:م                          ماسوله-آببر-زنجانمسیر: 

 ایجاده دسترسی: نوع            0940 کد مسیر: یک               مدت به روز:تان          بهار،تابس  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

 

امکانات و تسهیالت 

 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 هباج 

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 مپپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امدادخودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانی اطالع دفتر  پرداز خود باجه 

 

 انجیر وهستان،ک عسل انار، مسیر، زیتون، مقصد تولیدات و محصوالت
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 های گردشگریجاذبه -ب

، رستانیبخش مرکزی شهرستان طارم عالوه بر قرارگیری در مسیر محورهای گردشگری بین استانی و داخل شه

 ه خود نیز است. در این بند به معرفیبمذهبی مخصوص -ها و منابع گردشگری تاریخی، طبیعی و فرهنگیدارای توان

 و روستاهای هدف گردشگری پرداخته شده است. منابع عمده، آثار تاریخی

ری استان ها و خدمات فراغتی، از پاسخ استعالم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگبرای بررسی جاذبه

ستان طارم اثر تاریخی ثبت شده در بخش مرکزی شهر 27زنجان، استفاده شده است. طبق استعالم صورت گرفته 

 باشد:ن به شرح زیر میوجود دارد که تعداد آ

 : تعداد آثار تاریخی موجود در بخش مرکزی شهرستان طارم58جدول 

 نوع اثر تعداد

 تپه تاریخی 18

 آتشکده 3

 گورستان تاریخی 4

 قلعه 1

 سکویه سر 1

 مجموع 27

  1397منبع: سازمان میراث فرهنگی، 
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 ستان طارمهای موجود در بخش مرکزی شهر: وضعیت شرکت تعاونی26نقشه 

 
 1397ماخذ:مشاور
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شه، یلوان، گیالنکگاثر تاریخی در روستاهای هدف؛ روستاهای درام، استاکول، ده بهار،  9اثر تاریخی،  27از بین 

 ت.ه شده اسر آوردتشویر و تسکین، قرار دارد. مشخصات مربوط به نوع اثر، مکان، قدمت و اثر در جدول و نقشه زی

 ریخی موجود ثبت شده در بخش مرکزی شهرستان طارم: مشخصات آثار تا59جدول 

 نوع اثر آدرس قدمت اثر

 تپه های پیله قمصر 
دوران  -عصر آهن

 میانی اسالم

ب متری غر 400 -آباد روستای زهتر -بخش مرکزی -شهرستان طارم 

 نماماال -سه راهی زهتر آباد
 تپه تاریخی

بقایای قلعه تشویر و  

 تپه حمام یری

ی سده های میان

 اسالم

 -رروستای تشوی -شهرستان طارم، بخش مرکزِی، دهستان گیلوان 

 یلوانگ -متری شمال جاده تشویر 200غرب روستا و 
 تپه تاریخی

 تپه قاالخالر
قرون میانی و 

 متاخر اسالمی
 تپه تاریخی وستای تشویرر -هستان گیلواند -خش مرکزیب -شهرستان طارم

 تپه تاریخی وستای زهتر آبادر -اندهستان گیلو -خش مرکزیب -شهرستان طارم عصر آهن قره تپه

 عصر آهن تپه های قلعه یری 
غرب شهر و  -شهر گیلوان -بخش مرکزی -مشهرستان طار -زنجان 

 ابتدای جاده منجیل
 تپه تاریخی

بقایای قلعه تشویر و  

 تپه حمام یری

سده های میانی 

 اسالم

 -رروستای تشوی -وانشهرستان طارم، بخش مرکزِی، دهستان گیل 

 یلوانگ -متری شمال جاده تشویر 200غرب روستا و 
 تپه تاریخی

تپه   میرکندی  

 گیلوان
 تپه تاریخی احیه شیر دشتن -وستای گیلوانر -خش مرکزیب -شهرستان طارم اسانیس -اشکانی 

تپه  قبرستان  منجیق  

 تپه
 ق . م 1هزاره 

در حاشیه  -دشتوستای جزالنر -خش مرکزیب -شهرستان طارم

 رودخانه قزل اوزن
 تپه تاریخی

 آهن تپه میان تپه قبرستان
م  780 -شهر آببر  - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 جنوب شرقی شهر آببر به خط مستقیم
 تپه تاریخی

 شکانیا -آهن تپه کوه کن علیا
م جنوب غربی  960 - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 وستای کوه کن علیا به خط مستقیمر
 تپه تاریخی

 آهن گرده تپه
ربی غم شمال  330 - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 روستای عزیز آباد به خط مستقیم
 تپه تاریخی

 تپه غیب ا ...
قرون  -اشکانی

 متاخر اسالمی

قی م شمال شر510-دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 هزار رود به خط مستقیمروستای 
 تپه تاریخی

 آهن تپه جیران
 م جنوب 1420 - دهستان درام -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 شرقی روستای جزالندشت به خط مستقیم
 تپه تاریخی

 تپه پاسگاه
قرون متاخر 

 اسالمی

رقی شم جنوب  750 - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 شهر آببر به خط  مستقیم
 تپه تاریخی

 تپه قبرستان آب بر
قرون اولیه  -آهن 

 اسالمی

م  790 -شهر آببر  - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 جنوب شرقی شهر آببر به خط مستقیم
 تپه تاریخی

 تپه های پیله قمصر 
دوران  -عصر آهن

 میانی اسالم

غرب متری  400 -وستای زهتر آبادر -خش مرکزیب -شهرستان طارم  

 نماماال -سه راهی زهتر آباد
 تپه تاریخی
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 عصر آهن تپه گرلو 
ز خرم روستای کهری -اندهستان گیلو -بخش مرکزی -شهرستان طارم

 یلوانگ  -متری جنوب جاده آببر  452 -آباد
 تپه تاریخی

تپه  قلعه گبری  آب  

 بر
 ق . م 1هزاره 

نوب متری ج 500دود ح-هر آببرش -خش مرکزیب -شهرستان طارم

 شهر در میان باغات و مزارع
 تپه تاریخی

 آهن تپه قبرستان باال کوه
باال  بافت روستای - دهستان درام -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 کوه

گورستان 

 تاریخی

 آهن گورستان قانقلی سفلی
م  730 -شهر آببر  - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم

 ستقیمغرب روستای قانقلی سفلی به خط م

گورستان 

 تاریخی

گورستان های  

 زرگرات
 عصر آهن

چم و  حد فاصل پیر -مروستای پیرچ -بخش مرکزی -شهرستان طارم

 زهتر آباد

گورستان 

 تاریخی

گورستان تپه پیر 

 همدان
 آهن

 -شهر آببر  - دهستان آببر -بخش مرکزی  -شهرستان طارم علیا 

 م جنوب شرقی شهر آببر به خط مستقیم 1240

رستان گو

 تاریخی

 دوران میانی اسالم آتشکده گیالنکشه 
ی انتهای جنوب -نکشهروستای گیال -بخش مرکزی -شهرستان طارم

 روستا
 آتشکده

آتشکده  تشویر 

 )سردخانه  تشویر(
 ساسانی

جنوب -اخل روستاد -روستای تشویر-بخش مرکزی-شهرستان طارم

 جاده آسفالت گیلوان
 آتشکده

 ساسانی آتشکده  پیرچم
 -تری جنوب روستای پیر چمم--1-بخش مرکزی -شهرستان طارم

 مشرف بر رودخانه قزل اوزن
 آتشکده

 محوطه قلعه درام
قرون میانه و 

 متاخر اسالمی

م جنوب  623 - دهستان درام -بخش مرکزی  -شهرستان طارم 

 دهستان درام به خط مستقیم
 قلعه

 آهن سکویه سر
 م جنوب 1430 -درام  ندهستا -خش مرکزی ب -شهرستان طارم 

 روستای ته دره به خط مستقیم
 سکویه سر

  1397منبع: سازمان میراث فرهنگی، 
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 : نحوه پخشایش آثار تاریخی بخش مرکزی شهرستان طارم27نقشه 

 
1397مأخذ مشاور 
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ساس اطبق همین استعالم روستای ده بهار به عنوان روستای هدف گردشگری اعالم شده است. همچنین بر 

فعالیت گردشگری در شهرستان طارم در  11گذاری دریافت شده، یهاستعالمی که از دفتر جذب و حمایت از سرما

ه طور کلی نتایج نوع فعایت گردشگری در بخش مرکزی طارم وجود دارد. ب 7نظر گرفته شده است که از این تعداد، 

رفته ام، هزارود و تشویر برای گردشگری در نظر گی ده بهار، درروستای هدف؛ روستاها 4دهد که استعالم نشان می

 دهد. شد. جدول زیر مشخصات عمومی روستاهای هدف گردشگری را نشان می

 های گردشگری در بخش مرکزی شهرستان طارم: مشخصات جاذبه60جدول 

تعداد واحد  روستا  بخش  ردیف 

تولیدی و 

 خدماتی

حجم سرمایه 

گذاری )میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 ()نفر

 نوع فعالیت

 اقامتگاه بوم گردی 4 1000 2 سیاه ورود مرکزی 1

 اقامتگاه بوم گردی 2 500 1 ولیدر مرکزی 2

 اقامتگاه بوم گردی 2 500 1 تشویر مرکزی 3

 اقامتگاه بوم گردی 2 500 1 هزاررود مرکزی 4

 کمپینگ گردشگری )موسوی ( 4 1800 1 سیاهورود مرکزی 5

 سفره خانه سنتی )نیکویی( 5 5000 1 سیاهو رود مرکزی 6

تاسیسات واقع در مجتمع های  12 30000 1 جزالندشت مرکزی 7

خدماتی،رفاهی وگردشگری 

 )محمدی(

 هتل آپارتمان )محمدی( 8 3000 1 درام مرکزی 8

تاسیسات واقع در مجتمع های  10 9000 1 دستجرده چورزق 9

 فاهی)جمشیدی(ر-خدماتی

-مجموعه اقامتی 6 10000 1 دستجرده چورزق 10

 پذیرایی)محمدی(

 خانه گردشگری )حسامی( 5 2000 1 شیت چورزق 11

 1397گذاری، منبع: دفتر جذب و حمایت از سرمایه

. شودته میهای طبیعی که دارد معموال به هندوستان ایران نیز شناخها و زیباییشهرستان طارم به دلیل پتانسیل

 دارای مناطق گردشگری است که هم مناطق طبیعی بکر و زیبا دارد و هم بخش مرکزی این شهرستان یکی از

انی، شت میدمناطق تاریخی و باستانی است. طبق اطالعات حاصل از استعالم و همچنین اطالعات حاصل از بردا

 گردشگری محدوده مورد مطالعه عموما در چند مسیر اصلی زیر ارائه شده است: –خدمات فراغتی 

ر ارای خدماتی به مانند غذاخوری، سرو ماهی در کناماسوله که د -نوکیان  –سیاه ورود  –و مسیر شیرین س -1

 می باشد. ر و...استخر پرورش ماهی، آالچیق ها و فضاهای مکث برای استفاده از دره، محلهایی برای برپایی چاد

 31در پی زلزله هولناک  آید. این سدهای بخش مرکزی طارم به حساب میسد طبیعی کردآباد، یکی از دیدنی -2

رانش زمین در شرق شهر آببر و در نزدیکی کوه فوشون به وجود آمده است.  اثرطارم و در -رودبار 1369خرداد ماه 
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کیلومتری شهر آببر قرار گرفته و به عنوان یکی از مناطق گردشگری است. عالوه بر سد کردآباد  5این سد در 

 ر دارد.سدهای دیگری در بخش مرکزی طارم قرا

 متری 1600بهار و در ارتفاع سر از غارهای معروف استان زنجان است که در قسمت شمالی روستای دهغار خرمنه -3

ذر کرد انجیر گ نجیز وااز سطح دریا واقع شده است. برای دسترسی و رسیدن به دهانه غار باید از میان انبوه درختان 

ای شبیه به دهانه رهمتری دهانه بزرگ غار، حف 50ده است. در فاصله که مسیر بسیار زیبا و دلچسبی را به وجود آور

ذاب و جکنند. این غار نقاط چاه وجود دارد که گردشگران برای ورود به داخل حفره، به حالت خزیده حرکت می

 دیدنی بسیار دارد که گردشگران طبیعی زیادی را به سوی خود فرا می خواند.

یش پسر در دو دوره؛ های دهلیزهای این غار، نشان داده است که غار خرمنهروی سفال یافته های باستان شناسان بر

اریخی تقمندان رای عالاز تاریخ و در قرن چهارم هجری، زیستگاه انسان بوده است. از اینرو این غار جاذبه تاریخی ب

 شود.نیز محسوب می

 بهارسر در ده: غار خرمنه1تصویر 

 
 های پیرچم، گیالنکشه و تشویر نام برد.توان از آتشکدهخش مرکزی میهای باز دیگر جاذبه -4

 دیزج به گیلوان واقع شده است. آتشکده تشویر در روستای تشویر و در مسیر جاده سرخه -
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 : آتشکده تشویر در روستای تشویر2تصویر 

 
گیالنکشه  و در روستای کیلومتری جنوب شرقی شهر آببر 30آتشکده گیالنکشه، در محدوده شهرستان طارم و  -

 . ده استواقع شده است. این بنا تمامَا سنگ است و ساخت آن به قرن هفت و هشت هجری قمری نسبت داده ش

 : آتشکده گیالنکشه در روستای گیالنکشه3تصویر 

 
ارد امامزاده وجود د 7باشند. در بخش مرکزی طارم ها میهای گردشگری، امامزادههمچنین یکی دیگر از مکان -5

ها در ز این امامزادهاامامزاده متعلق به دهستان گیلوان است که یکی  3امامزاده متعلق به دهستان درام و  4تعداد 

 .زایی؛ امامزاده حیدر در روستای گیلوان، استیکی از روستاهای هدف طرح توسعه اقتصادی و اشتغال
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 : امامزاده حیدر در گیلوان4تصویر 

 
توان به درختان های بخش مرکزی شهرستان طارم است. از این درختان مییگر جاذبهدرختان کهنسال یکی د -6

 سر و درخت کهنسال چنار در روستای زهترآباد اشاره نمود. کهنسال درخت ارس در روستای خرمنه
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 : نحوه پخشایش جاذبه های گردشگری بخش مرکزی شهرستان طارم28نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور
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 یل و تبیین فضایی و سلسله مراتب سکونتگاهیتوصیف، تحل -2-6

 تراکم فضایی جمعیت -2-6-1

اده، جهای تراکم سکونتگاهی، رودخانه، برای به دست آوردن ساختار فضایی بخش مرکزی شهرستان طارم، مؤلفه

راه،  لها، عامکاربری اراضی، جنس خاک و توپوگرافی روستاها مورد توجه قرار گرفته است. در بین این مؤلفه

شه ها تأثیرگذار است که در نقهای روستایی بیش از سایر مؤلفهتوپوگرافی و رودخانه در پراکنش فضایی سکونتگاه

 زیر نشان داده شده است. 

شود عناصر اصلی تاثیرگذار در ساختار فضایی بخش مرکزی شهرستان طارم، مشاهده می 29همانگونه که در نقشه 

عات شکل ی و ارتفاعیت از منابع آبیی، توپوگرافی نشان داده شده است. روستاها اغلب به تبهای روستارودخانه ها، راه

مشاهده  30های روستایی نیز نقش داشته چنانچه که در نقشه جمعیت سکونتگاهگرفته است. این تاثیرات بر تمرکز 

بع آب، یکی از دسترسی به منا است. تاهای پرجمعیت در نزدیکی رودخانه قزل اوزن شکل گرفتهشود، اغلب روسمی

های بخش گیری سکونتگاههای شهری و روستایی بوده است که در شکلگیری سکونتگاهمهمترین دالیل شکل

 مرکزی طارم، این عامل نقش مهمی دارد.
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 گیری روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم: عوامل تاثیر گذار بر شکل29نقشه 

 
 1397مأخذ مشاور
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 : پراکنش فضایی جمعیت روستایی بخش مرکزی شهرستان طارم                                        30 نقشه

 

  1397منبع: مشاور، 
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 های روستایی بخش مرکزی طارمبندی سکونتگاهسطح -2-6

 تان طارم براساس جمعیتهای بخش مرکزی شهرسسلسله مراتب سکونتگاه -

روستا بین  8نفر،  1000روستای بخش مرکزی شهرستان طارم باالی  5ار کشور، مرکز آم 1395براساس آمار سال 

نفر  100از  روستا کمتر 23و  200تا  100روستا بین  12نفر،  500تا  200روستا بین  10نفر،  1000تا  500

 جمعیت دارند. 

 1395یت های روستایی بخش مرکزی شهرستان طارم براساس جمع: سلسله مراتب سکونتگاه  61جدول

 جمعیت وضعیت نام آبادی ردیف

 2،508 دارای سکنه گیلوان 1

 1،794 دارای سکنه گیالنکشه 2

 1،701 دارای سکنه درام 3

 1،249 دارای سکنه تشویر 4

 1،044 دارای سکنه هزاررودعلیا 5

 871 دارای سکنه استاکول 1

 772 دارای سکنه هندی کندی جدید 2

 757 دارای سکنه تسکین 3

 625 دارای سکنه ده بهار 4

 609 دارای سکنه قارقلی چم 5

 596 دارای سکنه هزاررودسفلی 6

 558 دارای سکنه شهرک پاوه رود 7

 502 دارای سکنه هارون ابادسفلی 8

 432 دارای سکنه خرم ابادکهریز 1

 426 دارای سکنه جزالندشت 2

 425 دارای سکنه هارون ابادعلیا 3

 418 رای سکنهدا زهتراباد 4

 386 دارای سکنه کلوچ 5

 379 دارای سکنه کوهکن علیا 6

 359 دارای سکنه ماماالن 7

 213 دارای سکنه سیاهورود 8

 206 دارای سکنه هندی کندی قدیم 9

 201 دارای سکنه چمله 10

 197 دارای سکنه قانقلی سفلی 1

 167 دارای سکنه میر زا خانلو 2

 163 سکنه دارای قانقلی علیا 3

 163 دارای سکنه ته دره 4
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 151 دارای سکنه پسار 5

 137 دارای سکنه کوهکن سفلی 6

 131 دارای سکنه انارستان 7

 115 دارای سکنه کلتان 8

 114 دارای سکنه صومعه بر 9

 108 دارای سکنه گاوخس 10

 106 دارای سکنه پیر چم قدیم 11

 105 دارای سکنه محمدابادخواجه بیگلو 12

 96 دارای سکنه زرده 1

 93 دارای سکنه عزیزاباد 2

 85 دارای سکنه سرخه سنگ 3

 79 دارای سکنه غالم چم 4

 77 دارای سکنه میدان مطهری 5

 66 دارای سکنه باکلور 6

 65 دارای سکنه گماندشت 7

 59 دارای سکنه نوکیان 8

 52 دارای سکنه وزنه سر 9

 49 هدارای سکن قشالق پاورود 10

 45 دارای سکنه پرچینه 11

 40 دارای سکنه خساره 12

 38 دارای سکنه کرد ابا د 13

 38 دارای سکنه بنارود 14

 35 دارای سکنه جیش اباد 15

 30 دارای سکنه باالکوه 16

 30 دارای سکنه لهنه 17

 27 دارای سکنه قشالق خساره 18

 24 دارای سکنه بندرگاه 19

 10 دارای سکنه هقشالق درگه در 20

 10 دارای سکنه چرزه 21

 * دارای سکنه قوهیجان 22

 * دارای سکنه وناب 23

 مدل برخورداری از خدمات -

 در پایداری استقرار ساز زمینه خدمات مختلف و امکانات تسهیالت بنایی، زیر تاسیسات به دسترسی

گردد. تقسیم بندی میمختلف طبقهاشکال  به ستاهاور در موجود های روستایی است. خدماتسکونتگاه
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بندی خدمات به هاست. طبقهبندیخدمات به خدمات بخش خصوصی، دولتی و مشارکتی یکی از این تقسیم

بندی مطرح در این حوزه است که با توجه به اهداف مطالعه ای دیگر طبقهای و خدمات حوزهصورت نقطه

 حاضر از همین طبقه استفاده شده است.

تی که از ای عمدتا پاسخگوی نیازهای روزمره روستاییان بوده و با توجه به طیف محدود جمعیهخدمات نقط

 توانند به جمعیتی در سطح محلی و متمرکز درکنند، در شرایط مطلوب تنها میاین نوع خدمات استفاده می

 یک نقطه روستایی خدمات رسانی کنند. 

را پوشش  نین روستاهای دیگر نقاط دو رو نزدیکیازهای ساکای، عالوه بر نیازهای ساکنین، نخدمات حوزه

ای درجه دوم، تقسیم ای درجه اول، خدمات حوزهای به دو دسته؛ خدمات حوزهدهند. خدمات حوزهمی

های باالی جمعیتی برخودار است و در نقاط روستایی پر جمعیت منطقه شود. نوع درجه اول از آستانهمی

اول از  سه با خدمات درجهزه نفوذ باالیی برخوردارند. نوع درجه دوم، در مقایاند و از حومستقر شده

بندی شده در هر یک از خدمات فوق را های جمعیتی کمتری برخوردار است. جدول زیر خدمات طبقهآستانه

 دهد.نشان می

 بندی خدمات در نقاط روستایی: طبقه62جدول 

 نوع خدمات سطح 

 یکم

جتمع مورش، ری خودکفا، بخشداری، دفتر جهاد سازندگی، واحد ثبت احوال، نمایندگی آموزش و پرراه آسفالته، شهردا

ی، روخانه دامی، دابهزیستی، بیمارستان، درمانگاه، مرکز بهداشتی،داروخانه، پزشک عمومی، دندانپزشک، درمانگاه دامپزشک

ش، کارو دان زحرفه ای، مرک-گاهی، هنرستان، مرکز فنیمدرسه راهنمایی شبانه روزی، دبیرستان شبانه روزی، مرکز پیش دانش

انگی، یراث فرهنگی، سالن ورزشی، مرکز خدمات کشاورزی، مرکز ترویج صنایع دستی و خمهنری، انجمن -مجموعه فرهنگی

نه ج، پایاتروی تعمیرگاه ماشین االت کشاورزی، کارگاه حرفه آموزی، دفتر ترویج دامپروری، مرکز آموزش بهورزی، دفتر

 نزینبپمپ  ومسافربری، پایانه باربری، مرکز تلفن، دفتر مخابرات، نمایندگی پست، بانک، عمده فروشی، مسافرخانه 

 دوم

، یپست دامپزشک راه شوسه، دهداری، خانه بهداشت، بهداشتکار دهان و دندان، مامای روستایی، فاضالب، گردآوری زباله،

عاونی رکت ترگاه پمپ آب، تعمیرگاه موتورسیکلت، شرکت تعاونی روستایی)شمدرسه راهنمایی، مسجد، زمین ورزش، تعمی

ری هنگری، نجاان، آعشایری(، صندوق قرض الحسنه، فروشگاه مواد نفتی، دفتر توزیع کپسول، فروشگاه تعاونی، آسیاب، رستور

 و نانوایی

 سوم
 ی، حسینیه،دآموزغسالخانه، دبستان، نهضت سوا آب آشامیدنی بهداشتی، برق، راه جیب رو)خاکی(، شورای اسالمی، گرمابه،

 کتابخانه، صندوق پست، خرده فروشی، انبار، کارگاه قالیبافی و قصابی 

شود. ص میبا استفاده از فرمول درصد میزان برخورداری، برخورداری هر یک از روستا از خدمات، مشخ

 فرمول درصد برخورداری عبارت است از: 

 100 * (مجموع تمام خدمات بخش /مجموع خدمات روستا( =درصد برخورداری روستا

رم نیز بندی روستاهای کشور، بخش مرکزی طاپس از محاسبه درصد برخورداری روستا، با استفاده از سطح

 سطح از روستاها مشخص شده که عبارت است از: 5بندی، شود. در این سطحبندی میطبق آن سطح
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ت و درصد از انواع خدما 80های با برخورداری از حداقل سکونتگاههای مرکزی روستایی: : مکان1سطح 

 ایدرصد از خدمات حوزه 65حداقل حدود 

اقل حدود درصد از انواع خدمات و حد 55های با برخورداری از حداقل : روستاهای مرکزی: سکونتگاه2سطح 

 ایدرصد از خدمات حوزه 40

واع خدمات و حداقل حدود درصد از ان 40ورداری از حداقل های با برخ: روستاهای بزرگ: سکونتگاه3سطح 

 ایدرصد از خدمات حوزه 30

 درصد از خدمات روستایی 20های با برخورداری از حداقل : روستاهای میانی: سکونتگاه4سطح 

 های دارای خدمات بنیادین.: روستاهای کوچک: سکونتگاه5سطح 

ها را نشان تگاهمرکزی طارم و سطوح برخورداری سکون های بخشجدول زیر درصد برخورداری سکونتگاه

 دهد.می
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 های بخش مرکزی طارم: درصد برخورداری سکونتگاه63جدول 
 سطح درصد برخورداری تعداد خدمات سکونتگاه ردیف 

 1سطح 

 1 88.89 72 آببر 1

 2سطح 

 2 65.43 53 گیلوان 1

 2 64.20 52 درام 2

 3سطح 

 3 43.21 35 تشویر 1

 4سطح 

 4 37.04 30 هزار رود علیا 1

 4 37.04 30 ماماالن 2

 4 34.57 28 گیالنکشه 3

 4 34.57 28 استاکول 4

 4 34.57 28 هندی کندی جدید 5

 4 34.57 28 قشالق پاورود 6

 4 30.86 25 ده بهار 7

 4 30.86 25 شهرک پاوه رود 8

 4 29.63 24 هارون آباد علیا 9

 4 28.40 23 تسکین 10

 4 27.16 22 جزالندشت 11

 4 25.93 21 خرم آبادکهریز 12

 4 25.93 21 زهترآباد 13

 4 23.46 19 قارقلی چم 14

 4 22.22 18 میر زا خانلو 15

 4 20.99 17 هزاررود سفلی 16

 4 20.99 17 کوهکن علیا 17

 5سطح 

 5 18.52 15 قشالق خساره 1

 5 17.28 14 وزنه سر 2

 5 17.28 14 گماندشت 3

 5 16.05 13 هارون آباد سفلی 4

 5 14.81 12 کلوچ 5

 5 14.81 12 عزیزآباد 6

 5 14.81 12 قانقلی علیا 7

 5 14.81 12 پسار 8
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 5 14.81 12 هندی کندی قدیم 9

 5 13.58 11 سیاهورود 10

 5 13.58 11 کوهکن سفلی 11

 5 12.35 10 قانقلی سفلی 12

 5 12.35 10 زرده 13

 5 11.11 9 ملهچ 14

 5 11.11 9 انارستان 15

 5 11.11 9 سرخه سنگ 16

 5 11.11 9 نوکیان 17

 5 9.88 8 پیر چم قدیم 18

 5 9.88 8 محمدابادخواجه 19

 5 9.88 8 میدان مطهری 20

 5 9.88 8 ته دره 21

 5 9.88 8 خساره 22

 5 9.88 8 غالم چم 23

 5 8.64 7 صومعه بر 24

 5 8.64 7 کرد آباد 25

 5 8.64 7 کلتان 26

 5 6.17 5 چرزه 27

 5 6.17 5 لهنه 28

 5 6.17 5 بنارود 29

 5 6.17 5 گاوخس 30

 5 4.94 4 باالکوه 31

 5 4.94 4 پرچینه 32

 5 3.70 3 ایستگاه تحقیقات 33

 5 2.47 2 بندرگاه 34

 5 2.47 2 چوقور 35

 5 2.47 2 چنار 36

 مأخذ: محاسبات مشاور

درصد نوع خدمات در  88جدول فوق، شهر آببر به عنوان مکان مرکزی در سطح یک قرار دارد و  بر اساس

این شهر متمرکز شده است. امکانات و خدماتی که در این سطح قرار دارند، دارای بیشترین عملکرد فضایی و 

از آن، دو سکونتگاه دهد. پس های دیگر نیز خدمات ارائه میباشد که به سکونتگاهخدمات با برد باال می

و به  3گیلوان و درام به عنوان روستای مرکزی در سطح دو قرار دارند. پس از آن روستای تشویر در سطح 

و به عنوان روستاهای  4روستا در سطح  17کند. عنوان روستای بزرگ مطرح بوده و خدمات رسانی می

 قرار دارند. 5آبادی در سطح  36میانی قرار دارند. 
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 های بخش مرکزی طارم: سطح بندی سکونتگاه5نمودار 

 
 هاشناسایی جریانات و پیوندهای بین سکونتگاه -2-7

های فضایی بین روستاها و شـهرها، یـک ها مانند شبکه به هم متصل هستند؛ زیرا جریاناز نظر پیتر هاگت سکونتگاه

های لگوی جریاناگاهی است. شکل شبکه و های متقابل سکونتکند که حاصل کنشای در ناحیه ایجاد مینظام شبکه

ها، سلسله مراتب، سطوح باشد که بر پایه شش اصل حرکت، مجاری، گرهفضایی بر اساس حرکت پول، کاال و افراد می

هـای فضـایی در ناحیـه دهی بـه جریانگیری شبکه هستند که در شکلو پراکنش قرار دارد. این عناصر، عوامل شکل

شوند. بر ایـن مبنـا های سکونتگاهی میها و نوع شبکههای فضایی با توجه به ویژگیسبب تفاوتنقش بارزی دارند و 

 باشد. می های فضایی بخش مرکزی طارم به شرح زیراهم جریان

 جریان افراد -2-7-1

 شود. جریان افراد در بخش مرکزی شهرستان طارم به جریان درون بخش و جریان بیرون از بخش تقسیم می

ر مراجعات دستگاه سواری صورت می گیرد. اکث 270جعات روزانه در داخل بخش مرکزی شهرستان طارم توسط مرا

عه ه مراجبه شهر آببر و برخی مراجعات به مراکز دهستان صورت می گیرد. ماشینهای سواری به صورت روزان

 د. خود برمی گرداننکنندگان روستایی را به شهر آببر رسانده و بعد از اتمام امور به روستاهای 

یـزان االترین مبـبدیهی است که با توجه به سلسله مراتب سیاسی و قرار گیری نهادها و ادارات در شهر آببر این شهر 

ب مراجعات روزانه روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم را به سمت خود جذب می کنـد. همچنـین سلسـله مراتـ

بـدیل تفتگـی بخـش و انباشت سرمایه به بزرگترین بازار خرید روزانه و ه سیاسی به آببر امکان داده است تا با تمرکز

ثبیـت تبه صورت  شود و تمام این موارد باعث شده است تا مراجعه و جریان روزانه افراد ساکن در منطقه به شهر آببر

 شده در آید.

 : وسایل نقلیه موجود برای جریان افراد در روستاهای هدف64جدول 

 تعداد وسایل نقلیه شخصی نام روستا ردیف

 اکثرا سواری دارند تشویر 1

 مینی بوس 20-سواری  500 گیلوان 2

 سواری 100 قارقلی چم 3

 سواری 50 هندی کندی جدید 4
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 سواری 35 ده بهار 5

 مینی بوس 1 -سواری  50 تسکین  6

 سواری 100 گیالنکشه 7

 اتوبوس 6 –نیسان  100 –سواری  400 درام 8

 اتوبوس 1 –مینی بوس  1 –سواری  3 ق پاوه رودقشال 9

 0 نوکیان 10

 نیسان 100 –سواری  400 استاکول 11

 ینی بوسم 1 -سواری  300 هزار رود علیا 12

 

ه شهر باکنان بخشی از جریان افراد مربوط به جمعیت شناور) جمعیت جابه جایی برای کار یا تحصیل( است که س

ن سال مرکزی طارم در رفت و آمد هستند. طبق سرشماری عمومی نفوس و مسک آببر یا روستاهای داخل بخش

ت و آمد دارند. نفر به روستاهای درون بخش مرکزی شهرستان طارم رف 930نفر به شهر آببر و  9178، تعداد 1390

ت. جدول اسارم طاین اعداد نشان دهنده مراجعه زیاد مردم برای امور اشتغال یا تحصیل به شهر مرکزی شهرستان 

 دهد.زیر جمعیت شناور کار یا تحصیل در داخل بخش مرکزی طارم را نشان می

 : جمعیت شناور بخش مرکزی شهرستان طارم در داخل بخش مرکزی طارم65جدول 

 آبادی دهستان بخش شهرستان
محل کار یا تحصیل 

 شهرآببر –

محل کار یا 

بادی آ-تحصیل 

 دیگر

 69 407 هزاررودعلیا آببر مرکزئ طارم

 15 386 استاکول آببر مرکزئ طارم

 12 444 پاورود درام مرکزئ طارم

 12 820 درام درام مرکزئ طارم

 12 28 نوکیان درام مرکزئ طارم

 7 266 ده بهار گیلوان مرکزئ طارم

 7 1،221 گیلوان گیلوان مرکزئ طارم

 78 491 هندی کندی گیلوان مرکزئ طارم

 40 792 شهگیالنک گیلوان مرکزئ طارم

 25 406 تسکین گیلوان مرکزئ طارم

 49 387 قارقلی چم گیلوان مرکزئ طارم

 52 548 تشویر گیلوان مرکزئ طارم

 1390منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
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افیایی، یک جغرجریان افراد از یک طرف به لحاظ سیاسی وابسته به استان زنجان است و از طرف دیگر فاصله نزد

است  عث شدهای اقتصادی و همچنین قدرت اقتصادی برتر استان گیالن و شهر رشت به لحاظ تاریخی بامشابهت ه

 جریان روزانه افراد به شهر رشت همپای شهر زنجان گسترش پیدا کند. 

دهد. سفر به شهر رشت را انجام می 11سفر به زنجان و  12دو آژانس مسافربری مستقر در شهر آببر، روزانه حدود 

وه بر این در حال حاضر در بخش مرکزی یک پایانه حمل و نقل مسافربری در روستای درام فعال می باشد که عال

روزانه دو اتوبوس مسافربری بعد از عبور و سوار کردن مسافران شهر و دهستان آببر در سه راه کوهکن و گیلوان از 

بخش مرکزی طارم در نقشه زیر نشان داده شده  جریان افراد به بیرون از .8طریق منجیل به تهران حرکت می کند

 است.

ارم مربوط طنفر از جریان افراد به بیرون از بخش مرکزی  987، 1390طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ر جمعیت دول زیبه جمعیت شناور است که برای کار یا تحصیل به شهر دیگری غیر ازآببر در رفت و آمد هستند. ج

 دهد.یا تحصیل در بیرون از بخش مرکزی طارم را نشان می شناور برای کار

 : جمعیت شناور روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم به بیرون از بخش مرکزی طارم66جدول 

 هردیگرش -محل کار یا تحصیل  آبادی دهستان بخش شهرستان

 121 هزاررودعلیا آببر مرکزئ طارم

 82 استاکول آببر مرکزئ طارم

 1 پاورود درام مرکزئ رمطا

 99 درام درام مرکزئ طارم

 0 نوکیان درام مرکزئ طارم

 74 ده بهار گیلوان مرکزئ طارم

 14 گیلوان گیلوان مرکزئ طارم

 5 هندی کندی گیلوان مرکزئ طارم

 3 گیالنکشه گیلوان مرکزئ طارم

 11 تسکین گیلوان مرکزئ طارم

 0 قارقلی چم گیلوان مرکزئ طارم

 41 تشویر گیلوان مرکزئ رمطا

 1390منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
در بررسی جریان افراد، نیاز به اطالعات ریز حمل و نقل است که به طور دقیق میزان مراجعه افراد به روستاهای 

در  1386.9.18مختلف و تعداد مراجعات را نشان دهد. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت در تاریخ 

بر اساس این مصوبه، حمل نقل عمومی مسافربری روستایی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. 

گردد، انجام داخل محدوده جغرافیایی که حسب مورد توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تعیین می

                                                           
 پرسشنامه فرمانداری شهرستان طارم 8
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قانون برنامه پنجساله « 232»ی و به استناد ماده هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازپس از آن  .شودمی

نامه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آئین 138و اصل  -1389مصوب  -پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و تصویب و  1393.2.10در تاریخ ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی را 

بر اساس این مصوبه، حمل و نقل عمومی مسافربری روستایی در داخل محدوده جغرافیایی نمود.  ابالغوزارت کشور 

های کشور( و وزارت راه و شهرسازی )سازمان ها و دهیاریکه حسب مورد توسط وزارت کشور )سازمان شهرداری

 شد.ای( تعیین راهداری و حمل و نقل جاده

ر تایی هو فعال سازی شبکه حمل و نقل روستایی، مسیرهای روس مطابق با مصوبات فوق، در خصوص ساماندهی

سیرهای مل زیر استان به تصویب رسید که برای مسیرهای روستایی استان زنجان نیز مسیرهایی تعیین گردید. جدو

 دهد. روستایی مشخص شده بخش مرکزی طارم را نشان می

 خش مرکزی طارم: فهرست مسیرهای روستایی مصوب استان زنجان در ب67جدول 

 مقصد مبدأ نام دهستان نام بخش نام شهرستان

 زنجان انذر مرکزی چورزق طارم

 زنجان دستجرده دستجرده چورزق طارم

 زنجان درام درام مرکزی طارم

 زنجان گیلوان گیلوان مرکزی طارم

  1393مأخذ: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم، 

 جریان محصول )تولید( -2-7-2

عه د مطالن محصوالت کشاورزی بخش مرکزی طارم نیز در دو سطح درون و بیرون از بخش مرکزی طارم مورجریا

ه راهی سگیرد. جریان محصوالت کشاورزی تولید شده در داخل بخش از طریق بازار محصوالت کشاورزی در قرار می

ن مصرف گیرد. کشاورزان میزات میکوهکن، دستجرده و همچنین بازار شهر آببر و روستاهای درام و گیلوان صور

شتریان مرافیایی حاظ جغلخود را از محصوالت تولید شده برداشته و مازاد بر نیاز خود را به بازار عرضه می کنند. به 

کنین رای سابدر وهله اول ساکنین روستا هستند که آن محصول خاص را تولید نمی کنند. در مرحله دوم محصول 

لف قاط مختنمی شود. بقیه محصول در بازارهای داخل و خارج بخش به مشتریانی که از روستاهای اطراف عرضه 

لحاظ  استان و کشور مراجعه می کنند، عرضه می شود. برهمین اساس اهالی بخش مرکزی شهرستان طارم به

تان اسرکز جغرافیایی نخستین حلقه مصرف کنند محصوالت تولید شده کشاورزی هستند. شهر زنجان به عنوان م

مناطق  همترینمزنجان و شهر رشت و سایر شهرهای استان گیالن به واسطه همسایگی جغرافیایی و ارتباط تاریخی 

هران لبرز و تازوین، قجغرافیایی واقع در حلقه دوم جغرافیایی هستند. استانهای آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، 

والت ان محصم هستند. استانهای دیگر در حلقه چهارم جریدر حلقه سوم ارتباطات اقتصادی با بخش مرکزی طار

 تولید شده قرار می گیرند.

وسط همچنین عالوه بر مصرف خوراکی محصوالت کشاورزی تولید شده، میزانی از محصوالت تولید شده ت 

 شود. به عنوان مثال کارخانه رب واقع در بخش مرکزیکارخانجات واقع در بخش مرکزی طارم خریداری می

 به رب می کند.  ماه فعالیت خود تبدیل 3درصد از کل تولید گوجه را خریداری کرده و در طول  20شهرستان طارم 
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ش تولیدات خاص جغرافیایی در داخل بخش مرکزی باعث شکل گیری جریان محصول در داخل روستاهای بخ

تر در در حالیکه تولید گوجه بیشی تولید برنج بیشتر در دهستان درام کشت می شود، شود. مکان جغرافیایمی

 دهستان گیلوان صورت می گیرد.

 : نحوه جریان محصوالت تولید شده در داخل بخش مرکزی طارم68جدول 

دهستان 

 آببر

 درصد 20 تبدیل محصوالت خام به فرآوری شده و سپس فروش در داخل روستا به دالالن

 درصد 70 وهکن( به دالالنفروش محصوالت در خارج از روستا)دستجرده و سه راه ک

 درصد 10 فروش محصوالت توسط تولید کنندگان)اشخاص( با وسایل نقلیه خود

 دهستان

 درام

 درصد 15 تبدیل محصوالت خام به فرآوری شده و سپس فروش در داخل روستا به دالالن

 درصد 65 فروش محصوالت در خارج از روستا)دستجرده و سه راه کوهکن( به دالالن

 20 فروش محصوالت به طور مستقیم به اشخاص و دالالن در داخل روستا 

دهستان 

 گیلوان

 درصد 10 تبدیل محصوالت خام به فرآوری شده و سپس فروش در داخل روستا به دالالن

 درصد 60 فروش محصوالت در خارج از روستا)دستجرده و سه راه کوهکن( به دالالن

 درصد 30 به اشخاص و دالالن در داخل روستا فروش محصوالت به طور مستقیم 
 مأخذ: مسئولین محلی

 : اطالعات کشاورزی بخش مرکزی طارم69جدول 

 محصوالت کشاورزی نام روستا ردیف
 محل فروش

 محصول

 دستجرده یزیتون، سیر، صیفی جات، گوجه فرنگی، انار، برنج، باقاال، سیب زمین استاکول 1

 هزار رود علیا 2
یاز، ی، پن، سیر، صیفی جات، گوجه فرنگی، انار، برنج، باقاال، سیب زمینزیتو

 گردو، فندق، انجیر، پسته، پرتقال
 دستجرده

 درام، دستجرده فندق، گردو، گوجه،سیب زمینی)مصارف شخصی( نوکیان 3

 ، دستجردهدرام یبپیاز، گوجه، گندم، جو، سیر، طالبی، خربزه، زیتون، انار، انجیر، س شهرک پاوه رود 4

 درام، دستجرده برنج، حبوبات، باقاال، طالبی، گوجه، سیب زمینی، سیر، زیتون درام 5

 سیر، کرفس، سیب زمینی، گوجه، خربزه، زیتون، انار، هلو قارقلی چم 6
گیلوان، 

 دستجرده

7 
هندی کندی 

 جدید
 دستجرده کرفس، سیر، گوجه، طالبی، برنج، زیتون، انار

 گردوزیتون،  ده بهار 8
سه راهی 

 کوهکن

 پیاز، گوجه، زیتون، انار، سیب زمینی، انار و انجیر تسکین 9
گیلوان، 

 دستجرده

 دستجرده زیتون، انار، هلو، انجیر گیالنکشه 10

 دستجرده گوجه، پیاز، سیب زمینی، زیتون، انار تشویر 11

 گیلوان پیاز، زیتون، انار گیلوان 12

 1397مأخذ: مسئولین محلی، 
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این  شود. همچنینده محصوالت کشاورزی تولید شده در بخش مرکزی طارم در بازار روستای دستجرده عرضه میعم

 ی متفاوتیشود. گوجه های تولید شده با توجه به نوع آن به استانهامحصوالت به استانهای مختلف کشور صادر می

شود در حالیکه گوجه در میی و کردستان صاهای آذربایجان شرقبه استان شود. گوجه های کبابی بیشترصادر می

 می شود. ستفادهاهای آبدار به استان های تهران و البرز صادر می شود که بیشتر برای تولید رب و مصرف خانگی 

و  شک شدهخسیر برداشت شده در سطح بخش در شهرهای استانهای گیالن و مازندان و همچنین در استان همدان 

از رشت، اصفهان،  درصد از زیتون برداشت شده عموما توسط بنک دارانی 60ر عرضه می شود. بعد از فرآوری به بازا

 تهران و کرج خریداری شده و بعد از فرآوری به بازار عرضه می شود.

نی از یب زمیسنشاء مورد نیاز برای کشت گوجه فرنگی از شهرهای قزوین و ورامین تامین می شود، همچنین بذر 

 شود که در جدول زیر آورده شده است. زنجان تامین می 

 : جریانات محصوالت کشاورزی به بیرون از بخش مرکزی ظارم5تصویر 

 
 : جریان محصوالت کشاورزی به بیرون از بخش مرکزی طارم70جدول 

 مقصد نام محصول ردیف

 گیالن، البرز، اصفهان زیتون 1

 آذربایجان شرقی، البرز، کردستان گوجه فرنگی 2

 گیالن، مازندران، همدان سیر 3
 1397مأخذ: مسؤلین محلی، 
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توصیف، تحلیل و تبیین قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه  -2-8

 اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم

وق ابع صنداستفاده از منقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با 

 :توسعه ملی

ه ملی دوق توسعابع صنقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از من

یی زایی روستا  به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال 8/6/1396که در تاریخ 

 ماده و پنج تبصره است. 7راه دارد. این قانون شامل الزاماتی را به هم

وسعه ندوق تصدر ماده یک این قانون آمده است که به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به 

یب ی با تصوعشایر ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و

دوق را به صورت ( دالر از منابع صن1500000000ای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون )هیأت امن

ت از ق حمایقرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندو

قیقی شخاص حعطای تسهیالت به اتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف ا

رهای اها و شهت روستو حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولوی

این قانون بین استان  قانون فوق آمده که توزیع تسهیالت موضوع 1از ماده  2زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در تبصره 

 کیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان می باشد.ها بر اساس شاخص تر

معادن  بع طبیعی،ذکر شده که تسهیالت موضوع این قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منا 4در ماده 

ناطق ت در مکوچک، فناوری اطالعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدما

تایی و تی روسروستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنع

 شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.

اران روستایی، درصد بر اساس شاخص سهم بیک 50این قانون آمده است که در درون هر استان به نسبت  5در ماده 

 یری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد.جمعیت عشا

اد شده شتغال ایجاین قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده تا بر نحوه اعطای تسهیالت و ا 6در ماده 

 .نظارت کند

فاده ا استبی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر

 :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

ادی و ه اقتصرسانده است که این آیین نامه اجرایی نیز یکی دیگر از مصوباتی است که برای طرح توسع تصویب

 اشتغال زایی محدودیت های قانونی و نهادی را به همراه دارد: 
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 این آیین نامه اجرایی برخی از اصطالحات در معانی مشروح به کار رفته است :  1در ماده 

 بودجه،سازمان: سازمان برنامه و 

 صندوق: صندوق توسعه ملی

 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  

 معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، 

قوقی خاص حی و اشسازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بخش غیر دولتی: کلیه اشخاص حقیق

 خصوصی و تعاونی

 صصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار کارگروه ملی: کارگروه تخ

، رییس عی)دبیر(اجتما کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه

ارت عدن و تجنعت، مسازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیر کل ص

 ی، صنایعفرهنگ مدیر کل جهاد کشاورزی استان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث استان،

نان و زامور  دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر

 خانواده استانداری

عه از توس تعاون، صندوق های کارآفرینی امید و حمایتمؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه 

 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

و  ع دستیدستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی ، صنای

 .یس جمهوروری ریگردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فنا

های  لویت رسته، دامنه شمول این آیین نامه اجرایی شامل فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی با او2در ماده 

 :اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه موارد زیر است

 خدمات فنی و ، گیاهان دارویی، خدمات تجاری،کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیالت، گلخانه 

 ورزی ومهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن)مکانیزاسیون( کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشا

 منابع طبیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال  و ...

اجرایی  آیین نامه 2معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند )ب( ماده 

 2ماده  طرح درتشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی م

 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 ک  43181ت/115320وضوع تصویب نامه شماره ایران و اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی م

 اند.مشخص شده 7/6/1388مورخ 

 نگی و ی، فرهفعالیت های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزش

 غیره. وای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه

 ایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.صن 

 جمعیت. ار نفرتأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هز 
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 شود: تعیین می این آیین نامه اجرایی سهم بخش های هدف که در فوق آمده به شرح جدول زیر 4در ماده 

 آیین نامه اجرایی 4: سهم بخش های هدف براساس ماده 71جدول 

 سهم هر بخش از کل منابع)درصد( بخش هدف نامهاین 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 تی و فناوری اطالعاتفعالیت های خدما

 10 گردشگری 4

 موضوع بند )ت( 5
صنایع دستی و فعالیت های فرش 

 دستباف
10 

 موضوع بند )ث( 6

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

مستقر در نواحی صنعتی روستایی و 

 شهرهای زیر ده هزار نفر

10 

 1396منبع: آئین نامه اجرایی، 

 عشایری وانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی آیین نامه اجرایی ق دستورالعمل

 :با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

فاده از ی با استعشایر ودستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی 

لی میسیون تخصصی شورای عالی اشتغال )کارگروه به تصویب کم 23/8/1396منابع صندوق توسعه ملی در 

 تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( رسیده است.

و شاخص این دستورالعمل آمده که کارگروه مکلف است سهم تسهیالت شهرستان بر اساس د 2در تبصره ماده 

کن س و مسروم و سهم بیکاران هر شهرستان )نتایج سرشماری نفوجمعیت روستایی، عشایری، مناطق مرزی و مح

 ( اقدام نماید.95

 دستورالعمل، نرخ سود تسهیالت موضوع این دستورالعمل به شرح زیر آمده است: 9در ماده 

  هرهای با درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و ش 10با نرخ

 ه هزار نفر قابل اعطا می باشدجمعیت زیر د

  درصد به  6 درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 4برای سایر طرح ها، تسهیالت موصوف با نرخ

 روستاهای غیر مرزی و عشایری غیرمرزی به متقاضی پرداخت می شود.

 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؛ 

 ضمانت نامه های بانک ها، صندوق ها و یا بیمه ها؛ 
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 اسناد مالکیت محل اجرای طرح؛ 

 اسناد ماشین آالت طرح؛ 

 فوق، پوشش وثایق طرح را ندهد(. سایر وثایق قابل ارائه به موسسه عامل)در صورتی که وثایق 

 یر آمده است:ز، تسهیالت اعطایی به طرح های سرمایه گذاری مناطق هدف مطابق به شرح جدول 13از ماده  1در بند 

 دستورالعمل آیین نامه اجرایی 13: سهم تسهیالت اعطایی به طرح های سرمایه گذاری مناطق هدف براساس ماده 72جدول 

 نوع اشتغال ردیف
م سه

 تسهیالت)درصد(

میزان وام)میلیون 

 ریال(

 200تا  100 10 مشاغل خانگی و خود اشتغالی خویش فرمایی 1

2 

 کارفرمایی
 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، 

 

د میلیار 25االی دستورالعمل آمده: پرداخت تسهیالت به طرح های سرمایه گذاری ب 13ماده  1از بند  1در تبصره 

 اشد.ریال پس از بررسی کارگروه اشتغال استان)کمیته فنی( با تایید کارگروه ملی امکان پذیر می ب

ح نی شهرستان، طریت کارگروه به کمیته فدستورالعمل آمده: در صورت تفویض مسؤول 13ماده  1از بند  2در تبصره 

یته فنی میلیارد ریال پس از بررسی اولیه توسط کم 2.5های سرمایه گذاری با درخواست تسهیالت بیش از 

سهیالت عطای تشهرستان جهت تصویب نهایی به کمیته فنی استان ارسال می شود. در نمودار زیر خالصه فرایند ا

 آورده شده است.
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 رایند اعطای تسهیالت طبق دستورالعمل: ف6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی فراخوان و اطالع رسانی عمومی اولویت های سرمایه گذاری از سوی دستگاه های  

ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی به 

 دستگاه بخشی و ثبت در سامانه

بررسی و تایید یا عدم تایید طرح و اهلیت 

ی ظرف یک هفتهمتقاضی توسط دستگاه بخش  
تایید طرح و 

 اهلیت متقاضی

عدم تایید طرح و 

 اهلیت متقاضی

ثبت طرح در سامانه ظرف یک روز از سوی 

 دستگاه بخشی و ارائه کد رهگیری به متقاضی

 بررسی طرح در کمیته فنی و تصویب و یا رد طرح ظرف یک هفته

اعالم به دستگاه بخشی  

یلبا ذکر دال  

 تصویب طرح  رد طرح 

 معرفی طرح به موسسه 
بررسی و اعالم پذیرش یا رد طرح از سوی موسسه 

 عامل ظرف یک ماه

عودت طرح به کمیته 

 فنی با ذکر دالیل 

 پذیرش طرح رد طرح 

 توسط موسسه 

اعالم به متقاضی برای تشکیل پرونده و 

عدم مراجعه  ارائه مدارک ظرف یک ماه

یمتقاض مراجعه و تکمیل  

 مدارک 
پذیرش مدارک و تامین وثایق و ضمانت 

 ها ظرف مهلت دو ماه

تامین وثایق در 

 مهلت مقرر

عدم تامین وثایق 

 در مهلت مقرر

ه تامین سهم الشرکهقرارداد ظرف مدت سه روز و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت مفاد قرارداد از جملانعقاد   
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انسانی، زیرساختی و فضایی در توسعه اقتصادی و -ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعیقابلیت -2-9

 اشتغال زایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان طارم

بوم  –های محیطی ت ها و تنگناهای بخش مرکزی شهرستان طارم در چهار دسته فرصت ها و محدودیتقابلی

 فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی طبقه بندی شده که عبارت است از: –شناختی، اجتماعی 

 بوم شناختی -های محیطی : فرصتها و محدودیت73جدول شماره 

 بوم شناختی –های محیطی فرصتها و محدودیت

 فرصتها

کند و منجر به منابع های آن در کل بخش مرکزی طارم عبور میههجنوبی و آبرا-رودخانه پرآب قزل اوزن به صورت خط شمالی 

های این منطقه آب کافی برای بخش مرکزی شهرستان طارم شده است. لذا منابع آب غنی برای زراعت و باغداری یکی از ویژگی

 است.

ع ستای نوکیان در ارتفامتر و در اراضی ناهموار قرار دارد و تنها رو 690تا  300دف در در ارتفاعات بیشتر اراضی روستاهای ه 

 تند.متر واقع شده است. از اینرو اکثر روستاهای هدف برای گردشگری دارای چشم انداز زیبایی هس 1400بیش از 

نایع مناسب صو برای مصرف آشامیدن، کشاورزی و های فرعی عموما خوب بوده کیفیت منابع آب سطحی شهرستان در رودخانه 

 باشد.می

 باشد. درصد از اراضی بخش تحت پوشش جنگل می 8دهد و درصد اراضی بخش مرکزی شهرستان طارم را مرتع تشکیل می 82 

رقی، های شمال شها در بخشمتر مربع محدوده شکار ممنوع است که بیشتر این پهنه 936800084.2در منطقه طارم حدود  

 شرقی، جنوب شرقی و مرکزی بخش مرکزی طارم قرار گرفته است. 

 ت.یجاد شده اسهای ملی و طبیعی، از طرف اداره منابع طبیعی، در شهر آببر پاسگاه حفاظتی ابه منظور حفظ و حراست از عرصه 

قابل  ب غیری استحصال چوگونه اصلی جنگلهای بخش مرکزی طارم را درخت ارس و ولیک تشکیل داده است. این جنگلها برا 

  رار گیرند.وسعه قبهره برداری بوده و تنها بایستی برای حفظ اکوسیستم طبیعی حفاظت و نگهداری شده و در حد امکان مورد ت

ی، سیر کوه نیز، گزنه،واس، گشانواع رستنی ها از قبیل شیرین بیان، تلخ بیان، بو مادران، گل گاو زبان، گل بنفشه، کاسنی، کنگر، ری  

 سد و انواعریی می گل ختمی، خاک شیر، قدومه، بابونه، قارچ، کاکوتی، دنبالن و پر سیاوشان که به مصرف خوراکی، صنعتی، دارو

ها طرفداران هی غذایی به حساب می آید به نام محلی تره پته که در بین خانوادسبزیجات خودرو خوراکی که در فصل بهار یک وعده

 آید.های این منطقه به حساب میبنابراین تنوع گیاهی باال یکی از توان.شدبسیاری دارد نیز می با

قرقاول و  کالن کوچک،وری باآانواع پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی نظیر پلیکان، قو و غازها، انواع اردکها و غواصها و محل زاد  

قو،  قاول، جملهراج قردوب پا، غاز پیشانی سفید کوچک، دراج و ، لک لک، غازها، انواع حواصیل، گیالنشاه، سلیم ها، صدف خور، چ

 پلیکان و کشیم ها در بخش مرکزی شهرستان طارم وجود دارند.

ل شن رم شاممعادن شن و ماسه، خاک رس، نمک و مس در این شهرستان وجود دارد و اغلب معادن موجود در بخش مرکزی طا 

 لوان، درام و پاوه رود قرار دارند. و ماسه و نمک است که در نزدیک یا در روستاهای گی

 آید.های این محدوده به حساب میدرصد از محدوده، یکی دیگر از توان 40وجود خاک آبرفتی کافی در حدود  

 هامحدودیت

باشد که در قسمت شمال شرق، شرق و جنوب شرق بخش مرکزی طارم واقع شده های فعال میبخش مرکزی طارم دارای گسل 

 رو این منطقه با سوانح طبیعی زلزله مواجه است.اند. از این

 با توجه به رخداد زلزله و سیل در این بخش در گذشته، احتمال بروز آنها در آینده باال است. 

روستا در  3ده و شدرصد واقع  2-11با توجه به کوهستانی بودن منطقه، شیب زیاد بوده و بیشتر روستاهای هدف در در شیب  

 د قرار دارند.درص 11شیب باالی 

 بخش مرکزی طارم به دلیل کوهستانی بودن، دارای محدودیت خاک است. 

 1397منبع: مشاور، 
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 فرهنگی -های اجتماعی: فرصتها و محدودیت74جدول شماره 

 فرهنگی –های اجتماعی فرصتها و محدودیت

 فرصتها

ن زنجان ت مذهبی با سایر شهرستانهای استابانی و همچنین اعتقاداز-بخش مرکزی شهرستان طارم به لحاظ ریشه نژادی 

 رت تاریخیبه صو مشابه بوده و اکثریت اهالی ترک و شیعه هستند. شرایط توپوگرافی وسختی عبور و مرور باعث شده است تا

 تگی، مهاجرهای فرهنهران در ارتباط باشد. همین عوامل اقتصادی باعث نزدیکیت-اقتصاد بخش مرکزی، بیش از زنجان با رشت

رکزی مر بخش دو در مراحل بعد ازدواج افراد مهاجرت کرده با اقوام ساکن در بخش مرکزی شهرستان طارم شده است. لذا 

 طارم، به لحاظ برخورداری از نژاد، زبان و مذهب مشترک انسجام اجتماعی باالیی وجود دارد.

اند و این امر نیروی انسانی قدرتمندی را  سال قرار گرفته 65-15اکثریت جمعیت بخش مرکزی شهرستان طارم در بین   

 اند.برای توسعه و پیشرفت فراهم کرده است. بنابراین حداکثر جمعیت در سن کار و فعالیت واقع شده

 هامحدودیت

ه نیازهایی همچون اشتغال، ازدواج )به بسال باید  30-15در بخش مرکزی طارم به علت تمرکز جمعیت در گروههای سنی  

 کن( و دانشگاه و... افراد پاسخ داده شود. تبع آن مس

( %84.75( و کل کشور )%82.35( نسبت به سطح باسوادی استان زنجان )%77.7همچنین سطح سواد شهرستان طارم ) 

های دیتز محدوانسبت به استان و کل کشور یکی  سطح پایین تری را نشان می دهد؛ به عبارتی پایین بودن سطح باسوادی

 آید.حساب می این منطقه به

 1397منبع: مشاور، 

 های اقتصادی: فرصتها و محدودیت75جدول شماره 

 اقتصادیهای فرصتها و محدودیت

 فرصتها

 مهترین قابلیت اقتصادی منطقه، دسترسی به منابع آب کافی برای انجام فعالیت کشاورزی است.  

ر شهرستان پیاز استان زنجان د %36و جاتصیفی%43برنج ، %38گوجه فرنگی، %45زیتون کشور،  %32حدود  

شور، از اخل کدطارم تولید می شود. برنج طارم یکی از مرغوبترین انواع برنجی ایرانی بوده و در بازار مصرف 

یفیت، حاظ کمشهورترین و شناخته شده ترین انواع برنج محسوب می شود. لذا در زمینه محصوالت کشاورزی به ل

 باشد.یکمیت و تنوع در سطح خوبی م

 باشد.در مراکز دانشگاهی رشته های مرتبط با نیازهای کشاورزی منطقه فعال می 

نرو از باشد و از ایبخش مرکزی طارم به لحاظ میراث فرهنگی و گردشگری)طبیعی و روستایی( دارای تنوع می 

 پتانسیل باالیی برخوردار است.

 ت.ار گرفته اسهستان آببر و درام در مرتبه اول قردرصد کشت زراعی و باغی نسبت به د 58دهستان گیلوان با  

  

 هامحدودیت

 به منابع سترسیوجود شیب تند در ارتفاعات، قسمتی عمده ای از فضای منطقه را برای امور کشاورزی به لحاظ د 

 خاک محدود کرده است.

والت محص و انبار انبار محصوالت کشاورزی به صورت سنتی بوده و هیچگونه واحد صنعتی مدرن جهت نگهداری 

 تولیدی کشاورزی وجود ندارد.

 اند.بندی شدهزمینهای زراعی و باغی روستا عموما به صورت قطعات کوچک یک هکتاری تقسیم 

 باشد.صنایع تبدیلی و بسته بندی موجود در منطقه بسیار کم می 

 .جود نداردولی وسطح قابل قب علیرغم وجود توانها و ظرفیتهای باالی گردشگری، میزان خدمات موجود فراغتی در 

ر ب دچاآدر بخش مرکزی طارم به علت ضعف زیرساختها، برخی کشاورزان به لحاظ دسترسی به منابع  

 باشند.کمبود می

 دهستان درام نسبت به دو دهستان آببر و گیلوان از خدمات عمومی کمتری برخوردار است. 

 1397منبع: مشاور، 
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 های زیرساختی و فضاییودیت: فرصتها و محد76جدول شماره 

 های زیرساختی و فضاییفرصتها و محدودیت

 فرصتها

 اغلب روستاهای بخش مرکزی طارم از خدمات آب، برق، گاز و تلفن برخورداری می باشند.  

 بهتری وضعیت روستاهای دهستان آببر و گیلوان نسبت به دهستان درام به لحاظ دسترسی به خدمات زیرساختی از  

 اند. برخورد

های شوسه و هو را اغلب روستاهای بخش مرکزی طارم، به ویژه روستاهای دهستان آببر به راه آسفالته دسنرسی دارند 

 باشد.خاکی در روستای درام می

 ست.وده ابوجود منابع آب)رود و چاه و چشمه( و توپوگرافی در ساختار روستاها و اقتصاد آنها تاثیرگذار  

 هامحدودیت
 روستاهای دهستان درام خدمات زیرساختی کمتری را دارا هستند. بسیاری از 

ارم، طستان یکی از مهم ترین محدودیت های زیرساختی موثر در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی بخش مرکزی شهر 

 نبود بزرگراه، آزادراه، راه آهن و فرودگاه است.

 1397منبع: مشاور، 

ستایی ایی روزت ها و محدودیت هایی که در توسعه اقتصادی و اشتغال با توجه به کلیه مطالب بخش دوم، قابلی

 بخش مرکزی طارم تاثیرگذار است در قاب زیر آورده شده است:

 : توانهای اصلی تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی بخش مرکزی شهرستان طارم1قاب 

 دسترسی به منابع آب برای کشاورزی (1

 وییتنوع گیاهان رستنی و دار (2

 زمین هموار برای کشاورزی (3

 تنوع، کیفیت و کمیت قابل قبول برای محصوالت کشاورزی (4

 وجود معادن شن و ماسه (5

 دارا بودن پتانسیل باالی گردشگری  (6

 انجام طرح پایاب سد خداآفرین (7

 وجود فعالیت اقتصادی دامداری (8
 ی بخش مرکزی شهرستان طارم: محدودیت و موانع اصلی تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و اشتغال زای2قاب 

 خام فروشی محصوالت کشاورزی (1

 عدم شکل گیری صنایع تبدیلی قوی در زمینه محصوالت کشاورزی (2

 عدم برند سازی مناسب محصوالت تولید شده موجود (3

 ضعف صنایع بسته بندی محصوالت کشاورزی (4

 اقتصاد متکی بر کشاورزی و ضعف در بخش های صنعت و خدمات (5

 حمل و نقل ضعیف در بخش مرکزی طارموجود زیرساخت های  (6

 خرد شدن اراضی زراعی و باغی با افزایش جمعیت  (7

 گردشگری ضعیف (8
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 بخش سوم
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های کسب و کار در روستای های ارزش، تولید و خوشهشناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیره-3-1

 هدف 

شرایط  وجه بهت؛ دو پهنه کوهستانی و  هموار قابل تشخیص است. با در بخش مرکزی شهرستان طارم دو پهنه اصلی

 ر کشتانا ی چون زیتون، گوجه فرنگی، سیر، برنج، وطبیعی نظیر آب و خاک محصوالت مختلفی در روستاها

 شود. می

شت ا به کمومهای هموار با امکان دستیابی به منابع خاک کافی و آب رودخانه قزل اوزن، عروستاهای واقع در قسمت

ندم و ، کرفس، گخربزه، طالبی، خربزه فرنگی، باقال،زمینی، گوجهسیب محصوالتی چون زیتون، انار، برنج، سیر، پیاز،

نکشه و ، گیالجو مشغول هستند. روستاهایی نظیر استاکول، تسکین، تشویر، هندی کندی جدید، قارقلی چم، درام

 اند. گیلوان در این دسته جای گرفته

تر شود و باغداری در آنجا غالبشود که زراعت در آنجا کمتر مشاهده میتر میگر مربوط به روستاهای مرتفعپهنه دی

باشد و وت میتگور و است؛ در واقع با کوهستانی شدن روستاها باغات اصلی شامل باغات زیتون، انار، گردو و حتی ان

ده به صوالت عماز مح ر است. باغات زیتون در دو پهنه یکیروستاهای این پهنه شامل نوکیان، هزار رود علیا، ده بها

 آید. حساب می

گی و جه فرناز بین محصوالت متنوع کشاورزی بخش مرکزی شهرستان طارم، به لحاظ اهمیت، محصوالت زیتون، گو

در  شاورزیکسیر در سه ردیف اول قرار دارند. لذا در در این به بند، بررسی زنجیره ارزش سه محصول عمده 

الن یا دی، دالبخشهای تولیدکنندگان مواد اولیه در مراحل کاشت، داشت برداشت، درجه بندی محصوالت، بسته بن

 تاجران محلی، عمده فروشان و صادرات صورت گرفته است.

 های پشتیبان موجود برای زنجیره محصوالت کشاورزی )طبق مدل پورتر(: فعالیت77جدول 

 هازیرساخت

 تولید

ف چاه های اطرا-1های تحت نظر امور آب جهادکشاورزی: الف( زیرساخت تامین آب:

پمپاژ آب واقع در  ایستگاه های -3خانلوی یک و دو سدهای میرزا -2رودخانه قزل اوزن 

م، چآباد کهریز، ده بهار، صومعه بر، قارقلی روستاهای پیرچم قدیم، تسکین، چمله، خرم

 وه رود،، پاگلو، هندی کندی جدید، درام، سیاه ورودگیالنکشه، گیلوان، محمدآباد خواجه بی

 میرزاخانلو، قانقلی علیا و کوهکن علیا 

 نوات، ق -2ها، شمهچ -1های سنتی: حق آبه های سنتی از طریق ب( زیرساخت

 وخانه ها فصلی و دایمی و رودخانه قزل اوزن ر -3

 هکتار 2754اجرا در  آبیاری تحت فشار:

 ترانس برق 88اداره برق با  آب: تامین برق برای پمپاژ

اضی باغات در هکتار از اراضی ملی به ار 979تبدیل  های کشاورزی:افزایش زمین

 روستاهای هزاررودعلیا، پاوه رود، کلتان و جزالندشت

 پیگیری مسائل و مشکالت زیتون کاران وجود اتحادیه زیتون کاران:

 تبدیل

های کشاورزی، توسعه تعاون، )بانک اشتغال روستاییهای های عامل وامبانک تامین سرمایه:

داره های اعتبارات خرد اشتغال روستایی + اپست بانک و صندوق کارآفرینی امید( + صندوق

 رده تعاونی(درصد آو 30درصد آورده بانک  70تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛ 

 شهرک و نواحی صنعتی طارم های صنعتی:پهنه

 یعتوز
کیلومتر  86یی )کیلومتر راه روستا 246کیلومتر راه ارتباطی فرعی آسفالته  +  102 حوزه راه:

 کیلومتر خاکی(  44کیلومتر شوسه و  116آسفالت، 
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 سه راهی کوهکن / دستجرده بازارهای دایمی:

ر ر شهدتاجران بومی روستاهای هندی کندی، قارقلی چم و هزاررود، ساکن  تاجران بومی:

 و مشغول به کار تجارت زیتونرشت 

ی از های داخلی و خارجتهیه بروشور، کتابچه و امکان شرکت در نمایشگاه معرفی محصوالت:

 طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شنواره گیالس طارم )روستای شیت(، ج-های برداشت محصوالت: برگزاری جشنوار

 جشنواره سیر )دستجرده( و جشنواره زیتون 

 یریت منابع انسانیمد
/  حرفه ای ش فنی وکاربردی / دانشگاه آزاد اسالمی / دانشگاه پیام نور / آموز –آموزش توسط: دانشگاه علمی 

 جهاد کشاورزی

 توسعه تکنولوژی
تون / های انجام کار  با تاکید بر: مراکز تولید درختچه زیها و فرایندها و روشتحقیق و توسعه، بهبود سیستم

 های فرآوری زیتون )شکسته / پرورده / کنسرو( / مراکز روغن گیریکارگاه 

 تامین

 : بروجرد، شیراز و...تولیدخرید از آببر /  کود شیمیایی:

 (امین برقتزینه اداره آب )اعطای مجوز و اخذ هزینه حق بستر( / اداره برق )تامین برق و اخذ ه آب و برق:

 ...سم و داروهای گیاهی: تهران، مشهد، اصفهان و لیدتوخرید از آببر /  سمپاشی و آفت زدایی:

 زنجیره ارزش محصول زیتون

صرف می شود. درصد 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 

 شده به مصرف می رسد. 

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 )

ون اتفاق می سالگی درخت زیت 30ن بهره دهی درختان زیتون در سن باالی درخت کاشته می شود. باالترین میزا

 افتد. 

 ند. نهالمی شو زیتون های تولید بر حسب اندازه و کیفیت به سه درجه اصلی مرغوبیت متوسط، خوب و عالی تقسیم

نی ریق تعاواز ط اتدرخت زیتون از طریق ایستگاه تحقیقات زیتون طارم تامین می شود. همچنین کود مورد نیاز باغ

رزان و ود کشاوهمچنین نیروی کار مورد نیاز برای برداشت محصوالت کشاورزی از خهای روستایی تامین می شود. 

 شود.کنند تامین میهای گیالن، کردستان و سیستان و بلوچستان مراجعه میهمچنین کارگرانی که استان

 ور باغ دخام فروشی ل بعد از فرآورش صورت می گیرد. فروش محصوالت در دو مرحله خام فروشی و فروش محصو

رود صورت ههمچنین در بازارهای اصلی شهرستان به مانند سه راهی کوهکن، بازار فروش زیتون گیلوان و پاو

درصد از محصول  60عرضه محصوالت در این بازارها مستقیما توسط خود کشاورزان صورت می گیرد.  پذیرد.می

د. فرآورش درصد بعد از فرآورش به بازار عرضه می شو 40ت خام )تلخ( فروخته می شود و زیتون شده به صور

 477 آن در محصوالت به صورت گرفتن تلخی زیتون جداسازی دانه زیتون )شکستن زیتون( و تبدیل به کنسرو از

و  8000اقل ار حدکارگاه فرآوری زیتون )اعم از سنتی و صنعتی( صورت می گیرد. محصوالت فرآوری شده در باز

 تومان به فروش می رسد. 17000حداکثر 
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ن، رج، زنجاران، کدالالن محصوالت که با اصطالح بنک داران شناخته می شوند، عموما از شهرهای رشت، اصفهان، ته

 ستانهای واقع در امشهد و... به باغات و بازار سه راهی کوهکن مراجعه کرده و محصوالت خریداری شده را به سالن

 ای( است. ای )دبهمحل اقامت خود انتقال می دهند. مصرف محصول زیتون در ایران عموما به صورت فله

ه اتی که بارخانجبسته بندی زیتون عموما در استان مازاندان )شهر بهشهر( و شهر مشهد صورت می گیرد. همچنین ک

کنند ی شهرستان طارم را دریافت میکزهای تولید شده در بخش مرتولید روغن زیتون مشغول هستند و زیتون

 های گیالن و تهران واقع شده اند. عموما در استان

 های اصلی زنجیره ارزش محصول زیتون در وضع موجود )طبق مدل پورتر(: فعالیت7نمودار 

 

 توزیع تولید تامین تدارکات تولید 

انسانی )کارگر نیروی 

داخل بخش  کشاورزی(:

مرکزی طارم / شهر زنجان و 

روستاهای اطراف آن / استان 

 گیالن / استان کردستان

: مجتمع کشت علوفه و نهال

زیتون طارم، مجتمع زیتون 

کاری طارم، ایستگاه تحقیقات 

 زیتون طارم

روستاهای  کود حیوانی )پهن(:

 اطراف زنجان

 عملیات تبدیل

به  ن:باغات زیتو

هکتار  13147مساحت 

هکتار باغات  9528)

 بارور(

 23856میزان تولید: 

 تن

 28 تعداد روستا:

 پارچه

نوع محصول عرضه 

قلم زیتون  200: شده

با مرغوبیت متوسط، 

 خوب و عالی

تولید زیتون شور، پرورده، 

 %15کنسرو و روغن زیتون )

درصد به  30روغن کشی و 

(: صورت شور، پرورده و کنسرو

کارگاه صنعتی دارای مجوز  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 

غن زیتون در کارخانجات رو

های گیالن و تهراناستان  

 55فروش زیتون تلخ )خام(: 

 محل فروش:تولید؛ درصد از کل

راهی کوهکن، باغات زیتون، سه

دستجرده + انتقال به بازار کل 

کشور از طرق بنک داران رشت، 

 اصفهان، تهران، کرج، زنجان و....

فروش به صورت شور، پرورده 

د از کل تولید؛ درص 30 و کنسرو:

منازل کشاورزان در  محل فروش:

روستاها + بازارهای سه راهی 

 کوهکن و دستجرده

 فروش به صورت روغن زیتون:

محل درصد از کل تولید؛  15

راهی کوهکن، سه فروش:

 دستجرده

 بیرون از بخش مرکزی طارم:

 عرضه در شهرهای رودبار و منجیل

 مصرف

داخل بخش مرکزی 

درصد  10 طارم:

 محصول

بخش مرکزی  خارج

درصد  90: طارم

 محصول
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 : الگوی فرایند شبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری، بازاریابی و فروش زیتون 6تصویر 

 
 ی فرایند شبکه بازاریابی و فروش محصول زیتون: الگو 7تصویر 
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 : زنجیره ارزش محصول زیتون31نقشه 

 
 1397:مشاور، منبع

 زنجیره ارزش محصول گوجه فرنگی

ز اراضی بخش هکتار ا 2000کل گوجه استان زنجان در شهرستان طارم تولید می شود.  %45فرایند تولید: حدود 

تن  74000دود تن در هکتار، سالیانه ح 37قرار دارد، با میانگین برداشت مرکزی شهرستان طارم زیرکشت گوجه 

ا لوان بگوجه فرنگی برداشت می شود. بیشترین کاشت گوجه فرنگی بخش مرکزی شهرستان طارم در دهستان گی

 تاکید بر روستاهای هندی کندی و قارقلی چم صورت می گیرد.

یاز د مورد ننین کواز شهرهای قزوین و ورامین تامین می شود. همچ نشاءهای اصالح شده مورد نیاز کشاورزان عموما

 کشاورزان از طریق جهادکشاورزی و تعاونی های مصرف تامین می شود. 

رگران ن و کافرایند برداشت محصول: نیروی انسانی مورد نیاز برای برداشت محصول گوجه فرنگی شامل کشاورزا

 د. ع اصلی کبابی و وایت )مصرف خانگی و رب( تقسیم می شومحلی است. محصوالت برداشت شده به دونو

شود و  ادر میصفروش محصوالت: گوجه فرنگی نوع کبابی عموما به استان های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان 

 گوجه فرنگی وایت عموما به استان های تهران و کرج صادر می شود. 

و  کوهکن ت گوجه در مزرعه و همچنین در بازار سه راهینقش دالالن در خرید و فروش گوجه فرنگی: محصوال

 روستای دستجرده عرضه می شود و توسط دالالن و تجار به بازارهای مصرف فروخته می شود.

یک کارخانه رب گوجه فرنگی با مالکیت آقای فتح اله عبدی پور در بخش مرکزی شهرستان  کارخانجات تولید رب:

تن  3000خانه سه ماه در سال و به صورت دو شیفت فعالیت می کند و هر ماه حدود طارم فعال می باشد. این کار
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نفر در هر شیفت کاری  20گوجه از نوع نامرغوب را خریداری کرده و تبدیل به رب می کند. با احتساب اشتغال 

 نفر در کارخانه رب گوجه فرنگی شاغل هستند. 40کارخانه 

 ارزش محصول گوجه فرنگی در وضع موجود )طبق مدل پورتر( های اصلی زنجیره: فعالیت8نمودار 

 تامین تدارکات تولید

 

 تولید

 

 توزیع
 

نیروی انسانی )کارگر 

بخش داخل  کشاورزی(:

  مرکز 

: استان نشاء اصالح شده

قزوین )شهر قزوین(، استان 

 تهران )شهر ورامین(

 

 عملیات تبدیل

 

به  مزارع گوجه فرنگی:

هکتار 1688.6مساحت   

تن 61382ولید: میزان ت  

پارچه 31 تعداد روستا:  

نوع محصول عرضه 

: گوجه فرنگی در نوع شده

 اصلی کبابی و وایت

 

واحد  2تولید رب: 

کارگاه صنعتی)تبدیل 

از محصول به رب(  21%

بخش در داخل  

 بسته بندی رب:

کارخانجات دلپذیر و 

 اوروم آدا 

 

فروش گوجه فرنگی 

درصد از  79مصرفی: 

 فروش: محلتولید؛ کل

راهی کوهکن، دستجرده سه

های آذربایجان + استان

شرقی، آذربایجان غربی و 

کردستان )گوجه فرنگی 

کبابی( و استان های تهران و 

 البرز )گوجه وایت(

فروش به صورت رب 

از طریق  گوجه فرنگی:

توزیع کارخانجات تولید رب 

 در سطح کشور

 

 مصرف

 

بخش داخل 

:مرکزی طارم  

درصد 10   

 

بخش ون بیر

: مرکزی طارم  

درصد 90   

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

150 

 : الگوی فرایند شبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری، بازاریابی و فروش گوجه فرنگی 8تصویر 

 
 : زنجیره ارزش محصول گوجه فرنگی32نقشه 

 
 1397منبع: مشاور، 
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 زنجیره ارزش محصول سیر

 فرایند تولید: 

ولید اراضی زراعی بخش مرکزی شهرستان طارم صورت می گیرد. با احتساب ت هکتار از 1130کشت سیر در 

 تن برآورد می شود.  45.200تن درهکتار، میزان کل تولید سیر در سطح منظورمه  40میانگین 

 حلی است.گران مفرایند برداشت محصول: نیروی انسانی مورد نیاز برای برداشت محصول سیر شامل کشاورزان و کار

مه د که هیر مورد کشت در شهرستان شامل سیر قرمز، سیر صورتی،سیر سفید، سیر محلی طارم می باشارقام س

 .ساله در ماههای اردیبهشت و خرداد برداشت و به بازار عرضه می گردد

یز ریرهای سفروش محصوالت: محصول سیر عموما در بازارهای روستای دستجرده، گیلوان و درام عرضه می شود. 

 مرکزی ی مصرف به مرغداری ها عرضه می شود. همچنین مقداری از محصوالت سیر تولید شده بخشعموما برا

سیر به  تبدیل شهرستان طارم به کشورهای آذربایجان، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود. فرایند

 ترشی عموما در رودبار و منجیل و همچنین طارم سفلی صورت می گیرد. 

این  شده در اهمیت و نقش سنتی استان همدان در تولید و فروش محصول سیر، قسمتی از سیر تولیدبا توجه به 

ی خشک م استان خشک، فراورش و به فروش مجدد می رسد. همچنین قسمتی از سیر تولید شده در استان گیالن

 شود.

وان و ه، گیلستاهای دستجردنقش دالالن در خرید و فروش سیر: محصوالت سیر در مزرعه و همچنین در بازار رو

 درام عرضه می شود و توسط دالالن و تجار به بازارهای مصرف فروخته می شود.

ن همانطور که اشاره شد خشک کردن سیر عموما دراستان های همدان و گیالن و همچنی سیرترشی و سیرخشک:

 تهیه سیرترشی در استان های گیالن و قزوین صورت می گیرد.
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 های اصلی زنجیره ارزش محصول سیر در وضع موجود )طبق مدل پورتر(الیت: فع9نمودار 

 

 
 توزیع تولید تامین تدارکات تولید

نیروی انسانی )کارگر 

داخل  کشاورزی(:

  بخش مرکزی طارم

 

 عملیات تبدیل

به مساحت  مزارع سیر:

هکتار  596  

 21805میزان تولید: 

 تن

پارچه 25 تعداد روستا:  

نوع محصول عرضه 

: سیر قرمز، سیر شده

، سیر صورتی،سیر سفید

 محلی طارم

واحد 4تولید پودر سیر:   

 تولید سیر خشک:

های همدان و استان

 گیالن

 تولید سیر ترشی:

های گیالن )رودبار استان

و منجیل( و قزوین )طارم 

 سفلی(

استان  بسته بندی:

 گیالن )آستارا(

 75فروش سیر )تر و خشک(: 

 محل فروش:تولید؛ درصد از کل

+ دستجرده، گیلوان و درام 

انتقال به استان های، گیالن 

 قزوین، همدان

 فروش به صورت پودر سیر:

محل درصد از کل تولید؛  10

 های تولید پودرکارگاه فروش:

هابرای عرضه به مرغداری  

 فروش به صورت سیرترشی:

درصد از کل تولید 15  

 فروش به صورت بسته بندی:

عرضه در کشورهای آذربایجان، 

لیج روسیه و کشوهای حوزه خ

 فارس

بخش داخل 

:مرکزی طارم  

درصد 10   

 

بخش بیرون 

: مرکزی طارم  

درصد 90   

 مصرف
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 : الگوی فرایند شبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری، بازاریابی و فروش سیر 9تصویر 

 
 : زنجیره ارزش محصول سیر33نقشه 

 
 1397منبع: مشاور، 
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، اجتماعی، اقتصادی و ها و تنگناهای طبیعیشناسایی، توصیف و اولویت بندی قابلیت -3-2

 فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا 

ای تی روسـتاهمنظور از این بند بیان وضعیت، قابلیت و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فضـایی و نظـام فعـالی

 ی به شرح است.هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم است که بر اساس مطالعات اسنادی و برداشت میدان

 وضع طبیعی روستاهای هدف-3-2-1

 ستانی،به لحاظ وضعیت طبیعی مقرهای روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم، تمامی روستاها در وضعیت کوه

ضی اند. در این میان روستاهای نوکیان، درام و هزاررودعلیا و گیلوان در تیپ اراای قرار گرفتهفالت و یا تپه

ها و فالت ای تیپه بهار، قارقلی چم، هندی کندی جدید و شهرک پاوه رود متصل به اراضی دارکوهستانی، روستای د

یابی شده اند. در این بین، روستای استاکول ها مکانباشند و روستاهای تسکین و تشویر در تپههای فوقانی میتراس

 ای قرار دارد.های دامنهدر محدوده متصل به دشت

های فرعی، هی آب سطحی و زیرزمینی به واسطه جاری بودن رودخانه قزل اوزن و رودخانبه صورت کلی منابع غن

گاه جنگلی و پوشش گیاهی نادر و بومی جهت ها، دارد که ذخیرهها و چاههای پمپاژ آب، قنوات، چشمهوجود ایستگاه

است.  قع شدهحفاظت شده واتوسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدار به وجود آورده است روستای نوکیان در منطقه 

ی شده گیری اقتصاد قدرتمند کشاورزی متکی بر زراعت، باغداری و دامداروجود شرایط مناسب طبیعی باعث شکل

گردشگری  ها، امکان توسعه اقتصاداست. همچنین به واسطه وجود ناهمواری و مناظر زیبای مسلط بر باغات و دره

 وستاهای نوکیان، ده بهار و هزاررود علیا، وجود دارد.برای همه روستاهای هدف، به خصوص در ر

رض و عشت کم خطر احتمال وقوع زلزله، احتمال وقوع سیل و آسیب دیدن مزارع، احتمال رانش و زمین لغزش و د

 .دسترسی محدود به خاک از مهمترین تنگناهای موجود برای روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم است

 مرکزی طارمتاهای هدف طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در بخش : وضع طبیعی روس78جدول

 بمنبع آ وضع طبیعی آبادی نام آبادی دهستان

 حلقه چاه 1 ایدشت دامنه استاکول آببر

 رشته چشمه  2حلقه چاه،  2 کوهستانی هزاررودعلیا آببر

 رشته چشمه  1 کوهستانی نوکیان درام

 رشته قنات 1 اسهای فوقانیفالتها و تر شهرک پاوه رود درام

 رشته قنات 2رشته چشمه و  2حلقه چاه،  2 کوهستانی درام درام

 رشته چشمه  1 فالتها و تراسهای فوقانی کندی جدیدهندی گیلوان

 حلقه چاه 2 ای تپه تسکین گیلوان

 رشته چشمه  1حلقه چاه،  1 کوهستانی گیالنکشه گیلوان

 رشته قنات 1رشته چشمه و  1اه، حلقه چ 1 ایتپه تشویر گیلوان

 - فالتها و تراسهای فوقانی قارقلی چم گیلوان

 رشته قنات 2رشته چشمه و  1حلقه چاه،  2 کوهستانی گیلوان گیلوان

 حلقه چاه 1 فالتها و تراسهای فوقانی ده بهار گیلوان
 1397منبع: مشاور، 
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 وضع اجتماعی روستاهای هدف-3-2-2

ثبت متواند به عنوان یک قابلیت اجتماعی در بخش مرکزی طارم و روستاهای هدف می –گی اتحاد و انسجام فرهن

 های اشتغالزایی به صورت مشترک، در صورت لزوم، تلقی شود. برای تعریف برخی از طرح

عیت در کاهش جم 1395تا  1390های علیرغم قدرت اقتصادی و بازار کار قدرتمند در بخش مرکزی طارم؛ بین سال

 درصد(، پاوه -2.6رودعلیا )درصد(، هزار -0.2ین بخش رخ داده است. نرخ رشد جمعیت در روستاهای استاکول )ا

لی چم درصد(، قارق -0.09ر )درصد(، تشوی -2.5ن )درصد(، تسکی -1.03کندی جدید ) درصد(، هندی - 1.7رود )

درصد(، 0.8درصد(، درام )1نوکیان ) رصد(، منفی بوده است و در روستاهای هدفد -3رصد(، ده بهار )د -2.3)

 درصد( مثبت بوده است.  0.66درصد( و گیلوان ) 2.7گیالنکشه )

اصل از حهای جدید اشتغال عدم افزایش منابع آب و خاک، همزمان با افزایش جمعیت در کنار عدم تعریف موقعیت

حدود مپذیری روستاها فیت جمعیتگسترش صنایع تبدیلی مرتبط با محصوالت کشاورزی و... باعث شده است تا ظر

 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

 ی صورت نگرفته است، جمعیت کاهش یابد.جدیدی از اشتغاالت مرتبط با کشاورز

 : وضعیت روستاهای هدف به لحاظ نرخ رشد جمعیت79جدول 

 وضعیت 1390-1395نرخ رشد  دهستان نام آبادی

 منفی -0.2 آببر استاکول

 منفی -2.6 هزاررود علیا

 منفی -1.7 درام شهرک پاوه رود

   

 مثبت 1 نوکیان

 مثبت 0.8 درام

 منفی -1.03 گیلوان یدهندی کندی جد

 منفی -2.5 تسکین

 مثبت 2.7 گیالنکشه

 مثبت 0.09 تشویر

 منفی -2.3 قارقلی چم

 مثبت 0.66 گیلوان

 منفی -3 ده بهار
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 وضع اقتصادی روستاهای هدف -3-2-3

ت. یشت کشاورزان اسهای مختلف کشاورزی نشان دهنده اهمیت فعالیت در اقتصاد و معبرداران در فعالیتتعداد بهره

زی های اقتصادی، بخش کشاورتوان در فعالیتبر این اساس در پیشنهاد مرتبط با اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، می

 را قدرتمندتر نمود. 

ام دهای باغداری، زراعت، پرورش طیور به روش سنتی، پرورش دام سنگین و پرورش در شهرستان طارم فعالیت

شوند. در بخش مرکزی طارم بخش باغداری بسیار فعال بوده به برداران را شامل میبهره سبک به ترتیب بیشترین

ین ه در اکویژه با کاشت درخت زیتون که در همه بخش قابل تشخیص است. پس از آن بخش زراعت پراهمیت است 

و بیشتر رش گات پروبخش روستاهای نزدیک به رودخانه قزل اوزن بیشتر زراعت دارند. در بخش مرکزی طارم فعالی

 خورد. اطالعات بیشتر در این زمینه در بخش دوم آورده شده است.از پرورش گوسفند به چشم می

 تر است. عالوههمچنین در این بخش پرورش طیور وجود دارد ولی به شیوه سنتی بوده و پرورش دام سنگین پررونق

در  رودعلیا، از روستاها نظیر گیلوان، ده بهار، هزار اهی در برخیهای اصلی ذکر شده، فعالیت پرورش مبر فعالیت

 شود. سطح کم انجام می

سنادی اهای آنها بر اساس مطالعات برای بیان وضعیت کلی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم، ویژگی

اعی، ، اجتمو برداشت میدانی به شرح جدول زیر نشان داده شده و پس از آن جدول قابلیت و تنگناهای طبیعی

 اقتصادی، فضایی و نظام فعالیتی این بخش آورده شده است.
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 های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فضایی و نظام فعالیتی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طارم: ویژگی80جدول 

  دهستان دهستان آببر دهستان درام دهستان گیلوان

 تسکین گیالنکشه تشویر چمقارقلی گیلوان بهارده
هندی کندی 

 جدید
 استاکول هزاررود علیا نوکیان رودشهرک پاوه درام

 روستا
 

 

 

 دشت - - - - - - - - - - - -
 توپوگرافی

 کوهستان * * * * * * * * * * * *

 * * * * * * * *   * 2-11 

 21-11  *          * طبقه ارتفاعی

         *   31-38 

 خصوصی هکتار 300 ددرص 90   *  * *   * *

 مالکیت
 ملی هکتار 250    هکتار 240   *   * 

 وقفی     * کم      * 

 نسق  درصد 10     * *   * *

 محصول عمده باغی زیتون *   * *  * *   * *

  انار *   * *  * *    *

  گردو -   - -  - -    *

  هلو،انجیرو... *           

 محصول عمده زراعی سیر *   - *  * *   * -

  گندم و جو *   - -   *    

  گوجه فرنگی *   * *  * *   * -

  سیب زمینی *   - -  * *   * -

  پیاز -   - -  * -    -

  برنج *   * *       

  باقالی     *       

 عمده دام گاو *   * *  * *   * *

  گوسفند *   * *  - -   * *

پرورش طیور، کندو  سنتی *   * *  * *   * *

 صنعتی    - *      *  زنبور عسل

- *   
* کارگاه 

شکستن زیتون 
-  

* کارگاه 

زیتون و 

کارگاه  3* 

 زیتون
 صنایع تبدیلی  -  
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و شرکت بسته 

 بندی زیتون

کارخانه 

 شالیکوبی

* غار 

خرمنه 

 سر

   - -  - *آتشکده   *

*نزدیک به 

آتشکده، 

 زیارتگاه

 گردشگری تاریخی

*صنایع 

 دستی
   

* توریسم 

 روستایی
-  

*مسیر 

-شیرین سو

 ماسوله

   *چشمه
*نزدیک به 

 غار،تنگه رود
  گردشگری

 آب * * * * * * * * * * * *

 زیرساخت و ارتباطات

 برق * * * * * * * * * * * *

 گاز * * * * * * * * * * * *

 تلفن * * - * * * * * * * * *

 راه * * - * * * * * * * * *

 اینترنت * * * * * * * * * * * *

 خیاطی *   * *  * -   * *
-داراری مدرک فنی

 ایحرفه

  نان محلی *      - -    

  گلیم بافی *      - -    

    - -      
*رب انار و 

 گوجه
 آشپزی

 

  قالی بافی    * *  * -    *

  نمد بافی     *  -     *

 نحوه فروش محصوالت بازاریابی -   - -  - -    -

* *   * *  * *   * 

فروش به 

دالالن در 

 داخل روستا

 

 1397منبع: مشاور، استخراج از کارگاه مشارکتی و پرسشنامه، 
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 رم: قابلیت و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فضایی و نظام فعالیتی روستاهای هدف در بخش مرکزی شهرستان طا81جدول 

ده 

 بهار
 گیلوان

قارقلی 

 چم
 تسکین گیالنکشه تشویر

کندی هندی

 جدید
 درام

شهرک 

 رودپاوه
 نوکیان

هزاررود 

 علیا
 استاکول

 توان و فرصت

 وجود خاکهای حاصلخیز و مناسب *   * * * * *  * * *

 پتانسیل باال برای تولید محصوالت زراعی *   * * * * *  * * -

 تانسیل باال برای تولید محصوالت باغیپ *   * * * * *  * * *

 پتانسیل باال برای تولید محصوالت دامی *   * * * * *  * * *

 وجود آب و هوای خوب *   * * * * *  * * *

 وجود آب قابل قبول برای کشاورزی *   * * * * *   * *

 وجود نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده *   * * * * *  * * *

 ران محلی روستاها به عنوان مدیوجود شوراها و دهیاری * * - * * * * * * * * *

 توان گردشگری تاریخی *       *   * *

 توان گردشگری طبیعی *   * * * * *  * * *

 ضعف و تهدیدات            

 مشکل آب شرب    *        

 کمبود زیرساخت آب    *        

 ت راهضعف زیرساخ *   * -   - -   -

 کمبود صنایع تبدیلی *   * *  * *    *

 وجود بیکاری فصلی *   * *       

 وجود ضایعات ناشی از فرآوری محصوالت زیتون -   * *   - *  * -

 ضعف در بهره برداری مطلوب از صنعت توریسم * * * * * * * * * * * *

 واسطه گری در بخش کشاورزی * * * * * * * * * * * *

 کمبود کارگر بومی در فصل برداشت زیتون  * * * * * * * * * * * *

 ووجود کارگران در فصل برداشت زیتون از مناطق شمال، کردستان و سیستان  *   * *  * *    *

 بلوچستان)زابل(

چادر  زدیادکمبود جا و مکان سکونت برای کارگران زابلی و بی نظمی بصری ناشی از ا        *    

 تی در روستاهامسافر

 1397منبع: مشاور، استخراج از کارگاه مشارکتی و پرسشنامه، 
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 شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار ظرفیت -3-3

خش ایت از بتا، حمترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی، آموزش نیروی انسانی با توجه به پتانسیل روس

ت که های توسعه اسریزیخصوصی و تعاونی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد پایدار روستائیان و ... از اهداف برنامه

ترین همزایی در پی رسیدن به آنهاست. یکی از مدولت در برنامه ششم توسعه با طرح توسعه اقتصادی و اشتغال

های فیتغال، کاهش فقر و محرومیت از طریق شناخت ظرزایی، ایجاد اشتهای توسعه اقتصادی و اشتغالاهداف طرح

یای رستان جوو سرپ نیروی انسانی به ویژه شناسایی جوانان و سرپرستان بیکار جویای کار است. با شناسایی جوانان

تا ی روسهای انسانی، مکانی و فضایتوان از ظرفیتکار خانوارهای روستایی، و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در روستا می

 .د نموداستفاده نمود و روستا را در مسیر توسعه قرار داد وجوانان و سرپرستان جویای کار را توانمن

ارند. باشند و افراد زیادی در معرض بیکاری قرار داغلب روستاهای بخش مرکزی طارم دارای جمعیت زیادی می

ه عملیات کنند. با توجه بگر مهاجرت میبسیاری از جوانان تحصیلکرده روستا به منظور شغل بهتر به شهرهای دی

انسانی  نیروی میدانی از روستاهای هدف و تکمیل پرسشنامه توسط شورای اسالمی و دهیار روستا در خصوص تعداد

 اند.جویای کار، به شرح زیر شناسایی شده

 م: شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار روستاهای هدف از بخش مرکزی طار82جدول 

 سرپرستان جویای کار تعداد جوانان جویای کار نام روستا

ص نفر فوق دیپلم با تخص 45نفر دیپلم با تخصص کشاورزی،  100نفر) 345 استاکول

داری، نفر فوق لیسانس در زمینه رشته حساب 50نفر لیسانس و  150دامداری، 

 نقشه کشی، حقوق، مدیریت، فناوری اطالعات، برق و  ...(

کار فصلی با تخصص نفر بی 50

 کاری، آشپزیکشاورزی، بنایی، گچ

شهرک 

 رودپاوه

انس در نفر لیسانس و فوق لیس 40نفر فوق دیپلم،  10نفر دیپلم،  15نفر) 65

 ع و زمینه رشته حسابداری، حقوق، معماری، فناوری اطالعات، مهندسی صنای

)... 

 نفر کشاورز فصلی  100

  وعات س در زمینه رشته حسابداری، فناوری اطالنفر لیسانس و فوق لیسان 60 درام

)... 

نفر بیکار فصلی با تخصص  300

کشاورزی، بنایی، برق کشی، کارگری، 

 نجاری

 عات،نفر لیسانس و فوق لیسانس در زمینه رشته حسابداری، فناوری اطال 60 گیالنکشه

 مهندسی نرم افزار، مهندسی عمران، مدیریت صنعتی و  ...(

ار فصلی با تخصص نفر بیک 200

 کشاورزی و کارگری

نفر بیکار فصلی با تخصص  100 نفر جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه 40 تسکین

 کشاورزی و کارگری روزمزد

شته رنفر لیسانس در زمینه  30نفر فوق دیپلم،  20نفر دیپلم،  20نفر) 70 ده بهار

 ..(.و   اطالعات، برقحسابداری، کشاورزی، زنبورداری، مهندسی عمران، فناوری 

نفر بیکار فصلی با تخصص  40

 کاری، کارگریکشاورزی، بنایی، برق

نفر بیکار فصلی با تخصص  10 نفر فوق لیسانس  10نفر فوق دیپلم،  80نفر،  30نفر) 120 قارقلی چم

 کشاورزی، کارگری و برق کار

 نفر فوق 100س و نفر لیسان 180نفر دیپلم و فوق دیپلم،  40نفر) 320 هزاررودعلیا

 لیسانس(

نفر بیکار فصلی با تخصص  200

 کاری، آرایشگرکشاورزی، بنایی، گچ

فر فوق ن 40نفر لیسانس و  200نفر فوق دیپلم،  100نفر دیپلم،  200نفر) 540 گیلوان

 لیسانس 

بیکار فصلی با تخصص کشاورزی و 

 کارگری
 1397منبع: برداشت میدانی، 
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دار زیر و نمو بیکاران جویای کار برای روستاهای هدف از بخش مرکزی طارم در جدول بر اساس جدول فوق، تعداد

 شان از نوع فصلی و پنهان است.  نشان داده شده است. اغلب سرپرستان بیکار بیکاری

 : درصد جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار روستاهای هدف از بخش مرکزی طارم83جدول  

 درصد 95جمعیت   جمع خانوار سرپرست جویای کار روستا

 45.4 871 395 50 345 استاکول

 29.6 558 165 100 65 شهرک پاوه رود

 21.2 1701 360 300 60 درام

 14.5 1794 260 200 60 گیالنکشه

 18.5 757 140 100 40 تسکین

 17.6 625 110 40 70 ده بهار

 1397منبع: مشاور، 

 ار جویای کار روستاهای هدف از بخش مرکزی طارم: جوانان و سرپرستان خانو10نمودار 

 
 1397منبع: مشاور، 

ها و های روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتبندی مهمترین ظرفیتشناسایی و اولویت -3-4

خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی 

 روستا

های موجود روستا است که در صورت ها، استعدادها و قابلیتهای روستا، تواناییرفیتدر این بند منظور از ظ

توان ظرفیت روستا را تبدیل به برند مطلوب نمود. بر این اساس با تکیه شناسایی درست و توانمند نمودن روستا، می

های توسعه ار، روستا بر پایه جهتبر ظرفیت روستا و فراهم نمودن اشتغال پایدار برای ساکنین و سرپرستان جویای ک

یابد. روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم به دلیل دارا بودن شرایط محیطی و اجتماعی مشابه، پایدار تداوم می

دهد که این روستاها های متشابه نیز دارند. اطالعات بدست آمده میدانی و اسنادی روستاهای هدف نشان میظرفیت

های طی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، زیرساختی و کالبدی دارای ظرفیتهای مختلف محیدر زمینه

دهد که در جدول زیر آورده شده زایی روستا را تحت تاثیر قرار میمتعددی هستند که شرایط اقتصادی و اشتغال

 است:
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 های روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم: مهمترین ظرفیت84جدول 

 دهستان دهستان آببر درام دهستان دهستان گیلوان

 تسکین گیالنکشه تشویر قارقلی چم گیلوان ده بهار
هندی کندی 

 جدید
 درام

شهرک 

 پاوه رود
 نوکیان

هزاررود 

 علیا
 استاکول

 روستا

 

 استفاده از رودخانه قزل اوزن - - - - - - - - - - - -

             

* * * * * * * * * * * 
* 

هوای  برخورداری از شرایط آب و

 مناسب

 
-تهم-مجاورت در محور زنجان *   * * * * * * * *

 ماسوله-طارم

 وجود اقامتگاه بوم گردی  *          *

 برخورداری از نرخ رشد مثبت - - * - ** - - * - - ** -

 وجود اراضی باغی زیتون  * * * * * * * * * * * *

 وجود اراضی زراعی  *   * *  * *    -

 وجود اراضی برنج *   * *  - -    -

 وجود آثار تاریخی *        *   *

 وجود افراد تحصیلکرده * * * * * * * * * * * *

 وجود دام گاو *   * *  * *    **

 وجود دام گوسفند       *  *   

 های صنایع فرآوری زیتونکارگاه -   * *   - *   -

 یش بینی شدهنواحی صنعتی پ * * - * * * - * * - * -

 پرورش قارچ           * 

-    * -  - -   
- 3 

 واحد
 قابلیت آبزی پروری

 1397منبع: مشاور، استخراج از کارگاه مشارکتی و پرسشنامه، 
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های اقتصادی دهد که محوریت فعالیتهای مشارکتی است نشان میجدول فوق که حاصل مطالعات میدانی و کارگاه

یکرد های مختلف گردشگری، باغداری، زراعت، صنایع تبدیلی کشاورزی است. لذا رومینهبخش مرکزی طارم در ز

های وری در حوزه کشاورزی و گردشگری مبتنی بر برنامهای غالب در این روستا بر افزایش تولید و بهرهبرنامه

وری استوار هرهیش تولید و بفزاهای محلی و اگذاریحمایتی اعم از تامین منابع مالی و اعتباری از طریق جلب سرمایه

 است.

های کارآفرینی قابل اجرا توسط افراد بومی و غیربومی، های مرتبط با طرح آوری ایدهجمع -3-5

 ها و محورهای تولید ها، مزیتمرتبط با ظرفیت

د. از ومی ش در ایران پدیده فقر به عنوان مهمترین نماگر توسعه اقتصادی بسیار مسئله حائز اهمیتی محسوب

م برای رط الزمهمترین معیارهای توسعه اقتصادی مسئله اشتغال افراد آن جامعه در فعالیت های مختلف است. ش

اظ شاخص از لح رشد و توسعه هر جامعه ای، ایجاد اشتغال است. مطالعات نشان می دهد که مناطق روستایی ایران

عیت، یری جمرفته و این مناطق با مهاجرفرستی، پهای توسعه نسبت به مناطق شهری در سطح پایین تری قرار گ

 سائلی ازمبیعی و طوری، بیکاری، فقر، شکاف درآمدی با مناطق شهری، تخریب منابع پایین بودن سطح درآمد و بهره

ایی و ای روستهای اقتصادی با محوریت فعال  سازی چرخه تولید در فضاهاین دست رو به رو است. تقویت بنیان

کی از ی ادر این راست ل و کارآفرینی می تواند مسیر برون رفت بحران توسعه روستایی را هموارتر نماید.ایجاد اشتغا

 نووآوری والقیت خاهداف و دستاوردهای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی، ایجاد اشتغال، کارآفرینی، 

 برای توسعه روستائیان است. 

از  هره گیرینظور بمد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به کارآفرینی عبارتست از فرآیند ایجا

نیازها  رصت ها وفنابع، فرصت ها. کارآفرینان به عنوان کسانی که می توانند با ابتکار و نوآوری ترکیبات جدیدی از م

سی را کلیبنشتاین را خلق کنند در خط مقدم تولید ثروت، توسعه اقتصادی و فن آوری در حال حرکت است. 

 کارآفرین می داند که یکی از فعالیتهای ذیل را انجام دهد:

 بازارها را یکپارچه و مرتبط سازد. 

 خالءها و شکاف های بازار را پر نماید. 

 با صرف وقت، خود را درگیر تغییرات ساختاری و سازمانی نماید. 

 کلیه عوامل را برای تولید و بازاریابی یک محصول مهیا نماید. 

ی که دارا ر هستندباشند. کارآفرینان افرادی خالق و نوآومعموال کارآفرینان دارای ویژگی خالقیت و نوآوری می

ان در رآفرینقدرت و قابلیت ذهنی باالیی در شناسایی و بررسی مسائل و موضوعات پیرامون خود می باشند. کا

 ندارند. دان توجهبیگران اقعیت هایی را در می یابند که دبرخورد با مسائل ابعاد گسترده تری را در نظر می گیرند و و

شتاب و آهنگ تغییرات در عرضه های مختلف که باعث می شود بیشترین پیش فرض ها و دستاوردهای بشری 

منسوخ گردد. جهانی شدن کسب و کار،این مهم باعث گردیده بازارهای گسترده با تعدد کثیری مشتری و مصرف 

لیقه های متعدد پدید بیایند. افزایش چشمگیر تعداد رقبا، رقابت سنگین و زیاد درعرصه های کننده با عالیق وس



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

164 

مختلف علمی، فناوری و کسب و کار. برای غلبه بر این شرایط تنها با کمک نوآوری روزافزون و طرح دیدگاه های 

 جدید می توان سهم بازار خود را حفظ کرد.

انجام  ی برایقیت که میتواند به صورت یک محصول یا خدمت جدید با روشبه کارگیری ایده های نو ناشی از خال

ست که یندی اکارها باشد را نوآوری گویند. نوآوری تبدیل خالقیت به عمل و یا نتیجه می باشد. نوآوری فرآ

نها به آت که اس ابزار کارآفرینان توسط آن فرصتها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند، به کمک این

 تغییرات شتاب می بخشند. تصویر زیر فرایند نوآوری موفقیت آمیز را نشان داده است.

 : فرآیند نو آوری موفقیت آمیز11نمودار 

 
امعه را جعادل، موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم ت کارآفرینان

 ع تر و کم هزینهبا بکارگیری فناوری های جدید و شیوه های نوین، سری .به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند

ماع شده و ارزش کار زایش بهره وری در اجتسبب پویایی و اف .تر، نیازهای جامعه را به نحو احسن برآورده می سازد

امعه به کارهای کارآفرینان سبب تشویق ج .را افزایش می دهند و روحیه سعی و تالش را در جامعه باال می برند

فرینان نقش موثری از اینرو کارآ .خالق و کارآفرینانه می شوند و همین امر سبب رشد و بالندگی اجتماعی می شود

 شهری و روستایی دارند.در توسعه جوامع 

ی یده هاابا این توضیح نتایج حاصل از کارگاه مشارکتی در روستاهای هدف از بخش مرکزی شهرستان طارم، 

اد این سازی اقتصتغال، تقویت و توانمنددهد که اجرای این ایده ها می تواند سبب ایجاد اشایی را نشان میکارآفرینی

 خالقیت ها و نی ها،ه عمل، مشکالت بسیاری را کاهش می دهد و منجر به کارآفریروستاها شود. لذا تبدیل ایده ها ب

 ست:ا هستانشود. ایده های پیشنهادی روستاهای هدف به شرح جداول زیر به تفکیک دنوآوری ها در روستا می
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 : ایده های پیشنهادی روستاهای هدف در دهستان آببر85جدول 

 دهستان آببر
 همشارکتی و پرسشنام طرح شده در کارگر وههای کارآفرینی مایده

 استاکول هزار رود علیا

 کارگاهای فرآوری و بسته بندی زیتون * 

 احداث گلخانه * 

 احداث سردخانه * 

 مجتمع دامداران * 

 شرکت تعاونی زیتون * 

 گردشگری  

 صنایع تبدیلی زیتون  

 سایت کارگاهی * 

 ک جاه صورت متمرکز در یهای کوچک بساماندهی کارگاه  

 مشاغل خانگی و صنایع دستی  

 1397منبع: استخراج از کارگاه مشارکتی و پرسشنامه، 

 : ایده های پیشنهادی روستاهای هدف در دهستان درام86جدول 

 دهستان درام
های کارآفرینی مطرح شده در کارگر وه مشارکتی و ایده

 شهرک پاوه رود درام پرسشنامه
نوکیا

 ن

 کارگاهای فرآوری و بسته بندی زیتون  * *

 احداث گلخانه   *

 احداث سردخانه   

 مجتمع دامداران   

 شرکت تعاونی زیتون   

* 

ها خانهتوسعه سفره

های و خانه

 گردیبوم

* 

احیاء زیرساخت تا 

 چشمه

 گردشگری 

* 

 روغن کشی
 صنایع تبدیلی زیتون  *

 سایت کارگاهی  * 

 های کوچک به صورت متمرکز در یک جاکارگاه ساماندهی  * 

 * 

فرش بافی، 

 گلدوزی، خیاطی

* 

 خیاطی و فرش بافی
 مشاغل خانگی و صنایع دستی 

 توسعه صنایع باغداری    *

 1397منبع: استخراج از کارگاه مشارکتی و پرسشنامه، 
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 : ایده های پیشنهادی روستاهای هدف در دهستان گیلوان87جدول 

های کارآفرینی ایده لواندهستان گی

مطرح شده در 

کارگر وه مشارکتی 

 و پرسشنامه

 تسکین گیالنکشه تشویر قارقلی چم گیلوان ده بهار

هندی 

کندی 

 جدید

کارگاهای فرآوری و   * *    *

 بسته بندی زیتون

احداث کارگاه   * *    *

شکستن و شیرین 

کردن زیتون در 

 داخل روستا

 احداث سردخانه       

 مجتمع دامداران       

    *   
شرکت تعاونی 

 زیتون

* 

 گردیاحداث واحدهای بوم

 جا برای اسکان مسافران

 احداث سفرخانه سنتی

   

* 

 بهسازی راه تا ییالق

خدمات پیرامون 

 آتشکده

 گردشگری  

       
صنایع تبدیلی 

 زیتون

 سایت کارگاهی       

       

ساماندهی 

های کوچک کارگاه

ه صورت متمرکز ب

 در یک جا

* 

کارگاه آموزشی  فرش و 

 نمد

 احداث کارگاه قالی بافی

      
مشاغل خانگی و 

 صنایع دستی

    *   

احداث مکان فروش 

برای مردم به منظور 

خرید مستقیم از 

مردم و قطع واسطه 

 گران

 احداث کارخانه رب  *     

       
احداث کارخانه 

 چیپس

 مداریتوسعه دا  *     

     *  
احداث صنایع 

 تبدیلی دامداری

 1397منبع: استخراج از کارگاه مشارکتی و پرسشنامه، 
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 زایی روستا تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال-3-6

ی و اخت علمشن اهداف ویژه طرح؛با توجه به هدف عمده طرح؛ توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای هدف و 

دف، هتاهای زایی در روستحلیل راهبردی مزیت ها، توانمندی ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغال

ی هدف، وستاهابسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره گیری از توانمندی های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در ر

هدف،  ستاهایمایه گذاری های اقتصادی اشتغال زا در رویکپارچه سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت های سر

ولید با تنجیره زتقویت ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و 

 اونی ومشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف، تقویت و نهادینه سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تع

رود ینتظار ماو ذینفعان روستاهای هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در روستاهای هدف، مردمی)ساکنین 

 که در روستاهای هدف دستاوردهای زیر بدست آید:

 ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف -

 هریش-بخشی روستاییکاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل -

 ای در روستاهای هدفت محور در پیوند با اقتصاد منطقهتقویت اقتصاد محلی صادرا -

 افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف -

 های توسعه اقتصادیسازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرحتوانمندسازی اقتصادی روستاییان و ظرفیت -

 بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییانتنوع -

 های اقتصادی روستاهای هدفلیتبری عادالنه عوامل در زنجیره ارزش فعاسهم -

 یدرون نسل بری عادالنه و پایدار از منابع زیستی با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی وسهم -

 وری در روستاهای هدفافزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره -

 زایی روستاییتقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال -

 بیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستاییتث -

رود که نتایج کیفی و کمی زیر برای زایی روستایی، انتظار میهای توسعه اقتصادی و اشتغالبا اجرا و تحقق برنامه

 روستاهای هدف بدست آید:

ا توجه ، گیالس بصوالت زیتون، انار، گردود صنایع تبدیلی در زمینه باغداری به ویژه محزایی از طریق ایجااشتغال -

 به پتانسیل روستا

انسیل وجه به پتزایی از طریق ایجاد صنایع تبدیلی زراعت به ویژه محصوالت گوجه فرنگی، سیر و برنج با تاشتغال  -

 روستا

 جاد صنایع تبدیلی دامی با توجه به پتانسیل روستازایی از طریق ایاشتغال -

 یجاد خدمات گردشگری با توجه به پتانسیل روستازایی از طریق ااشتغال -

 کاهش مهاجرت از طریق ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت -

 بدیلی تکاهش بیکاری فصلی، افزایش اشتغال جوانان و سرپرستان خانوار روستا از طریق ایجاد صنایع  -

 افزایش درآمد روستاییان از طریق برندسازی محصوالت منطقه طارم -
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 سایه های همیغات و فروش محصوالت روستاهای هدف در سطح ملی و صادارت محصوالت به کشوربازاریابی و تبل -

 های اقتصادی روستاگذاریافزایش مشارکت مردم در سرمایه -

 ارتقاء محصوالت کشاورزی  -

زایی موجود های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت-3-7

 روستا 

مدیریتی، -زایی موجود روستاهای هدف، عوامل زیرساختی، سیاسیهای اقتصادی و اشتغالظرفیت فعالیت برای ارتقاء

 توانند به عنوان اقدامات مناسب موجب تحرک اقتصادی منطقه گردند که درمالی، می-صادیآموزشی و اقت-اجتماعی

 جدول زیر و در ادامه آورده شده است:

 قاء ظرفیت فعالیت ها: اقدامات مناسب برای ارت88جدول

 الیم-عوامل اقتصادی موزشیآ-عوامل اجتماعی دیریتیم-عوامل سیاسی عوامل زیرساختی

 تقویت خدمات گردشگری -

 ارتقاء خدمات زیرساختی -

خروج روستاها از بن بست و  -

انزوای جغرافیایی از طریق 

 زیرساخت راه

 بهبود زیرساخت آب  -

 دسترسی به آبیاری نوین -

میدان  ساماندهی و ایجاد -

 بار تره

یکپارچگی اراضی به منظور  -

 جلوگیری از خرد شدن اراضی

ثبات و نظارت در اجرای  -

 قوانین و مقررات

جلوگیری از نوسانات شدید  -

 بازار 

 های کشاورزیکاهش هزینه -

تسهیل فرایند صدور  -

 محصوالت به خارج از کشور 

رفع اختالفات با منابع طبیعی  -

 برای مراتع

 در گری اقداماتتسهیل -

ارتباط با رفع موانع اداری و 

 های صنعتی قانونی ناحیه

های ها و مهارتارائه آموزش -

 مرتبط با صنایع تبدیلی

های مشاغل ارائه آموزش -

 خانگی و صنایع دستی

اتکا به منابع مردمی و  -

 مشارکت دادن آنها

 های بازاریابیبرگزاری دوره -

تشکیل و حمایت از  -

 های تعاونیشرکت

ها از سوی بانکحمایت مالی  -

 و موسسات مالی عامل

 استفاده از اعتبارات خرد -

آسان نمودن شرایط دریافت  -

 اعتبارات

پرداخت اعتبارات با نرخ  -

 درصد 6-4سودهای مصوب 

تضمین خرید محصوالت  -

 روستایی

 1397منبع: مشاور، 

 عوامل زیرساختی روستاها -3-7-1

اه آهن، اسب نظیر وجود یا نزدیکی به خطوط ریط زیرساخت منهای اقتصادی روستا داشتن شرابرای ارتقاء ظرفیت

می و هم ه لحاظ کب هم بآزادراه، بزرگراه، راه آسفالته بین روستایی، راه آسفالته داخل روستا، برخورداری از آب شر

ه سب راهای مناختبه لحاظ کیفی و برخورداری از آب کشاورزی، برخورداری از برق و گاز ضرورت دارد. وجود زیرسا

و به  گردد و هم باعث دسترسی راحت، آسانباعث خروج روستاها به ویژه روستاهای کوهستانی دهستان درام می

یط مساعد شود. فراهم نمودن و تقویت خدمات زیرساخت گردشگری روستاها از دیگر شراموقع محصوالت به بازار می

بیاری ا تأثیرگذار باشد. استفاده از تکنولوژی آتواند در رشد و توسعه اقتصادی روستزیرساختی است که می

مند نماید. اقدامات تواند از هدر رفت آب جلوگیری کند و روستاها را از منابع آبی پایدار بهرهای(، مینوین)قطره

 راهبردی در زمینه زیرساختی در روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم به شرح زیر است:
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 ماسوله –شیرین سو  –ام آسفالت ریزی جاده ارتباطی در -

 اصالح و تکمیل راه ارتباطی طارم به خلخال -

 منجیل –اصالح و تکمیل راه طارم  -

 طارم –زنجان  –تعریض و اصالح راه تهم  -

 تقویت خدمات گردشگری مسیر تهم، خلخال، شیرین سو و ماسوله -

 تقویت خدمات گردشگری روستایی و طبیعی کلیه روستاها -

سکین، ستاکول، تانکشه، پاوه رود، تایی و درون روستایی به ویژه در روستاهای گیلوان، گیالهای بین روسبهبود راه -

 بهار، هندی کندی جدیدده

 رودمنزوی نظیر نوکیان و پاوه های جدید برای روستاهایاحداث راه -

 دهی به کل روستاهای هدفی خدماتریزی مناسب پمپاژ آب برابرنامه -

 ایقطره روستاهای هدف به منظور تحت پوشش قرار دادن روستاها به آبیاریتسهیل و تامین شرایط برای  -

 پیاده نمودن سیاست یکپارچگی اراضی به منظور جلوگیری از تقسیم و وراثتی بودن اراضی  -

ذیری پهای مناسب روستاهای هدف به منظور صادرات محصوالت به ویژه زیتون و امکان رقابت ارائه زیرساخت -

 محصوالت 

 وری تولید در روستاهای هدف در زمینه زیتونهای نوین به منظور ارتقای سطح بهرهآوریفن ترویج -

 تکمیل سدهای پاوه رود و میرزاخانلوی یک و دو -

 سدمعیشتی در روستاهای سیاه ورود/نوکیان، هزاررود و پسار 3احداث   -

س کشه بر اسارود، درام، تشویر و گیالنبدیل محصوالت کشاورزی در گیلوان، پاوه تهای کارگاهی برای توسعه پهنه -

 طرح فرادست.

 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

هم شود. زای روستایی فرااشتغال هایو مدیریتی را به نحو احسن انجام ادامه داده تا شرایط الزم برای توسعه فعالیت

ساز در جهت تحرک اقتصادی روستاها و به ویژه گسترش مشاغل در سطح مناطق ای از موانع محدودیتبخش عمده

مناطق  ثباتی قوانین و مقررات، مشکلی است که نه تنها درشود. بیروستایی به مشکالت کالن اقتصادی مربوط می

 ین مسئلهااست.  لکه در کل اقتصاد کالن کشور نیز محدودیتی اساسی بوجود آوردهروستایی محدودیت ایجاد کرده ب

شود. وجود های شغلی در روستاها تشدید میهای باالی تولید، و عدم تنوع فرصتبا نوسانات شدید بازار، هزینه

مجوزهای تولید، و های دولتی در تخصیص منابع، دریافت ای 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 مرکزی طارم به شرح زیر است:مدیریتی در ر-باشد. اقدامات راهبردی در زمینه سیاسیمی

 برای روستاهای درام همکاری ادارت برای تامین آب شرب به ویژه -

 جلوگیری از نوسانات شدید بازار  -



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

170 

ه دارو و های کشاورزی روستاهای هدف در زمینه تولیدات زراعی و باغی نظیر دارو و سم، در زمینکاهش هزینه -

 خوراک ماهی، در زمینه تعذیه دام

 تسهیل فرایند صدور محصوالت به خارج از کشور  -

 استفاده روستائیان از مراتع برای چرای دام رفع اختالفات با منابع طبیعی برای  -

 های صنعتی برای مجوز تولیداتاقدامات در ارتباط با رفع موانع اداری و قانونی ناحیه تسهیل -

ر بخش دحمایت از صنعت گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اقتصادی روستاهای هدف  -

 مرکزی شهرستان طارم

 آموزشی -یعوامل اجتماع-3-7-3

ازسازی بکارگیری خالقیت و کارآفرینی در فرآیند آموزش برای توسعه ضروری می باشد. خروج از بحران آهنگ به

ر بای غلبه شار براقتصادی را سرعت می بخشد و بر نوع مهارت های مورد نیاز تاثیر می گذارد. روندهای جمعیتی ف

  این چالش را افزایش می دهد.

د و اهنگ شونغییر همتباید مولد و همراه با توسعه مستمر مهارت ها باشد تا قادر شوند با سرعت زندگی شغلی افراد 

ارت، به کارفرماها و افراد باید به آموزش شغلی و ارتقا مه ها ،به آسانی از یک شغل به شغل دیگر حرکت کنند. دولت

ی هارت برااشتن مدکه باید به حداقل برسد .  عنوان سرمایه گذاری پایدار برای آینده نگاه کنند نه هزینه هایی

ه مهارت های ککارفرمایان باید کارکنانشان را ترغیب نمایند  .موفقیت اقتصادی و اجتماعی افراد ضروری است

اده شان استفو کار بیشتری کسب کنند. محیط های کاری باید افراد را تشویق کند تا از پتانسیل شان در توسعه خود

 . ر اینجا نقش تعیین کننده ای ایفا می نمایدکنند. رهبری د

متی افزایش سود آوری ( ، جامعه)ارتقا سالبهبود عملکرد ، توسعه مهارت ها برای کارفرمایان )افزایش بهره وری ،

توانایی  افزایش تحرک و انسجام اجتماعی( ، افراد )تسهیل در ورود به شغل ، پایداری شغل ،افزایش مشارکت ،،

افزایش میزان رضایت و کیفیت افزایش سطح دستمزد ، ،   کارافزایش نرخ موفقیت شروع بهمیان شغل ها ، حرکت 

ا در ر  تصادی(افزایش اشتغال و کارآفرینی و کاهش رکود اقباالی شغل( و اقتصاد)افرایش بهره وری و رقابت پذیری،

ایمی تعامل د صادی درکارفرماها به لحاظ اجتماعی و اقتبر خواهد داشت . در اکوسیستم مهارت ها که در آن افراد و 

رفرما و البته معه ، کااد، جامی توان درباره مهارت ها فکر کرد . ارتقا مهارت افراد یک برد واقعی برای اقتص قرار دارند

به سمت  رفتن کار و ارتقا مهارت به افراد در ورود به شغل ، ماندن و حفظ شغل و خروج از بازار . خود افراد است

چه  ست. هرامشاغل بهتر کمک می کند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نرخ بیکاری با سطح مهارت در ارتباط 

 یشتر است. بها بیشتر باشد احتمال ماندن در شغل مهارت

 افراددی شهرون وداشتن مهارت و قابلیت های کافی برای مشارکت نه فقط در زندگی شغلی بلکه در زندگی اجتماعی 

 احترام به تفاوت ها، مسئولیت درک متقابل ، مهارت اساس انسجام اجتماعی است که بر مردم ساالری ، حیاتی است.

آزادی و مهارت های بین فردی مبتنی است و برای رسیدن به خوشبختی و تکامل فردی  خالقیت ، شهروندی ،

 .ضروری هستند
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 که مهارت های کافی را برای همه شهروندان فراهم کندطوریآموزشی به اصالح نظام هایبر اساس تحقیقات اخیر ، 

مفید  طور کلی نیروی کار مهارت دیده برای اقتصادرا تا ده درصد در دراز مدت افزایش دهد. بهGDP می تواند 

و  د کنار بیایدتر می تواند با تکنولوژی جدیشرکت با نیروی کار ماهر آسان .است و رقابت پذیری را افزایش می دهد

امه ی که برنآنهای در تولید و خدمات نوآوری داشته باشد. شرکت هایی که کارمندانشان را آموزش می دهند نسبت به

 برابر کمتر احتمال دارد آنها را از شرکت اخراج کنند.  2/ 5آموزش ندارند 

 ر است:زی طارم به شرح زیاقدامات راهبردی در زمینه اجتماعی و آموزشی در روستاهای هدف در بخش مرک

 فهای مرتبط با صنایع تبدیلی در زمینه زراعت، باغداری، دامداری برای روستاهای هدها و مهارتارائه آموزش -

وستای رهای مشاغل خانگی و صنایع دستی در زمینه خیاطی، نمدبافی، گلدوزی، قالی بافی برای ارائه 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، گوجه فرنگی، برنج

 لت های تعاونی به وسیله مردم و دوتشکیل و حمایت از شرکت -

 نی زیتون، سیر، برنج، گوجه فرنگی، گردشگریهای خصوصی و تعاوشرکت ایجاد -

 برندسازی محصوالت عمده بخش مرکزی طارم نظیر زیتون، سیر، برنج و گوجه فرنگی -

 برندسازی محصوالت در حوزه گردشگری به عنوان مناطق نمونه گردشگری -

 ستاهای هدف به منظور کاهش ضایعاتهای مناسب به روستائیان ساکن در روریزی و ارائه آموزشبرنامه -

 محصوالت کشاورزی زیتون

ویت ریق تقاصالح و بهبود وضعیت زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستاهای هدف از بخش مرکزی طارم از ط -

 زمینه کشاورزی)زراعت، باغداری و دامداری( و گردشگری های کارآفرین درحوزه

، داشت و برداشت و همچنین مبارزه با آفات توسط آموزش عمومی کشاورزان در خصوص نحوه کاشت -

 جهادکشاورزی 

های اشتغال قرار گیرد، توسط سازمان فنی تواند مبنای ارائه وامای، که میآموزش تخصصی با ارئه گواهینامه حرفه -

 ای و حرفه

ا یام نور زمینه الزم رپکاربردی، آزاداسالمی و  –های علمی ر دانشگاهدهای مرتبط با محصوالت اصلی توسعه رشته -

 های مرتبط با بخش کشاورزی.برای توسعه تحقیقات و پژوهش

 عوامل اقتصادی و مالی  -3-7-4

کم  ا نرخ سودهای مالی و تسهیالت اعتباری بیکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه اقتصادی روستاها، حمایت

و  توسعه کسب دریافت این اعتبارات باعث انگیزش روستائیان وفرایند  باشد. وجود اعتبارات کم سود و تسهیل درمی

 ه شرح زیربشود. اقدامات راهبردی در زمینه اقتصادی و مالی در روستاهای هدف در بخش مرکزی طارم کار آنها می

 است:
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ای احدهها و موسسات مالی عامل از طریق تامین منابع مالی متناسب با نیازهای وحمایت مالی از سوی بانک -

های بانکی به ویژه در حوزه باغداری، زراعت و دامداری از روستاهای مانتضدرصد 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 -

 وع خسارات طبیعی نظیر تگرگ، سرمازدگی و ...مان وقای از محصوالت در زهای بیمهحمایت -

های اقتصادی و زایی برای ارتقاء سطح فعالیتتعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال-3-8

 زایی روستا اشتغال

دهد که های مشارکتی و پرسشنامه، و اسناد فرداست، نشان مینتایج حاصل از برداشت میدانی در قالب کارگاه

 داری وت توسعه فعالیت اقتصادی روستاهای هدف واقع در بخش مرکزی طارم، در حوزه گردشگری، باغمحوری

ناسایی های فوق، بر اساس جامعه محلی، عرضه و تقاضای تولیدات و خدمات گردشگری شزراعت استوار است. حوزه

 : ده استشدار زیر آورده شده است. اهم برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای هدف در نمو

 : اهم برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای هدف از بخش مرکزی شهرستان طارم12نمودار 

 
 1397منبع: مشاور، 

زایی با گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت-3-9

 ها ین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحمقیاس کارکردی در سطح روستا و تعی

ها و اسناد فرادست، برای های مشارکتی، پرسشنامهبا توجه به نتایج حاصل از برداشت میدانی از طریق کارگاه

ها پتانسیل روستا به لحاظ محصوالت هایی پیش بینی شده است. در این پیش بینیروستاهای هدف طرح و پروژه

ر ر جدول زیهای کارآفرینی مردم روستاها نقش داشته است. ددامداری( و همچنین ایده کشاورزی)زراعت، باغداری و

 ها آورده شده است.لیست روستاهای هدف به همراه طرح و پروژه
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 زایی روستاهای هدفگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای پیشنهادی سرمایه: لیست پروژه89جدول 

 ردیف روستا 1پروژه  2پروژه 

 1 استاکول احداث آژانس ارائه خدمات گردشگر  ث گلخانهاحدا

 2 هزاررود علیا های محلی و صنایع دستی نمایشگاه دائمی لباس ایجاد کمپ گردشگری

 3 نوکیان گردی اقامتگاه بوم احداث رستوران گردشگری

 4 پاوه رود گردیاقامتگاه بوم سایت کارگاه صنایع تبدیلی زیتون

 5 درام کارگاه تولید زیتون ترش، پرورده اییرههای زنجفروشگاه

 های زیتون بندی فرآوردهکارگاه بسته کارگاه مشاغل خانگی
هندی کندی 

 جدید
6 

 7 تسکین کارگاه تبدیل زیتون  کارخانه رب گوجه فرنگی

 8 گیالنکشه گردیاقامتگاه بوم کارگاه تولید سیر ترشی

 9 تشویر گردیاقامتگاه بوم تولید نشاء گوجه فرنگی

 10 قارقلی چم کارخانه چیپس تولید سبد گوجه فرنگی

 11 گیلوان کارگاه تبدیل شیر به خامه و ماست ایهای زنجیرهفروشگاه

 12 ده بهار گردیاقامتگاه بوم کارگاه مشاغل خانگی

 1397منبع: مشاور، 

ه ها در زمینه درصد پروژ 46ای هدف حدود روست 12پروژه تعیین شده برای  24با توجه به نمودار زیر، از بین 

درصد در  8درصد در حوزه باغی،  17درصد در حوزه زراعی،  25گردشگری تعریف شده و مابقی به ترتیب شامل 

 باشد.درصد نیز در حوزه دامی می 4حوزه مشاغل خانگی و 

 های تعیین شده برای روستاهای هدفپروژه : درصد حوزه13نمودار 

 
 1397ور، منبع: مشا

ه ترتیب در بهای پیشنهادی ژههمانگونه که در نمودار زیر نشان داده شده است، به جز سه روستا؛ هزاررودعلیا، نوکیان و قارقلی چم که پرو

 های مختلف تقسیم شده است. زمینه گردشگری و زراعی تعیین شده است مابقی پروژه روستاها در زمینه
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 ده روستاهای هدف به تفکیک حوزههای تعیین ش: پروژه14نمودار 

 
 1397منبع: مشاور، 

 دهد. های هر یک از روستاهای هدف را به تفکیک روستا نشان میدر جداول زیر اشتغال احتمالی پروژه

 : تعداد طرح، تعداد اشتغال و میزان سرمایه مورد نیاز پروژه های روستاهای دهستان آببر90جدول  شماره 

 1397منبع: مشاور، 

 ال و میزان سرمایه مورد نیاز پروژه های روستاهای دهستان درام: تعداد طرح، تعداد اشتغ91جدول  شماره 

 

 

سرمایه گذاری 

یلیون کل )م

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(
 روستا طرح ظرفیت )تن(

 احداث گلخانه تن در سال 293 17 
 استاکول

 آژانس ارائه خدمات گردشگر - 11 

 
  

 های محلی و صنایع دستینمایشگاه دائمی لباس
 هزاررودعلیا

 
  

 ایجاد کمپ گردشگری

سرمایه گذاری 

کل )میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(
 روستا طرح ظرفیت )تن(

 اقامتگاه بوم گردی  5 5000
 نوکیان

 راه اندازی رستوران گردشگری  21 

 اقامتگاه بوم گردی  5 5000
 شهرک پاوه رود

 بدیلی زیتونسایت کارگاه صنایع ت -  

89328.4 35 
 

 ایهای زنجیرهفروشگاه
 درام

 کارگاه تولید زیتون ترش، پرورده و ... تن در سال 1000 12 
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 : تعداد طرح، تعداد اشتغال و میزان سرمایه مورد نیاز پروژه های روستاهای دهستان گیلوان92جدول  شماره 

ری کل سرمایه گذا اشتغال )نفر( ظرفیت )تن( طرح روستا

 )میلیون ریال(

  27  کارگاه مشاغل خانگی هندی کندی جدید

بندی کارگاه بسته

 های زیتون فرآورده

  25 تن در سال 2200

    کارگاه تبدیل زیتون  تسکین

کارخانه رب گوجه 

 فرنگی

   

 5000 5  گردیاقامتگاه بوم گیالنکشه

    کارگاه تولید سیر ترشی

 5000 5  گردیاقامتگاه بوم تشویر

  7  تولید نشاء گوجه فرنگی

  26 تن درسال 280 کارخانه چیپس قارقلی چم

  18 350000 تولید سبد گوجه فرنگی

 گیلوان
کارگاه تبدیل شیر به 

 خامه و ماست

 تن 3500شیر 

 تن 1500ماست 

 تن 1500خامه 

22 18958 

 89328.4 35  ایهای زنجیرهفروشگاه

 5000 5  گردیه بوماقامتگا ده بهار

  27  کارگاه مشاغل خانگی

  1397منبع: مشاور،  
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