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  مقدمه: 

شدن است  ترقدرتمندترشدن و حتی بزرگ، ترشدن در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته توسعه

ف یشرفت به سوی اهداتوسعه را باید برحسب پ :گویدبروکفلید در تعریف توسعه می( 2001 ،فرهنگ لغات آکسفورد)

 .بیکاری و نابرابری تعریف کنیم  ،رفاهی نظیر کاهش فقر

ه اجتماعی را ب-گیری متفاوت کل نظام اقتصادیبه طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت

های تی در ساخهای اساسشامل دگرگونی ،دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربرداردهمراه 

حتی  ،دهای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از مواراداری و همچنین ایستارها و دیدگاه -اجتماعی ،نهادی

 ،بیکاری ،عنای کاهش فقرمتوسعه را به  ان چنین گفت،لذا می تو .گیردبرمی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در

ور ردم در اممافزایش مشارکت  وایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت  ،ارتباطات بهتر ،شدن بیشترصنعتی ،نابرابری

 .کندسیاسی جاری تعریف می

بعاد د تمامی امعطوف به بهبو جانبه است )نه فقط توسعه اقتصادی( کهامروز تلقی ما از مفهوم توسعه. فرآیندی همه

وسعه تصادی. تسعه اقزندگی مردم یک جامعه )به عنوان الزم و ملزوم( است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: تو

فًا وسعه. صربعاد تسیاسی. توسعه فرهنگی و اجتماعی. و توسعه امنیتی )دفاعی(. مناسب نیست بدون توجه به کلیه ا

 .ینده قرار دادآها را در دستورکار ید و دیگر بخشبه یک جنبه اولویت بخش

از مردم،  تحمای جهت آبادانی، در روستایی گاه های سکونت توسعه ساختاری توسعه ملی، عناصر مهمترین از یکی

ی، اقتصادی، اجتماع های فعالیت ابعاد کالبدی، به ویژهروستایی، توجه  مناطق پذیری آسیب کاهشکاهش مهاجرت، 

 ومی،عم خدمات امن، محیط سالم، قالب توسعه همگن، مسکن در نسان در مناطق روستایی است کهو محیطی ا

 )layton, & Dent,1993:39C-Dalal(قرار می گیرند  توجه مورد زمین یرکاربزیربنایی و  خدمات

 شدر و شهرها بی رویه گسترش .است توسعه حال در در کشورهای جدی های دلنگرانی از یکی روستایی توسعه

 بین فاصلة موجود تنها نه دیگرسو، از کشاورزی، فعالیت های و ناپایداری سو یک از شهری، اصطالح به جمعیت شتابان

 کند. می مصادره دیگری نفع به را انسانی( یکی و گوناگون )طبیعی بلکه منابع دهد، می گسترش را روستاها و شهرها

 بدون که است ایین،به پ باال از متمرکز و آمرانه نگرش و تصدیگری ارفرویکرد متع زند، می دامن فرایند این به آنچه

 تاکنون ی،ا برنامه های توسعه و نیازها سوی و سمت تعیین در آنان و مشارکت ذینفع مردم اساسی نقش به توجه

 .یابد ( دستنیز شهری البته روستایی )و توسعه و عمران نشدة تعیی از پیش اهداف به دلخواه به طور نتوانسته است

 :آید به نظر می الزامی اساسی مقولة چند به الزم توجه بدینسان،

 سعة اجتماعتو و تحول به نسبت آنان بنیادین تصور در و دگرگونی کارشناسان و سازان تصمیم نگرش در بازنگری 

 روستایی؛

 روستانشینان؛ مشارکت با ترغیب همراه روستایی خودگردانی ترویج و آموزش 

 شهری؛ -روستایی  اثرگذار و پیچیده روابط به کیدا توجه 

 .های منطق یکپارچة توسعة بر مبتنی قالب رویکردهای در شهری  روستایی پیوندهای تقویت 
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البدی ماعی،کطرح های توسعه روستایی در انواع مختلف طرح های از جمله طرح توسعه اقتصادی، طرح توسعه اجت

 بهداشت، ال،اشتغ فقر، همچون مسائلی زمینة در توسعة روستایی پیشین دهایراهبر ناکامی پی روستایی و ... در

 از و ان است؛گریب به دست متعدد چالشهای و مسائل با روستایی توسعة هنوز زیست، پایداری محیط و غذایی، امنیت

 برنامه ریزان زان،ردانظریه پ و است گرفته توجه قرار مورد روستایی توسعة دیگر بار اخیر، سالهای در که روست همین

 نواحی این ان گیرگریب مسائل و معضالت از جدید، راهبردهای و ارائة راهکارها با تا آنند بر نیز حکومتی مجریان و

 آورده اند. روی دانب بیشتر کشورها اخیر، سالهای در که است راهبردهایی از روستایی پایدار توسعة به بکاهند. توجه

 است مطرح لسؤا این حال، است. سیاسی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، ابعاد تمامی به معطوف توسعه نوع این

 دارد؟  وجود یداریرهیافت پا این توسعة پیرامون مشکالتی و چالشها چه ایران، روستایی جوامع که با توجه به شرایط

و نوع  ی، میزانای مرکزمرکزی، روستاهارتباط بین روستاها با همدیگر و روستاها با شهر عموما تابعی از اندازه شهر 

ی رکردهاصنعتی شدن آن و میزان خدمات موجود در مراکز عمده روستایی است. وجود صنایع هم پیوند با کا

د، شود. د محدواقتصادی روستایی می تواند باعث تقویت وضعیت اقتصادی روستاها به لحاظ انباشت سرمایه، هرچن

اعث واند بقویت یک بخش و تضعیف و یا حتی حذف برخی بخش های دیگر، می تاین تقویت وضعیت اقتصادی، با ت

 تغییرات در ساختار اقتصادی روستا شود. 

ستلزم ملی و دستیابی به توسعه یکپارچه و پایدار ممنطقه ای و  -بازتعریف نقش نقاط روستایی در فضای محلی

رتباطی، نگی، ابه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فره شناخت نحوه تاثیر عصر صنعت بر روستاهای هر منطقه با توجه

است. با  تایی الزمای و مکانی در توسعه روسکالبدی و فضایی است. از طرف دیگر توجه به تفاوتها و نابرابریهای ناحیه

کرد  ستفادهادر نظر گرفتن اصول فوق، ضمن نگهداری جمعیت معقول می توان از منابع روستایی به صورت صحیح 

د. تعریف کرلی بازباط سیستماتیک روستا با نقاط روستایی دیگر را برای داشتن نقش مفید و موثر در فضای مو ارت

ی روستاها ه خصوصباین امر عالوه بر بازتعریف نقش روستاها نیازمند بازتعریف نقش روستاهای حوزه نفوذ آنها و 

ود خرامون تنگاتنگی با محیط روستایی پی کوچک و متوسط است؛ همچنین شهرها و روستاهای مرکزی که ارتباط

دید شت تاثیر را تح دارند و هرگونه تغییر و تحول عمده در آنها می تواند ساختارهای موجود در محیط های روستایی

 خود قرار دهد. 
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در عصر تغییر و تحول در ساختارهای روستایی در گذر از عصر کشاورزی به صنعتی و انتظار از برنامه ریزی . 1نمودار

 ارتباطات
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 بخش دوم
 ربرسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
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 موقعیت جغرافیایی بخش، دهستان و روستاهای هدف  -2-1

 نظم هنحوو  بستراز  ستا رتعبا منظا هر رساختا یددگر کرذ تفصیل به حاضر تمطالعااول  بخشدر  که رهمانطو

از  ترافر ،چهرکپای کلیتی رتصو به ،عمل در کهآن  هدهند تشکیل یربناییز ایجزا یا یندبنیا عناصر ،ها بخش یپذیر

 بطیو روا ها عالیتف مجموعه م،هرنظا دکررکا مقابل. در دشو می گرفته نظردر  اءجزا یا عناصر ،ها بخش ینا تک تک

 رساختا بین نطقیم تباطیار ن،بدینسا. یابند می تحقق نمکاا ریساختا ییژگیهاو به توجه با که ددگر می شاملرا 

 یفعالیتها انتو می آن ریساختا یها قابلیت سساا بر تنها منظا هراز  ،یگرد سخن بهدارد.  دجوو منظا هر دکررکا و

 .شتدا رنتظارا ا معین بطروا اریبرقرو  مشخص

وضعیت  پسسو  ختهداپر سیاسیو  طبیعی ظلحا به منطقه موقعیت معرفی به ابتددر ا فصل یندر ا ترتیب بدین

  ،فرهنگی -خییرتا، یکالبد ،شناختی  مبو -محیطی یهارساختا تفکیک به ،منطقه حاکم بر منظا رساختامنابع و 

 .  گرفت هداخو ارقر مطالعه ردمو سیاسیی و دقتصاا  ،جتماعیا

 موقعیت منطقه -

 ودحدلب(، حروستا خالی از سکنه( و یک نقطه شهری )شهر  13روستا ) 42شامل  حاضر حطر مطالعاتی ودهمحد -

 که ددگر می شاملرا  ،زنجان نستادر ا قعوا ،ایجرود نشهرستا حلب بخش دهستان ایجرود پایینسیاسی  تتقسیما

و  سنفو میعمو ریسرشما با )مطابق نفر 6148 ودحددر  جمعیتی با مربع کیلومتر 868.82 تقریبی سعتدارای و

ر رودخانه عبو اقع شده است.و زنجان غرب شهرستان ایجرود استاندر  ودهمحد ینا. باشد می (1395 لسا مسکن

 ه یکی ازکاز بخش موجب فراوانی منابع آب و همینطور رودخانه خوئین خروشان قزل اوزن و سرشاخه های آن 

 ؛مطالعه ه موردعوامل و فاکتورهای اصلی در امر توسعه می باشد، گردیده است. این امر موجب شده است که منطق

 د.منابع طبیعی و کشاورزی خود را حفظ کن

 یجار و محور فرعی تامین می گردد.ب -دسترسی پذیری این محدوده از طریق محور زنجان -

 زنجان استان جنوب غربیدر  این شهر .نفر جمعیت می باشد 956حلب شهر حلب بوده که دارای بخش  مرکز -

کزی بخش مره ب، از شرق  بخش افشار شهرستان خدابنده، از جنوب به شهرستان ایجروداز شمال به  واقع شده که

 و انی بودهدارای آب و هوای کوهست حلبمحدود می گردد. شهر  استان کردستانو از غرب به  شهرستان ایجرود

 دروازه ورودی استان زنجان از سمت غرب محسوب می شود.

 طبیعی و  یاضیر موقعیت تبیین -

 27" و  لیا شم ضعر  36° 18' 60" تا 36° 09' 27" فیاییاجغر تمختصااز  چوبیرچادر  محدوده مورد مطالعه

و  مالیش 4023880 تا UTM  4005538ای     شبکه ت)مختصادارد.  ارقر شرقی لطو 54° 12' 56" تا °53 58'

 . (39زون  ایبر شرقی 788691 تا 767557

 تا 1400 ینماب تفاعیار ودهمحددر  محدوده مورد مطالعه GISدر  هشد منجاا فیاتوپوگر فضایی تحلیل سساا بر

 . ستا گرفته ارقرآزاد  ییاهادر سطحاز  یمتر 2200

 یستاهاو رو پایکوهی یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  منطقه یها هسکونتگا هشددیا اردمو به توجه با

 با طبیعی ظلحا بهو  هشد قعوا یمتر 1600 یباال ازتردر  عمدتاً کوهستانی یستاهارو. هستند تقسیم قابل شتید
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.  هستند جهامو وریپرو دام  ورزیکشا یها فعالیت ایبر  مرتعی ضیارا حتیو  کشت قابل ضیاار یتودمحد

 به سترسید نظراز  ماا ندا دهکر اپیدرا  وریمپرو دا اریباغد توسعه نمکاا که هستند یطیاشردر  پایکوهی یستاهارو

 مینیزیرو ز سطحیآب  ابعمن به سترسیدبا  شتید یستاهارو. هستند یتودمحددر  نهمچنا کخاآب و  منابع

 توسعه نمکاا ،برفتیآ یندهازساروی  بر حاصلخیزو  ارهمو ضیاز ارا رداریبرخو همچنینو  قزل اوزن بریزآ حوضه

 یقرتز همچنین فاهیر تخدماورود  مناسب نسبتاً یها سترسید دجوو همچنین. ندا دهکر اپیدرا  ورزیکشا دقتصاا

 .ستزده ا قمر ستاهارو ینا رکنارا در  صنعتی نیمهو  صنعتی یها فعالیت برخی

 موقعیت طبیعی منظومه حلب. 1نقشه 

 
 سیاسی -تبیین موقعیت اداری

در  که ستاایجرود  نشهرستااز  حلببخش  بر منطبق سیاسی -اداری موقعیت ظلحا  به روستاهای مورد مطالعه

روستاهای بخش حلب  هجایگاو یجرود ا نشهرستا سیاسی تتقسیما خرینآزیر  جدول .ستا هشد قعوا زنجان نستاا
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، بخش حلب شامل یک دهستان به نام ستا هشد مشخص هم رمذکو ولجددر  چنانکه. ستداده ا نمایشدر آن را 

 جمعیتی رماآ طبق. روستا به مرکزیت شهر حلب می باشد 42کیلومترمربع دارای  868.68ایجرودپایین به مساحت 

  دیباآ 42قالب در  نفر 6148 دلمعا جمعیتیدارای  منظومه حلب 1395 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما

 . نددار سکونتنفر در دهستان ایجرودپایین  5192نفر در شهر حلب و  956 ادتعد یناز ا که باشد میو یک شهر 

ر شهر ددرصد(  15.55نفر ) 956درصد( در روستاها و  84.45نفر ) 5192از مجموع کل جمعیت منظومه حلب، 

 ونت دارند.سک

 1395 لسادر  رکشو سیاسی تتقسیما خرینآ با مطابق بخش حلب شهرستان ایجرود، سیاسی تتقسیما .1 ولجد

 زن مرد جمعیت خانوار آبادی شهر / دهستان بخش شهرستان استان

 حلب  ایجرود زنجان

 2994 3154 6148 1976 بخش حلب

 2547 2645 5192 1717 دهستان ایجرودپایین

 جرود پایینای

 0 0 0 0 ادینه چمی

 33 42 75 26 آرمتلو

 0 0 0 0 تریاکی

 0 0 0 0 جهان قبیر

 42 42 84 25 قراقیه

 50 53 103 36 پاشاچای

 20 33 53 17 چولچه

 237 234 471 150 صایین

 74 80 154 52 کهریزسیاه منصور

 0 0 0 0 یازل داش

 0 0 0 0 آق قیه

 0 0 0 0 پالچه قشالقی

 26 42 68 19 حاج قشالق

 57 68 125 38 قره بوته

 49 58 107 33 چولچه قشالق

 170 177 347 119 سفیدکمر

 قنبرلک

 قندی بالغ

0 0 0 0 

29 96 50 46 

 0 0 0 0 قوجالو

کارخانه آجر سفال 

 0 0 0 0 ینگی کند

 25 25 50 13 ابوجانلو

 23 25 48 16 دایدارسفلی

 26 26 52 18 دایدارعلیا

 12 12 24 9 قره دوراخلوسفلی
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 زن مرد جمعیت خانوار آبادی شهر / دهستان بخش شهرستان استان

 * * * * قره گونی

 0 0 0 0 قویجوق سفلی

 42 46 88 29 گنبد

ینگی کندجامع 

 231 229 460 147 السرا

 38 45 83 27 بهمن

 0 0 0 0 تاج الدین

 7 9 16 4 قادرلو

 67 67 134 49 قوشچی

 265 257 522 168 چسب

 0 0 0 0 جانقاجار

 84 87 171 71 قوریه

 175 164 339 106 قلقاتی

 

 301 305 606 181 نکتو

   

 140 161 301 109 ارکویین

 5 4 9 6 بلوبین

 113 115 228 101 خویین

 0 0 0 0 ساری قیا

 27 36 63 21 گرنه

 156 150 306 96 نجم الشیخان

 447 509 956 259 حلب

 

توصیف، تحلیل و تبیین اسناد باالدستی و ارزیابی طرح ها و برنامه های اجرا شده و در  -2-2

 لزایی روستاها.توسعه اقتصادی و اشتغا حال انجام مرتبط با موضوع و مکان برنامه

ها بایستی تا حدامکان ریزی در کشور، طرحبا توجه به آنکه براساس سلسله مراتب و سطوح طرح ریزی و برنامه

های ی طرحها و راهبردهاهای فرادست باشند لذا بررسی سیاستریزیها و برنامهمشی طرحمطابق با اصول و خط

عبارتند  جرودشهرستان ایهای باالدست در مورد ای انجام شده طرحهیابد و با توجه به بررسیباالدست ضرورت می

 از: 

 یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس .1

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

 1394اسناد پایش و ارزشیابی برنامه ها، سازمان مدیریت و ارزشیابی استان زنجان  .3

 1388ریزی استانداری زنجان اسناد توسعه، معاونت برنامه  .4

 1393معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان برنامه های راهبردی توسعه،  .5
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 1383طرح جامع توسعه و عمران ناحیه زنجان، اداره کل راه و شهرسازی زنجان  .6

 1388فهرست اسناد توسعه شهرستان ها، شهرستان ایجرود، معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان  .7

 1389برنامه آمایش استان زنجان، معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان مطالعات  .8

 1396 جهت گیری های ملی آمایش سرزمین، استان زنجان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان .9

برنامه  ودفتر آمایش  -کشور، سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور 7طرح مقدماتی آمایش استان های منطقه  .10

 )تاکنون گزارش طرح مذکور در اختیار این مشاور قرار داده نشده است( 1382منطقه ای،  ریزی

 طرح جامع شهر حلب، اداره کل راه  و شهرسازی استان زنجان .11

 .زنجاننیاد مسکن انقالب اسالمی استان ب -طرح هادی روستایی .12

بنای اصول و های زیردست بر ما و طرحهریزی کشور، برنامهریزی و برنامهبر اساس سلسله مراتب و سطوح طرح

های کالن که ها و برنامهگردد. به همین علت به بررسی طرحهای فرادست انجام میها و طرحهای برنامهسیاست

ین ازایی در ثیر بساختصاص به تبیین راهبردهای بسیار کالن دارد، پرداخته خواهد شد. مهمترین طرح فرادست که تا

صول و داشتن امی باشد، این طرح عالوه بر، در بر زنجانرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه طرح خواهد گذاشت ط

مورد مطالعه  های خاصی را در مورد محدودههای فرادست، خود نیز راهبردها و سیاستها و طرحهای برنامهسیاست

 به تفصیل ارائه کرده است.
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 رد مطالعهسلسه مراتب طرح های فرادست و فرودست مو. 2نمودار 
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 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی .1

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و 

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف بهبود شاخص

های کلی اقتصاد ساله، سیاستانداز بیستسند چشم

مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، 

 :گرددگرا ابالغ میپیشرو و برونزا، مولد، درون

سازی کلیه امکانات و منابع مالی و تأمین شرایط و فعال -1

های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه سرمایه

های های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 .درآمد و متوسطنقش طبقات کم جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و

سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده -2

بنیان و دستیابی به رتبه منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 .طقهبنیان در مناول اقتصاد دانش

پذیری وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتمحور قراردادن رشد بهره -3

های های متنوع در جغرافیای مزیتاقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت

 .مناطق کشور

وری، کاهش شدت انرژی و ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهیارانه سازیاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمند -4

 .های عدالت اجتماعیارتقاء شاخص

تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم -5

 .فرینی و تجربهسرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآ

ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و افزایش تولید داخلی نهاده -6

خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و 

 .خاص

 (.ر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاالتأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخای -7

های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست -8

 .برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

شور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ی نظام مالی کجانبهاصالح و تقویت همه -9

 .ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از  جانبهحمایت همه -10

 :طریق

 .های الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق -
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 .های مورد نیازرت خارجی و ترانزیت و زیرساختگسترش خدمات تجا - 

 .تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات -

های اقتصادی با دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی،شکلبرنامه -

 .کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

 .اتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیازاستفاده از ساز و کار مبادالت ته -

 .ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف -

های پیشرفته، گسترش و تسهیل ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهت -11

 .مین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارجتولید، صادرات کاال و خدمات و تأ

 :پذیری اقتصاد کشور از طریقافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب -12

 .ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگانتوسعه -

 .های اقتصادیستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف  -

 .ایالمللی و منطقههای بینهای سازمانظرفیت استفاده از -

 :مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق -13

 .انتخاب مشتریان راهبردی  -

 .های فروشایجاد تنوع در روش  -

 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش  -

 .افزایش صادرات گاز -

 .افزایش صادرات برق -

 .پتروشیمی افزایش صادرات  -

 .های نفتیافزایش صادرات فرآورده -

افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه  -14

 .های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترکظرفیت

توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، -15

های نفتی با تأکید بر )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده

 .برداشت صیانتی از منابع

ولت و ی دسازی اندازههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیجویی در هزینهصرفه -16

 .های زایدهای موازی و غیرضرور و هزینهحذف دستگاه

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی -17

 .سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت افزایش ساالنه -18

های پولی، های فسادزا در حوزهها و زمینهامات، فعالیتسازی آن و جلوگیری از اقدسازی اقتصاد و سالمشفاف -19

 . ... تجاری، ارزی و
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وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره -20

 .و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

ای و تبدیل آن به های علمی، آموزشی و رسانهقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطتبیین ابعاد ا -21

 .گفتمان فراگیر و رایج ملی

ی امکانات سازی و بسیج پویای همهدولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ -22

 :کشور، اقدامات زیررا معمول دارد

 .های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسبیری ظرفیتشناسایی و بکارگ -

 .های تحریم و افزایش هزینه برای دشمنرصد برنامه -

های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح -

 .های داخلی و خارجیاختالل

 های نظارت بر بازارگذاری و روزآمدسازی شیوهسازی نظام توزیع و قیمتف و روانشفا -23

 .افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن -24

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

در راستای  (مجلس شورای اسالمی 14/12/1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مصوب 

 توسعه فضاهای روستایی، برنامه های ذیل پیشنهاد نموده است.

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران  .2جدول

 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

و دجه بو -2

 مالیه عمومی

  6ماده 

رزش افزوده و ( قانون مالیات بر ا38( و )د( ماده )عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج -2

گذاری همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

نام سازمان ( قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به43خودروهای موضوع بند )ج( ماده )

 .شودز میداری کل کشور واریامور مالیاتی کشور نزد خزانه

ا، ( سهم کالنشهره%12درصد)وه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهوج

( روستاها و مناطق عشایری %35درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%53درصد)وسهپنجاه

غ براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابال

 .گرددها و مناطق عشایری توزیع میها و دهیاریشود، محاسبه و بین تمام شهرداریمی

استانداری، 

برنامه و بودجه، 

امور مالیاتی، 

 محیط زیست

 

توازن  -5

منطقه ای، 

توسعه 

روستایی و 

توانمند سازی 

اقشار آسیب 

 پذیر

ا پیشنهاد طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را ب -5

و  یاراننظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهکارشناسان فنی، زیر 

 ای متشکل از رئیس بنیاد مسکنرؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته

ازمان عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سانقالب اسالمی استان به

ن ازماب اسالمی شهرستان، نماینده سمسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقال

 ی روستاسالمجهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای ا

 .عنوان ناظر، تهیه کند به

استانداری، 

برنامه و بودجه، 

بنیاد مسکن، 

سایر 

دستگاههای 

 اجرایی مرتبط
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 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

ریزی شهرستان موظفند پنج تا برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهامهشوراهای برن -ب 

ای استانی مصوب های سرمایهرات تملک دارایی( از سرجمع اعتبا%8تا  %5هشت درصد )

ان، هرستقانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای ش

 توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند

 مقاومتی، داقتصا و برنامه کلی هایسیاست تحقق ورمنظ به است موظف دولت -27ماده 

  اجتماعی منزلت قایوارت روستایی نواحی در موجود هایظرفیت از برداریبهره و شناسایی

 پیشرفت و شکوفایی برای الزم بستر ایجاد و ملی اقتصاد در روستاها جایگاه و روستاییان

 دهد: انجامهای سنواتی و در قالب بودجهمات زیر را مطابق قوانین اقدا روستاها محورعدالت

ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه ریزی منطقهدولت مکلف است در راستای برنامه -1

هزار روستا با توجه به محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنجاقتصاد صادرات

آن منطقه، با مشارکت  قتصادیا -یطی و قابلیت محلیهای بومی و محاستعدادها و ظرفیت

گذاری بخش های دولتی و سرمایهگیری از تسهیالت بانکی، حمایتنیروهای محلی و با بهره

ان تهیه وسیله سازمان استخصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به

ست ف اریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظکند و به تصویب شورای توسعه و برنامه

 ید.الم نماه اعتعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنام

ایری وستایی و عشتنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه ر -2

ودجه بو اختصاص « عمران و توسعه روستایی»در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان 

 بوط به این فصل انجام پذیردعمرانی مر

تایی ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روسکاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -3

 ربط، به حداکثر پانزده روزو عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی

 وبرداری و ساخت نود توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -4

ر لی دنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغهشت ناحیه ص

گرا اتپذیروصادرروستاها و مناطق عشایری ازطریق احداث وتوسعه بنگاههای اقتصادی رقابت

 ازطریق بخشهای خصوصی و تعاونی

 های برخورداریشاخص (%5تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد) -5

 شده در ساماندهی عشایرتعیین

های ها و آبادیتهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستا -6

کمتر  ناطقباالی بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت م

 برخوردار

گر در زمینه و تسهیل عنوان عناصر پیشروآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -7

رسانی، های فرهنگی، بهبود خدماتهای اقتصادی و برنامهریزی محلی، توسعه فعالیتبرنامه

 های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجراییجلب مشارکت

سازی این شناسایی روستاهای درمعرض خطرسوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن -8

 سکونتگاهها

نوعی که حداقل به مکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،با ه

استانداری، 

برنامه و بودجه، 

بنیاد مسکن، 

تعاون 

روستایی، جهاد 

کشاورزی، امور 

عشایر، کمیته 

امداد، آبفای 

  روستایی



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

15 

 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

 سازی شوند.روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن (%30درصد)سی

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای تعیین شاخصهای بافت -9

 دارای اولویت. بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای

ام شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امبخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت -10

دیده خمینی)ره( و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب

ار یان اعتبباشند، تا پااز حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی

 به مدت ل آننون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهاقا

ولت د( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 10گردان موضوع ماده)سه سال از محل تنخواه

 شم.و اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ش 27/11/1380مصوب 

 یی:نااقدامات عمرانی زیرب  -ب

های های روستایی محدودههای دفع بهداشتی زبالهسنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان

ؤولیت آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسروستاها و جمع

 ربطدستگاههای ذی

 های( دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویتطراحی و اجرای طرحهای )پروژه -2

دلیل نفوذپذیری کم ها، سدها و روستاهایی که بهها، تاالبروستاهای واقع در حریم رودخانه

 باشد از طریق بخش خصوصی.اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل می

های عمران و توسعه روستایی، عشایری و ها و برنامهسازی حداکثری فعالیتیکپارچه -3

جرای پذیر تا پایان سال اول ارویکرد جهادی و نظارت کشاورزی کشور و مدیریت آنها با

یی و ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستاقانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه

نسانی، اهای جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط عشایری در قالب برنامه

 طبیعی، اقتصادی و اجتماعی.

ای گهداری راههتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نتأمین و تخصیص اع -4

ون قان روستایی روستاهای باالی بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای

 ( از طریق سازمان.%20درصد برنامه )هر سال بیست

( روستاهای %20درصد )تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست -5

 یزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگمر

 شاورزیک -7

 -31ماده 

اعتباری به  -ی فنیکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهات -ر

 تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

جهاد 

-کشاورزی

 شیالت

 آب -8

 -35ماده 

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت ز چشمهاعوارض حاصل  -ب

های همان ها یا دهیاریتوسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

سالمی ورای اشیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد گمنطقه قرار می

رسد، با تصویب کمیته ریزی و توسعه استان میشهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 .شودمان منطقه میهای گردشگری هریزی شهرستان صرف زیرساختبرنامه

-استانداری

-برنامه وبودجه

یراث م-امورآب

 فرهنگی
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 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

و مل ح-11

 نقل و مسکن

 -61ماده 

وری و استحصال زمین نسبت منظور افزایش بهرهربط موظفند بهجرائی ذیدستگاههای ا -ب

 به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل  ی طرحتهیه و اجرا -پ

 در حد رشد طبیعی آنها. محدوده روستاهای مذکور

-استانداری

اداره کل راه و 

 –شهرسازی 

 بنیاد مسکن 

 

13- 

و ارتباطات 

فناوری 

 اطالعات

 -67ماده 

های کلی شود با رعایت سیاستتباطات وفناوری اطالعات اجازه داده میبه وزارت ار -الف

ویژه مسائل به های کلی برنامه ششم توسعه( قانون اساسی و سیاست44اصل چهل و چهارم )

عالی فضای ها و مصوبات شورایامنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست

های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی مجازی در توسعه زیرساخت

ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت گونه گذاری نماید بهسرمایه

ت خانوار ( روستاهای باالی بیس%80، کشاورزی و بانکی( در هشتاد درصد ))سالمت، آموزش

 .پذیر گرددکشور امکان

ا بجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات ادستگاه های  -پ

امه نون برنی قاقابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطالعاتی مربوط،تاپایان سال سوم اجرا

ز خدمات ا توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها وکنند. دستگاه های اجرائی میاقدام 

ابل مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه خدمات ق

اتر تی و دفر پسارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفات

مورد  ( روستایی حسبICTو دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ) پیشخوان خدمات دولت

 واگذارکنند.

کلیه 

دستگاههای 

 اجرایی

 

فرهنگ،  -17

 هنر و ورزش

 -92ماده 

ست تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت دولت مکلف ا -ث

ح آمایش سرزمین و اس طریافته، بر اسهای روستایی در مناطق کمتر توسعهکتابخانه

ی در گذاری بخش خصوصی و تعاونبا رویکرد تشویق و جذب سرمایه  اینیازهای منطقه

یان ا پاتولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و ت

بودجه سنواتی  ( مطابق قانون%5سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج درصد )

 .بت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نمایدنس

( مالیات %9د)( از کل نه درص%27/0دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد) -94ماده 

المللی بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

عشایری، ورزش بانوان و رزش روستایی و ای و کشتی پهلوانی، وورزشهای زورخانه

 ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ درزیرساختهای ورزش به

ی نواتردیفهای مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه س

 .گیردها قرار میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهبینی میپیش

 شود.ها هزینه میین اعتبار فقط در استانا -1تبصره 

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان همکاری با اسالمی انقالب مسکن بنیاد -99ماده 

فرهنگ و 

-اوقاف-ارشاد

راه 

-وشهرسازی

-شهرداری ها

آب -ثبت اسناد

صدا -و فاضالب

 و سیماوسایر
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 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

رای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد اج و تهیه به نسبت است موظف گردشگری

شگری را از محل روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گرد

ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 برداری قرار گیرد.نماید تا در چهارچوبب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره

 99ماده 

نون به قا ( قانون الحاق برخی مواد65ولت مکلف است از محل منابع بند)الف( ماده)د -ج

 گازرسانی روستاهای هدف 4/12/1393( مصوب 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

 .گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد

 

 اسناد پایش و ارزشیابی برنامه ها -1

 آب-1

 یش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آب استان زنجاناهداف نهایی سند پا -1-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه آب استان؛

o  و  صحیح تر یماتصمتارائه اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 توسعه آب  استان زنجاناهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی  -1-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه آب در استان زنجان؛ 

o ه های پای ه نیازتعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه آب استان زنجان در پاسخ ب

 آب استان؛

o  ن ایر استاستان و قبلی استعیین نقاط ضعف و قوت های برنامه توسعه آب استان زنجان در مقایسه با برنامه های

 ها؛

o سی زان دسترف و میتعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه آب استان زنجان در پاسخ به نیاز های گروه هد

 آنان به خدمات؛

o  ا بن زنجان ب استاآتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه

 ع فراهم شده؛توجه به مناب

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه آب استان زنجان؛ 
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o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه آب  استان زنجان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آب استان زنجان -1-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ مه ریزطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنا 

o اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ هماهنگ کردن کانال های جریان 

o  زوم ؛لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبت

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آب استان زنجان؛ 

o اجرای  ودایت هنظور طراحی، توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش آب استان زنجان؛ به م

 برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o  برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه 

o ویت های م اولتهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آب استان زنجان و اعال

 پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

  قوقی و عامه مردم.حقیقی و ح

 آموزش -2

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آموزش عمومی  استان زنجان -2-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه آموزش عمومی استان؛

o و  صحیح تر صمیماتتر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ ارائه اطالعات مفید و موث

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛
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o  استان زنجان.تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آموزش عمومی  استان زنجان -2-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه آموزش عمومی در استان زنجان؛ 

o  به  ر پاسخدتعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان

 ه آموزش عمومی استان؛نیاز های پای

o ر ان و سایلی استتعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قب

 استان ها؛

o هدف و  ی گروهتعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان در پاسخ به نیاز ها

 میزان دسترسی آنان به خدمات؛

o مومی موزش عآیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه تع

 استان زنجان با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان؛ 

o ان بر اساس میزان فراهم بودنارزیابی خروجی های برنامه توسعه آموزش عمومی  استان زنج(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان -2-3

o و یکنواخت جمع آوری داده؛ ایجاد و توسعه ابزارهای منظم 

o ی ؛ مه ریزطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنا 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o زوم ؛لجاد کارهای اصالحی در صورت پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ای 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o ن؛جادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجاای 

o حی، ور طراتوانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان؛ به منظ

 هدایت و اجرای برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o شرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پی 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

20 

o عالم اجان و توسعه بخش آموزش عمومی استان زن تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه

 اولویت های پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم.

 آموزش عالی-3

 ه آموزش عالی استان زنجاناهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسع -3-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه آموزش عالی استان؛

o  و  صحیح تر صمیماتتارائه اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ

 تنی بر شواهد؛مب

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 استان زنجان اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آموزش عالی  -3-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه آموزش عالی در استان زنجان؛ 

o به نیاز ر پاسختعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان د 

 های پایه آموزش عالی استان؛

o ن و سایری استایسه با برنامه های قبلتعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان در مقا 

 استان ها؛

o ان دف و میزهگروه  تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان در پاسخ به نیاز های

 دسترسی آنان به خدمات؛

o  ن الی استاش عموزآتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه

 زنجان با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه آموزش عالی  استان زنجان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)رائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی، کمیت و کیفیت خدمات ا (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان -3-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ مه ریزر سیاست گذاری و برناطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالت 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 
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o  زوم ؛لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت 

o  ،م مند و لیل نظامقایسه، فرآوری و تجزیه و تحطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o ؛ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان 

o هدایت طراحی د سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان به منظورتوانمن ،

 و اجرای برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o عالم ان و اتهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنج

 اولویت های پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شخالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیتشریح نوع و نحوه توزیع اط

  حقیقی و حقوقی و عامه مردم.

 بازرگانی -4

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بازرگانی استان زنجان -4-1

o رنامه بدهای یابی دستاورایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزش

 راهبردی توسعه بازرگانی استان؛

o حیح تر وصمیمات ارائه اطالعات مفید و موثر با هدف کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تص 

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقدانظور اکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بازرگانی استان زنجان -4-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه بازرگانی در استان زنجان؛ 

o ی نیاز ها اسخ بهپی کلیدی برنامه توسعه بازرگانی استان زنجان در تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص ها

 پایه بازرگانی استان؛

o  تان سایر اس ستان واتعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه بازرگانی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی

 ها؛
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o  ی ان دسترسف و میزنیاز های گروه هدتعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه بازرگانی استان در پاسخ به

 آنان به خدمات؛

o  ا بی استان ازرگانبتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه

 توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه بازرگانی استان ؛ 

o نامه توسعه بازرگانی استان بر اساس میزان فراهم بودنارزیابی خروجی های بر(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 برنامه توسعه بخش بازرگانی استان زنجان راهبردهای پایش و ارزشیابی -3-4

o جاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ای 

o ؛  ه ریزیطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاستگذاری و برنام 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o زوم ؛لماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت پیگیری فعالیت های در حال اجرا و ه 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود به ط وتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش بازرگانی؛ 

o  برنامه  اجرای وتوانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش بازرگانی به منظور طراحی، هدایت

 های پایش و ارزشیابی؛

o نامه در محورهای مهم اجرایی؛تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت بر 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  ویت هایبخش بازرگانی و اعالم اولتهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه 

 پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

  حقیقی و حقوقی و عامه مردم.
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 انرژی  -5

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش انرژی استان زنجان -5-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه انرژی استان؛

o و  صحیح تر صمیماتارائه اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران به منظور اخذ ت

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقداظور اننگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منکشف وشناسایی زوده

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه انرژی استان زنجان -5-2

o  پایه انرژی در استان زنجان؛تعیین و ارزیابی نیازهای 

o یاز های خ به نتعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه انرژی استان زنجان در پاس

 پایه انرژی استان؛

o ن ها؛ایر استاان و ستعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه انرژی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی است 

o دسترسی  میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه انرژی استان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و تعیین میزان

 آنان به خدمات؛

o  ستان با نرژی ااتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه

 توجه به منابع فراهم شده؛

o  برنامه توسعه انرژی استان ؛تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه انرژی استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 رنامه توسعه بخش انرژی استان زنجانراهبردهای پایش و ارزشیابی ب -5-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ مه ریزطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنا 

o ار؛هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همک 

o  زوم ؛لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهاز روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان

 اطالعات؛
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o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش انرژی؛ 

o ی رنامه هاجرای بتوانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش انرژی به منظور طراحی، هدایت و ا

 پایش و ارزشیابی؛

o  از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛تعریف فهرستی 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  وهشی های پژ مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش انرژی و اعالم اولویتتهیه فهرست و مشخصات طرح های

 مرتبط؛

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 حمل و نقل -6

 توسعه حمل و نقل استان زنجاناهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی  -6-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه حمل و نقل استان؛

o حیح تر وصمیمات ارائه اطالعات مفید و موثر با هدف کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تص 

 تنی بر شواهد؛مب

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 استان زنجاناهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل   -6-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه حمل و نقل در استان زنجان؛ 

o ه نیاز بپاسخ  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه حمل و نقل استان زنجان در

 های پایه حمل و نقل استان؛

o و سایر  استان ا برنامه های قبلیتعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه حمل و نقل استان زنجان در مقایسه ب

 استان ها؛

o یزان دف و متعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه حمل و نقل استان در پاسخ به نیاز های گروه ه

 دسترسی آنان به خدمات؛

o  قل استانمل و نحتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه 

 با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه حمل و نقل استان ؛ 
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o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه حمل و نقل  استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)آیی، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کار (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش حمل و نقل استان زنجان -6-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ مه ریزطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنا 

o اهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛هم 

o  زوم ؛لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش حمل و نقل؛ 

o  ی برنامهو اجرا حمل و نقل به منظور طراحی، هدایتتوانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش 

 های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ تقویت ظرفیت تمامی 

o ی ویت هاتهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش حمل ونقل و اعالم اول

 پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

 قیقی و حقوقی و عامه مردم. ح

 کشاورزی -7

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه کشاورزی استان زنجان -7-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه کشاورزی استان؛

o و  صحیح تر صمیماتثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران به منظور اخذ تارائه اطالعات مفید و مو

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

26 

o  استان زنجان.تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه کشاورزی  استان زنجان -7-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه کشاورزی در استان زنجان؛ 

o ی نیاز ها اسخ بهتعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه کشاورزی استان زنجان در پ

 تان؛پایه کشاورزی اس

o تان سایر اس ستان وتعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه کشاورزی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی ا

 ها؛

o و میزان وه هدفتعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه کشاورزی استان زنجان در پاسخ به نیاز های گر 

 دسترسی آنان به خدمات؛

o ا استان ب شاورزیکنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه تعیین وضعیت و روند تحقق بر

 توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه کشاورزی استان ؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه کشاورزی استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش کشاورزی استان زنجان -7-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ مه ریزرائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برناطراحی سیستم جریان داده از نقطه ا 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o  زوم ؛لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت 

o ام مند ولیل نظش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحطراحی فرآیند های شفاف پای 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o کشاورزی؛ ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش 

o برنامه  اجرای توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش کشاورزی به منظور طراحی، هدایت و

 های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o ؛تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 
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o یت هایتهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش کشاورزی و اعالم اولو 

 پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شخدست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به

  حقیقی و حقوقی و عامه مردم.

 صنعت -8

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه صنعت و معدن استان زنجان -8-1

o رنامه ب ردهایایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه صنعت و معدن استان؛

o و  صحیح تر صمیماتارائه اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران به منظور اخذ ت

 مبتنی بر شواهد؛

o ت ماجام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه صنعت و معدن استان زنجان -8-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه صنعت و معدن در استان زنجان؛ 

o به  ر پاسخددی برنامه توسعه صنعت و معدن استان زنجان تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلی

 نیاز های پایه صنعت و معدن استان؛

o ر ان و سایلی استتعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه صنعت و معدن استان زنجان در مقایسه با برنامه های قب

 استان ها؛

o هدف و  ی گروهن در پاسخ به نیاز هاتعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه صنعت و معدن استان زنجا

 میزان دسترسی آنان به خدمات؛

o  عدن منعت و صتعبین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه

 استان با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه صنعت و معدن استان ؛ 

o رزیابی خروجی های برنامه توسعه صنعت و معدن استان بر اساس میزان فراهم بودنا(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 معدن استان زنجان راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش صنعت و -8-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ مه ریزطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنا 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 
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o زوم ؛لت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت پیگیری فعالی 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهی، کامل بودن، مرتبتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایای

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش صنعت و معدن ؛ 

o جرای یت و اتوانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور طراحی، هدا

 برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o  شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛تعریف فهرستی از 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o ای هولویت العاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش صنعت و معدن و اعالم تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطا

 پژوهشی مرتبط؛

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 تربیت بدنی -9

 ردی توسعه تربیت بدنی استان زنجاناهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهب -9-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 راهبردی توسعه تربیت بدنی استان؛

o  و  تر صحیح صمیماتتارائه اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 یت بدنی استان زنجاناهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه ترب -9-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه تربیت بدنی در استان زنجان؛ 

o به نیاز ر پاسختعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه تربیت بدنی استان زنجان د 

 های پایه تربیت بدنی استان؛

o ن و سایری استادر مقایسه با برنامه های قبل تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه تربیت بدنی استان زنجان 

 استان ها؛
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o  یزان دف و مهتعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه تربیت بدنی استان در پاسخ به نیاز های گروه

 دسترسی آنان به خدمات؛

o  ن دنی استایت بربتتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه

 با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه تربیت بدنی استان ؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه تربیت بدنی استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)ضایت، هزینه کارآیی، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان ر (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنی استان زنجان -9-3

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ی ؛ ه ریزرنامطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و ب 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o  زوم ؛لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت 

o  م مند و یل نظاتجزیه و تحلطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و

 تفسیر داده ها؛

o ن روز بود ط و بهتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش تربیت بدنی ؛ 

o مه رای برنات و اجبرنامه توسعه بخش تربیت بدنی به منظور طراحی، هدای توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی

 های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o ؛شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o ای هولویت تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنی و اعالم ا

 پژوهشی مرتبط؛

o صیت های ی، شخان کلیدتشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفع

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 
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 زیست -10

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه محیط زیست استان زنجان -10-1

o رنامه بردهای ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاو

 ؛راهبردی توسعه محیط زیست استان

o حیح تر وصمیمات ارائه اطالعات مفید و موثر با هدف کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تص 

 مبتنی بر شواهد؛

o مات جام اقداظور انکشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به من

 اصالحی؛

o  آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان.تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه محیط زیست استان زنجان -10-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه محیط زیست در استان زنجان؛ 

o ه نیاز بخ پاس تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه محیط زیست استان زنجان در

 های پایه محیط زیست استان؛

o و سایر  استان تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه محیط زیست استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی

 استان ها؛

o یزان دف و متعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه محیط زیست استان در پاسخ به نیاز های گروه ه

 ت؛دسترسی آنان به خدما

o  ست استانحیط زیمتعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه 

 با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه محیط زیست استان ؛ 

o اهم بودنارزیابی خروجی های برنامه توسعه محیط زیست استان بر اساس میزان فر(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش محیط زیست استان زنجان -10-3

o اده؛ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری د 

o ؛  ه ریزیطراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاستگذاری و برنام 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o زوم ؛ورت لپیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در ص 

o ام مند ولیل نظطراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تح 

 تفسیر داده ها؛
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o ن روز بود ط و بهتوسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتب

 اطالعات؛

o ظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش محیط زیست ؛ایجادو تقویت ساختارهای ن 

o ای و اجر توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش محیط زیست به منظور طراحی، هدایت

 برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ تعریف فهرستی از 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o ای لویت هتهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش محیط زیست و اعالم او

 بط؛پژوهشی مرت

o صیت های دی، شختشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلی

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 اسناد توسعه -4

ای هدر راستای تحقق اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملی و جهت گیری  -1

ایه پژگی های استان، ماموریت ها و وظایف اصلی استان به ترتیب بر آمایش سرزمین و با توجه به وی

اهد توسعه صنعت، معدن و کشاورزی، استفاده حداکثر از قابلیت های بازرگانی و گردشگری استوار خو

د بود.تکیه بر اولویت های فوق مانع بهره گیری از سایر توانمندی ها و ظرفیت های استان نخواه

 ترین راهبردهای توسعه استان به شرح زیر می باشد:بود.بنابراین اصلی 

، و نعت و ایجاد خوشه های صنعتی با تاکید بر صنایع متالورژی و ذوب فلزات، قطعه سازیصتوسعه بخش   -1

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

 استان در دنی و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری آن با توجه به قابلیت هایی از مواد معگسترش و بهره بردار -2

 زمینه موادمعدنی شیمیایی با تاکید برمعادن سرب، روی و مس. 

ن سازی رزی با بهره برداری از پتانسیل منابع آب، خاک، اقلیم و ارتقاء سطح فناوری و نویتوسعه کشاو  -3

یری( و ی سردسباغداری)با تاکید بر محصوالتی نظیر زیتون و میوه ها ساختاربخش در استان با اولویت زیربخش

 زراعت)با تاکید برنباتات علوفه ای( و توسعه دامپروری صنعتی، زراعت چوب.

ای هاز جریان  ه برداری متعادل و اقتصادی از منابع آبهای زیرزمینی، مهار و بهره برداری مناسبحفاظت و بهر -4 

 ر چارچوب راهبردهای ملی توزیع منابع آب.سطحی)دایمی و فصلی( د

ری از ر بهره گیعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی با توجه به چشم انداز توسعه صنعتی آن به منظوایجاد و توس -5

 مزیت های تولیدی و فضایی.
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قی، حقو قاء بخش خدمات برتر در زمینه مهندسان مشاور و پیمانکاران، حسابرسان، مشاورانتوسعه و ارت -6

 استان. توسعه موسسات بازاریابی، مالی)بیمه و بانکداری( و بازارهای سرمایه به منظور پشتیبانی از فرآیند

سیاحتی در -آثار تاریخی، ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری، تجهیز کانون های تفریحی حفظ و احیاء -7

 ستینایع دملی و توسعه کیفی هنرهای سنتی و صعرصه های گردشگری استان متناسب با سطح عملکرد ملی و فرا

ر سیر کریدومخت ها و شبکه های حمل ونقل برای تسهیل ارتباطات فراملی، با توجه به قراگیری در توسعه زیرسا -8

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

عیت و موقعیت فضایی استان در شمالغرب و پراکندگی جمسترش و تجهیز شبکه های توزیع انرژی متناسب با گ -9

 فعالیت در سطح استان

 عه زیر ساخت های ارتباطی و اطالعاتی و کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطاتایجاد و توس -10

صص مورد تهای آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی استان با هدف تربیت نیروی انسانی متختوسعه فعالی -11

ای فعالیته انداز ز در سطح ملی در گروه علوم پایه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز با توجه به چشمنیا

 تخصصی و نقش استان در تمرکززدایی از تهران در سایر رشته ها.

رک ر قالب پاتهای دانش پایه از طریق ساماندهی مجموعه ای از مراکز علمی، پژوهشی و فن آوری دتوسعه فعالی -12

 انعلمی و فن آوری و مراکز رشد تخصصی و گسترش فعالیتهای پژوهشی در گرایش های اصلی توسعه است

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

 ح ملیدر سطهای فنی و حرفه ای با توجه به الزامات توسعه و گرایش های تخصصی فعالیتها  توسعه آموزش -14

ر تعادل یز مراکز مستعد جمعیت و فعالیت با تاکید بر نواحی شمالی و جنوبی استان به منظوتقویت و تجه -15

 یرعاملغبخشی به سازمان فضایی استان و تعدیل حرکت های جمعیتی به سوی تهران با رعایت اصول پدافند 

ید بر منظور ارتقاء سطح پایداری توسعه با تاکعایت مالحظات محیط زیستی در فرآیند توسعه استان به ر -16

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

 رتقاء شاخص های توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی و احیاء میراث معنویا -17

تانی خواهدبود؛ با اس 1404و تحقق راهبردهای فوق، استان زنجان در سال باتوجه به نقش و ماموریتهای تعیین شده 

عدنی، تی و معملکرد فعال در عرصه تعامالت ملی، برخوردار از زیرساخت های مناسب برای رشد فعالیتهای صنع

ئه کننده ب، اراآ منابع برخوردار از کشاورزی و صنایع مبتنی بر فناوری های نوین با بهره برداری مناسب و متعادل از

ناسب می نقش خدمات نوین بازرگانی و خدمات برتر در عرصه استان و آموزش فنی و حرفه ای در سطح ملی، دارا

م جمعیت که سه در گردشگری کشور، با توزیع متعادل و ساماندهی شده جمعیت و فعالیت در کل استان به گونه ای

 استان از کل کشور اندکی افزایش می یابد.

قانون برنامه چهارم توسعه می  155ی توسعه استان یکی از اسناد ملی تعریف شده در ماده سند مل -2

باشد که رویکرد توسعه استان را در طول حداقل دو برنامه توسعه مشخص می نماید. این سند حاوی 

هداف اصلی ترین قابلیت ها و عمده ترین تنگناهای توسعه استان بوده و با ارائه اصلی ترین مسائل و ا

بلندمدت توسعه، راهبردهای بلندمدت توسعه استان را مشخص می نماید.سند ملی توسعه استان زنجان 
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که در ادامه ارائه شده است پس از طی مراحل قانونی به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و جهت اجرا 

 ابالغ گردیده است.

 وسعهاصلی ترین قابلیت های ت -الف

ل شور با شماتصل کننده غرب و شمالغرب کیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه مبهره مندی از موقع  -1

 کیلومتری تهران 120نوب و واقع شدن در محدوده شعاع ج -با توجه به استقرار در کریدور شمال

 ن. ت های صنعتی تجهیز شده در مقیاس ملی و منطقه ای و توان جذب سرریزهای صنعتی تهراوجود زیرساخ -2

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

 رخورداری از پتانسیل باالی آب های سطحی. ب -4

 ل توجه سرب و روی و کانی های غیرفلزیوجود ذخایر و منابع قاب  -5

رزی و و وجود بازار مصرف برای محصوالت کشاو زدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتین -6

 صنعتی استان 

 رخورداری از زمینه های مناسب فرهنگی و جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسمب  -7

 هره مندی از شبکه ارتباطی تجهیز شده در محور ترانزیت ب -8

 از توزیع کاال مینه گسترش خدمات بازرگانی با تاکید بر ترانزیت، تخلیه وبز -9

 عدد و احراز قطب علمی در رشته فیزیکوجود مراکز دانشگاهی مت  -10

صوصی ای قانونی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه  به فعالیتهای ورزشی، گرایش بخش خهوجود زمینه  -11

 ( به  سرمایه گذاری و خدمات رسانی در توسعه ورزش NGOو تشکلهای داوطلب غیردولتی)

 ه ترین تنگناها و محدودیت های توسعهعمد -ب

ه حدودیت منابع مالی بخش خصوصی استان جهت سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت های استفاده نشدم  -1

 تولیدی

ت ودن تولید در بخش کشاورزی و ضعف مکانیزاسیون و کافی نبودن مراکز نگهداری محصوالبکوچک مقیاس  -2

 زراعی و باغی 

 اراضی در بیش از نیمی از قلمرو استانشیب زیاد   -3

 افی نبودن تاسیسات مهار و بهره برداری از منابع آب های سطحی ک -4

 ضعف خدمات برتر و خدمات پشتیبان تولید  -5

 عف شبکه های ارتباطی درون استانی و بین منطقه ای ض -6

 ی توریستیسات خدماتی کانون های برخوردار از جاذبه هاضعف زیربناها و تاسی  -7

 ابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومیو -8

 اصلی ترین مسائل -ج

 تشار توسعه یافتگی در سطح استان و گسترش خطی آن در امتداد جاده ترانزیتعدم ان  -1
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ی ی اندک بخش صنعت ومعدن با وجود قابلیت های طبیعی و اجتماعی و ظرفیت های زیربنایتوسعه یافتگ -2

 جودمو

 یوند ضعیف درون بخشی و بین بخشی در فعالیت های صنعتی و کشاورزیپ  -3

 سب بین منابع آب های سطحی و خاک وبیالن منفی آب های زیرزمینی در شرق استانتطابق نامنا -4

 خروج سرمایه های انسانی و مالی از استان  -5

 ائین بودن بهره وری تولید در بخش کشاورزی پ -6

 شگری استاندن سرمایه گذاری های الزم برای بهره گیری مطلوب از جاذبه های گردکافی نبو  -7

 عف تعامل موثر اقتصادی مرکز استان با برخی از نواحی استان و استان های همجوار ض -8

 سعه انسانی، فرهنگی و هنری و اقتصادیپائین بودن شاخص های تو  -9

 ظام شناسایی استعدادهای ورزشیفقدان ن -10

 اهداف بلند مدت -د

خدمات  ومعدن  وباتوجه به قابلیت ها و تنگناها توسعه استان بر پایه توسعه هماهنگ بخش های کشاورزی، صنعت 

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

اد ن در اقتصآلیت های استان و ارتقاء نقش و جایگاه اسب با ظرفیت ها و قابتوسعه صنعتی و معدنی استان متن  -1

 ملی با حفظ تعادل در محیط زیست

ا یرزمینی بزمطلوب از آب های سطحی با رعایت حقوق ذینفعان حوزه آبریز و تقویت منابع آب های  بهره برداری -2

 اولویت آبخوان های با بیالن منفی

 طبیعی استان فظ و احیا و بهره برداری بهینه از منابعح  -3

ای صنعتی آبی کشاورزی، ارتقاء فن آوری و نوین سازی فعالیت های این بخش و توسعه دامداریه گسترش اراضی -4

 و مجتمع های آبزی پروری

 ی توسعه انسانی متناسب با مقتضیات و قابلیت های استانارتقاء شاخص ها  -5

 انی و تقویت پیوندهای درون استانی اماندهی نظام مراکز زیست و فعالیت، نظام خدمات رسس -6

گی با عتالی معرفت دینی، ارزشهای فرهنگی و ویژگی های هویتی استان و گسترش تعامالت اقتصادی و فرهنا  -7

 استان های همجوار

 وعه استان یز تأسیسات و امکانات زیربنایی در راستای فعالیت های محوری و اولویت دار در توستقویت و تجه -8

 بر فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید 

 نفزایش نقش بخش خصوصی و نظام بانکی در گسترش فعالیت های اقتصادی با توجه به قابلیت های استاا  -9

 ( استانزیت مکانیتهای بازرگانی با تأکید بر خدمات بازرگانی نوین با توجه به موفقیت جغرافیائی)متوسعه فعالی -10

 ا سطوح عملکرد استانی، ملی و فراملیگری استان بتوسعه ظرفیت های گردش  -11

 هادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید ن -12

 یرتقاء نقش ورزش در تـأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های اجتماعا  -13
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 ر استان ( د M.D.Gدف های توسعه هزاره)هدست یابی به  -14

 زی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگتوانمند سا  -15

 یم سازی و تصمیم گیری استانزنان در سطوح تصمتوسعه نقش و جایگاه  -16

 راهبردهای بلند مدت توسعه -ه

ازی ی و قطعه سلزات و صنایع مرتبط با انرژی با تأکید بر صنایع متالوژی، نساجی، ذوب فایجاد خوشه های صنعت  -1

، برق و روسازیو ماشین آالت و توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، فلزی، خود

 الکترونیک

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

 واحدهای صنعتی فراوری مواد معدنی ایجاد و توسعه -3

زهای نگ با نیابرداری از منابع غنی آب های سطحی با رعایت حقوق تام ذینفعان حوزه آبریز و هماه مهار و بهره -4

 یرزمینیزب های پایین دست و در چارچوب ظرفیت حوضه آبریز و حفاظت و بهره برداری متعادل و مجاز از منابع آ

 ة آبریز وکانیزه در چارچوب نظام تخصیص منابع آب در حوضمضی و تبدیل اراضی دیم به آبی یکپارچه سازی ارا -5

ای آبزی هعالیت در نظر گرفتن نیاز های پایین دست، توسعه باغداری با تاکید بر زیتون، انگور وسیب، توسعه ف

 پروری و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی

 ی استانین بازرگانی به منظور بهره گیری از مزیت های تولیدی و فضایانات و خدمات نوایجاد وتوسعه امک -6

 عه زیرساخت های گردشگری و تجهیز کانون های تفریحی و سیاحتی در عرصه های گردشگریایجاد و توس -7

 استان

وسعه آموزش عالی استان در جهت تمرکز زدائی دوره های کارشناسی دانشگاه های تهران و ت تقویت مراکز -8

 تحصیالت تکمیلی و مراکز تحقیقاتی و فناوری اطالعات و ارتباطات

 رتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی و گذران اوقات فراغتا -9

دمات خای الزم جهت دستیابی به نظام متعادل سلسله مراتب شهری و روستائی و ارتقاء سطح هتمهید زمینه -10

 انونهای شهری به خدمات پشتیبان تولیدبرتر در شهر زنجان و تجهیز ک

 سترش شبکه های خطوط انتقال انرژی متناسب با توزیع جمعیت و فعالیتگ -11

ای ت و بهسازی شبکه های ارتباطی استان با استان های همجوار به منظور گسترش پیوندهتوسعه، تقوی -12

ب شمال غر غرب و از استان در تسریع ارتباطاتاقتصادی درون استانی و بین منطقه ای و بهره گیری از وضعیت ممت

 با مناطق شمالی کشور

 جرای طرحهای زیست محیطی در نقاط و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استان ا -13

 از انرژی باد برای تولید برق استفاده -14

 و عوامل تولیدیجاد ساز و کارهای الزم و حمایت از افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی ا -15

 سترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی وحرفه ای در استانگ -16

 یشه کنی فقر شدید گرسنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعیر -17
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 ستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زناند -18

 ش مرگ ومیر مادران و کودکانکاه -19

 سل، ماالریا و...(، H.I.Vیماری های عمده )ایدز /مبارزه با ب -20

 مایت موثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های تعاونیح -21

 ه استانسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعب -22

 بآن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف نهادینه کرد -23

 های الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب ایجاد زمینه -24

 سترش پوشش بیمه های اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حوادثگ -25

 رنامه های راهبرد توسعهب -5

 فرهنگ عمومی استان بر اساس موضوعات استراتژیک راهبردهای توسعه بخش -

 فرهنگ عمومی استان:-1

 ایرانی -گ اسالمیترویج و تقویت جنبه های مثبت فرهن  -

 اصالح و بهبود رفتارها و هنجارهای اجتماعی  -

 اصالح سبک زندگی  -

 میتقویت جنبه های مثبت فرهنگ بو  -

 تقویت رویکردهای علمی و فرهنگی جامعه  -

 تقویت گردش آزاد اطالعات در جامعه  -

 خش گردشگری استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیکراهبردهای توسعه ب -

 : توسعه زیرساختها  -1

 مونه گردشگریتوسعه زیرساختها در محورها و مناطق ن -

 گسترش بخش خدمات: -2

 مات برتر و نوینایجاد و توسعه خد -

 تبلیغات و اطالع رسانی بخش -

 ستانارتقاء سهم و نقش صنایع دستی در اقتصاد ا -

 و تخصص نیروی انسانی: دانش و مهارت -3

 ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش در بخش -

 مسائل فرهنگی: -4

 دمتقویت زمینه های فرهنگی و نگرش مثبت در مر -

 و تاریخی استان ظت از میراث فرهنگی، طبیعیارتقاء مشارکت عمومی برای حفا -

 سعه بخش کشاورزی و آب استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیکراهبردهای تو -
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 : تولید محصوالت کشاورزی  -1

 حفظ و افزایش تولید پایدار محصوالت کشاورزی -

 یدی در بخش کشاورزیکنترل و ارتقاء کیفیت محصوالت تول -

 : و محصوالت کشاورزی  بازار نهاده ها -2

 اصالح ساختار بازار نهاده ها و خدمات تولید -

 تنظیم ساختار عرضه محصوالت کشاورزی -

 : منابع طبیعی استان زنجان  -3

 بهره برداری پایدار از جنگل ها و مراتع استان حفظ، احیاء، توسعه و -

 کنترل فرسایش و حفاظت خاک -

 : منابع آبی استان  -4

 دل سفره های آب های زیرزمینی از لحاظ کمی و کیفیحفظ تعا -

 افزایش بهره وری مصرف آب -

 ه منابع جدید آب و استفاده از آب های نا متعارفبتالش برای دستیابی  -

 توجه به ارزش اقتصادی آب -

 : منابع انسانی  -5

 کشاورزی اصالح و تقویت ساختار نیروی انسانی بخش -

 رتی بهره بردارانارتقاء دانش فنی و مها -

 راهبردهای توسعه بخش خدمات استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیک

 : توسعه زیر ساختها  -1

 ولیدیتساماندهی و تمرکز فعالیت صنوف خدماتی و  -

 توسعه تجارت الکترونیک -

 نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی -

 : گسترش بخش خدمات  -2

 داری، مراکز نگهداری و توزیع کاالگسترش خدمات انبار -

 ایجادو توسعه خدمات برتر و نوین -

 ش واحدها و فعالیتهای صنفی جدیدتسهیل در راه اندازی و گستر -

 : و تخصص نیروی انسانی  دانش و مهارت -3

 ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش در بخش -

 دل اقتصادی توسعه بخش خدمات برای حمایت فعاالن :م -4

 صصی نمودن فعالیت تجارت )خارجی و داخلی( در استانتخ -
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 مسائل فرهنگی : -5

 دمتقویت زمینه های فرهنگی و نگرش مثبت در مر -

 راهبردهای توسعه بخش عمران و شهرسازی استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیک

 : شهرسازی و مدیریت شهری  -1

 تی در طرح های توسعه شهریافزایش میزان تحقق کاربری های عمومی و خدما -

 ایجاد درآمد مستمر و پایدار شهرداری ها -

 بهبود حمل و نقل درون شهری -

 بهبود سیستم مدیریت شهری -

 بهبود مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار -

 قا خدمات در مناطق نوساز و حاشیه شهریتقویت زیر ساخت ها و ارت -

 فنی و معماری : -2

 سودهنوسازی بافت فر -

 فرهنگ شهری : -3

 حیاء و پایبندی به ارزش های بنیادین معماری ایرانی و استفاده از تجارب بومی سازی شده جهانیا -

 هروندانشترویج قانونمداری در رعایت ضوابط توسط  -

 کردن آن ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و نهادینه -

 اقتصاد شهری : -4

 ریتأثیرگذاری در توسعه شه ایجاد مزیت های نسبی جدید برای -

 ت برترتقویت اقتصاد شهری با رویکرد توسعه خدما -

 ریت شهریتوسعه استفاده از فناوری های نو در مدی -

 توسعه مشارکت در ایجاد زیر ساخت های شهری -

 شهری جهت نگهداشت طرحها و پروژه ها ایجاد سیستم هماهنگ خدمات -

 استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیکراهبردهای توسعه بخش صنعت و معدن 

 : نی سرمایه گذاری صنعتی و معد -1

 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی -

 ت و معدنتقویت زیرساخت های مورد نیاز توسعه صنع -

 توسعه صنایع بزرگ و باالدست -

 ناسبتکمیل زنجیره های تولید با ارزش افزوده م -

 در استانتقویت محورهای جدید توسعه صنعتی  -

 رعایت توان اکولوژیکی و مالحظات زیست محیطی -
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 و معدن : بهره وری در بخش صنعت -2

 رفتغییرات ساختاری مصرف انرژی و کاهش شدت مص -

 نیروی انسانی بخش وبهسازی مدیریت  - 

 رفیت های مستقر شده تولیدحداکثر نمودن بهره برداری از ظ -

 فضای کسب و کار : -3

 بود فرآیند های کسب و کاراصالح و به -

 سترسازی برای ارتقاء نقش شرکت های تجاری، خدمات فنی و مهندسی و تشکل های تخصصی در بخشب -

 فرهنگ توسعه صنعتی :-4

 ترویج الزامات و دستاورد های توسعه صنعتی -

 طرح جامع توسعه و عمران ناحیه زنجان -6

 به اعتبارات قابل تخصیصاولویت اجرایی پیشنهادهای ارایه شده با توجه 

ناحیه  ح جامعاولویت مهم ترین طرح ها و پروژه های پیشنهادی جهت توسعه ناحیه و تحقق بخشیدن به اهداف طر

 در ارتباط با اهداف تعیین شده و راهبردهای تدوین شده به شرح ذیل اعالم می گردد:

 موجود آن ستیابی به توسعه متوازن ناحیه با توجه به قابلیت هاید -1هدف 

 قویت و گسترش شبکه های ارتباطی بین منطقه ایت -1راهبرد 

 اقدامات اجرایی و اولویت دار طرح با توجه به راهبرد مذکور عبارت است از:

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

 منجیل به راه اصلی-یلوانگ-ارتقاء محور زنجان -

 حور زنجان، دندی، تخت سلیمان، تکاب به راه اصلیایجاد و ارتقاء م -

 ره پشتلو و ارتباط آن به خلخالق-ارتقاء محور زنجان -

 –جان د راه زنیل آزابرخورداری از راه فرعی برای ارتباط مراکز مجموعه روستایی به مراکز منظومه ضمن آنکه تکم -

 ندندی و استا ه غرب ناحیه به طرف ماهنشان،تبریز و برقراری ارتباط ریلی از طریق گسترش شبکه ی راه آهن ب

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

 وجه به قابلیت های موجود در بخش های مختلف ناحیهت -2راهبرد 

 باشد: یر میزار اقدامات اجرایی اولویت دار در ارتباط با این راهبرد جهت دستیابی به هدف مطرح شده به قر

لب به حایجاد کارخانجات ساخت آجر صنعتی در محدوده روستاهای قمچقای، چسب، ینگی کند، سفیدکمر و  -

اخت جهت س دلیل گستردگی چشمگیر انباشت های مارنی در سطح منطقه ایجرود و نتایج آزمایشات به عمل آمده

 وجود در منطقه ی مذکور.آجر صنعتی و نیز به دلیل برخورداری از دسترسی های مناسب م

چ، مارن گلیل مهیا بودن امکانات اولیه همچون آهک، دسعیدآباد به -ایجاد کارخانه ی سیمان در محور قمچقای -

 مناسب، سیلیس.
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 نستانترهولید کتگسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت با توجه به قابلیت های محیط از جمله ایجاد صنایع  -

 د.ایجرو وعی که تولیدشان در ارتباط با مواد معدنی است، در شهرستان ماهنشان و کمپوت سازی و یا صنای

 م فعالیت و اشتغالساماندهی نظا -2هدف 

 وجه به بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای توسعهت -1راهبرد 

دد، یه می گره ناحعاقدامات اجرایی که انجام آنها موجب شکوفایی و رونق بخش کشاورزی و در نتیجه زمینه ساز توس

 عبارتند از:

ستفاده از اراضی هکتار )موقعیت اراضی مذکور بر روی نقشه ی ا 61/11438توسعه اراضی کشاورزی آبی به میزان  -

 پیشنهادی طرح جامع ناحیه مشخص می باشد.(

 توسعه فعالیت کندوداری و پرورش زنبورعسل -

بلیت و با قا اورزی از طریق توسعه ی اراضی جنگلیتوسعه جنگلداری به عنوان یکی از زیر گروه های بخش کش -

نعکس می هکتار )موقعیت اراضی مذکور بر روی نقشه ی پیشنهادی طرح م 91/159257تناسب متوسط به میزان 

 باشد.(

 یکپارچه سازی اراضی -

 توسعه کشت های گلخانه ای -

 اجرای طرح های به زراعی و به نژادی به منظور افزایش راندمان -

 های اصالح و احیاء باغات میوه اجرای طرح -

 اجرای طرح های مربوط به اصالح و توسعه ی باغات زیتون -

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

 تغییر شیوه از دامداری سنتی به صنعتی -

 گسترش تعاونی های تولید کشاورزی -

 ء افزایش گیاهان زینتی و داروییاجرای طرح های مربوط به اصالح و احیا -

 وسعه صنعت به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعهت -2راهبرد 

نعتی و های ص با توجه به زیرساخت های موجود و دسترسی به منابع اولیه و نیز نزدیکی به تهران و سایر قطب

جرایی امات اخواهد شد. اقد جمعیتی و ... توسعه صنعت و توجه به آن زمینه ساز تشدید آهنگ توسعه ی ناحیه

 اولویت دار جهت نیل به این اهداف به شرح ذیل معرفی می گردد:

 تکمیل ظرفیت شهرک های صنعتی موجود -

 انیابی وزرین آباد مک-زنجان )پیشنهاد می گردد این شهرک در حول محور زنجان 2ایجاد شهرک صنعتی شماره  -

 اجرا گردد.(

ماری ی و معمنظومه ی روستایی )مطابق با مصوبه ی شورایعالی شهرساز ایجاد نواحی صنعتی در کنار مراکز -

 ایران(.
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بافی،  یر فرشایجاد و توسعه ی صنایع دستی با توجه به سابقه و پیشینه ای که در منطقه دارا می باشد نظ -

 چاقوسازی، ملیله کاری و ... و تقویت نهادهای مربوط به آنها.

 والتگسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محص -

 ده.تهیه طرح های شناسایی منابع کانی ناحیه و سرمایه گذاری جهت اکتشاف ذخایر کانی شناخته ش -

 وجه به خدمات به عنوان محور اصلی توسعهت -3راهبرد 

 اقدامات اجرایی اولویت دار در این ارتباط به قرار زیر می باشد:

 تخصصی تجهیز شهر زنجان به خدمات تخصصی برتر نظیر بیمارستان های -

 تجهیز شهرهای آب بر، زرین آباد، حلب، چورزق، ماهنشان و دندی به خدمات پشتیبان تولید. -

 .ردشگریگساماندهی و تجهیز کانون ها و محورهای جاذب گردشگری و گذران اوقات فراغت جهت رونق صنعت  -

 گسترش مراکز آموزش عالی در شهرستان های واقع در ناحیه. -

 نری و ورزشی در شهرهای ناحیه.ه-یایجاد مجموعه های فرهنگ -

 –ن ی زنجاایجاد و گسترش مجتمع های پذیرایی بین راهی در محورهای موجود در ناحیه خصوصًا در محورها -

 خلخال و ...-رودبار ، زنجان –گیلوان 

 تقویت ناوگان حمل و نقل کاال و مسافر -

 توسعه و گسترش فضاهای اقامتی در مکانهای مستعد و جاذب گردشگر -

 ضرورت تعجیل در تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرستان های موجود در ناحیه. -

 ساماندهی نظام خدمات رسانی – 3هدف 

ه بت رسانی : رعایت مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با نحوه ی خدما1راهبرد 

 سکونتگاه های روستایی

 ل می باشد:اقدامات اجرایی مورد نیاز به قرار ذی

 تهیه طرح ساماندهی سکونتگاه های روستایی در محدوده ی بخش -

برای  مذکور یاحداث تاسیسات زیربنایی و مراکز خدماتی و رفاهی در نقاط روستایی ناحیه مطابق با مصوبه  -

 مراکز منظومه، مجموعه و حوزه روستایی

اکز حوزه اه عرضه ی مواد سوختی در کلیه ی مریجاد دبستان، مسجد، شرکت تعاونی روستایی و جایگا -اولویت اول

 ی روستایی.

یه ی مراکز هیالت زایمانی در مراکز منظومه ها، ایجاد داروخانه در کلدرمانی با تس-بهداشتی ایجاد مراکز -اولویت دوم

ورزی شاکای و  حوزه ی روستایی، ایجاد مطب در مراکز مجموعه و منظومه ی روستایی، ایجاد هنرستان فنی، حرفه

ه ی منظوم در مراکز منظومه ی روستایی، پمپ بنزین در مراکز منظومه روستایی، مجموعه ی ورزشی در مراکز

ر حداث دفت... ا وروستایی، امکانات ورزشی روباز در کلیه مراکز خدمات روستایی اعم از حوزه، مجموعه، منظومه 

 ترویج کشاورزی در مراکز منظومه و مجموعه ی روستایی.
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وبه وارد پیشنهاد شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانی در قالب مصمایجاد سایر  -یت سوماولو

قابل اجرا می  2استانداردهای ضوابط خدمات رسانی به کانون های روستایی کشور پس از تحقق یافتن اولویت های 

 باشد.

 و خاکستیابی به محیطی پایدار با تاکید بر منابع طبیعی، آب د -4هدف 

 رورت توجه به منابع آبی و مدیریت بهره برداری آنض -1راهبرد 

 اشد.بار می در ارتباط با راهبرد مذکور انجام اقدامات اجرای به شرح ذیل از اهمیت و اولویت خاص برخورد

 تکمیل و اجرای طرح سد مخزنی گالبر -

یر سد ست، نظاای آنها تایید گردیده تکمیل و اجرای سدهای خاکی که براساس مطالعات انجام شده ضرورت اجر -

 خاکی روستای جوره خان در شهرستان زنجان، سدهای خاکی روستاهای جوقین، دهنه شهرک و ...

 اجرای طرح های آبیاری تحت فشار -

 مطالعه و اجرای شبکه های آبیاری -

 بررسی استفاده از آب های زیرسطحی برای تثبیت بیولوژیک بستر آبراهه ها -

 ن انهار و کانال های آبیاری جهت جلوگیری از هدر رفتن آبسرپوشیده کرد -

 مطالعه و اجرای طرح های کوچک تامین آب و پمپاژ ساحلی -

 اجرای طرح های الیروبی و مرمت قنوات -

 از فرسایش و تخریب خاک جلوگیری -2راهبرد 

ل ه شرح ذیبنظر  ه هدف موردمهم ترین اقدامات اجرایی و یا به بیان دیگر پروژه های قابل تعریف جهت دستیابی ب

 می باشند:

ن )محدوده هکتار، خصوصاً در سرشاخه های قزل اوز 7/720741اجرای طرح های آبخیزداری در وسعتی معادل  -

 اراضی مذکور بر روی نقشه ی استفاده از اراضی پیشنهادی منعکس می باشد(.

 ارزیابی دوره ای عملکرد اقدامات آبخیزداری -

 های مرتعداری مطالعه و اجرای طرح -

نهادی ناحیه هکتار مطابق با طرح جامع پیش 25/127489امکان توسعه مرتع با تناسب متوسط در سطحی معادل  -

 زنجان.

فاده از اراضی هکتار )موقعیت این اراضی در نقشه است 29/125147توسعه مرتع با تناسب کم در وسعتی معادل  -

 پیشنهادی طرح مشخص گردیده است(.

 ی جنگل کاری و ایجاد پوشش گیاهی جهت جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیالب.توسعه طرح ها -

 مطالعه و اجرای طرح تعادل دام و مرتع از طریق تشویق  ایجاد دامداری های صنعتی. -
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 سطح بندی خدمات پیشنهادی در ناحیه زنجان .2نقشه 
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 عملکردی -حوزه و مجموعه های همگن خدماتی .3نقشه 
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 فهرست اسناد توسعه شهرستان ها -7

 فعالیتهای اقتصادی -1

 بخش کشاورزی -1-1

 اهداف بلند مدت -الف

 افزایش عملکرد واحد سطح محصوالت زراعی و باغی -

 کیفیت محصوالت زراعی و باغی -

 بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته و یافته های تحقیقاتی نوین -

 ت زراعی و باغیایجاد و توسعه صنایع و کارخانه های فرآوری محصوال -

 ایجاد و توسعه سردخانه و انبار -

 راهبردهای توسعه -ب 

 ارتقاء دانش و مهارت -

 ارتقاء کیفیت محصوالت و سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح -

 استفاده از سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار -

 توسعه دامپروری از طریق اصالح نژاد دام و طیور -

 نعتی دام و طیورتوسعه واحدهای صنعتی و نیمه ص -

 کاهش ضایعات و محصوالت تولیدی -

 گسترش شبکه اطالع رسانی و خدمات دامپروری -

 حمایت و نظارت بر تشکیل شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی دامداری و زنبورداری -

 ترویج فرهنگ مصرف آبزیان -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 افزایش راندمان آبیاری -

 کودها و سموماستفاده بهینه از  -

 پوشش انهار سنتی -

 نوسازی و بهسازی اماکن دامی -

 مهار آبهای سطحی با ایجاد سدهای خاکی و آب بندها -

 اصالح و احیاء باغات -

 اجرای طرح تعاون دام و مرتع -

 ترویج فرهنگ گنجاندن آبزیان در سبد غذایی -

 معدن بخش صنعت و-2-1

 اهداف بلند مدت -الف

 توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنیایجاد زمینه های الرم برای  -
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 تجهیز شهرستان به مراکز ارائه خدمات تخصصی برتر جهت پشتیبانی از توسعه صنعتی و معدنی -

 ایجاد ارتباط بین توسعه صنعتی و معدنی -

 راهبردهای توسعه -ب

 ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی در نواحی مختلف شهرستان -

 عدنی شهرستاناجرای طرح اکتشافی بررسی ذخایر م -

 ایجاد واحدهای خدمات فنی و مهندسی جهت تقویت توان تکنولوژی و دانش فنی در منطقه -

نابع میست و زاشاعه فرهنگ توسعه پایدار در میان واحدهای صنعتی و معدنی و تاکید بر حفظ و احیاء محیط  -

 طبیعی

 تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در بخش صنعت و معدن -

 اطالع رسانی و راهنمای سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شهرستان ایجاد و تقویت واحد -

ذاریهای گرمایه سایجاد تعاونی ها و تشکلهای اقتصادی فراگیر بمنظور استفاده از سرمایه های جزیی مردم در  -

 مولد

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 تسریع در تملک زمین توسعه شهرک صنعتی و آماده سازی آن -

 های توسعه اقتصادیایجاد زیرساخت -

 پیشگیری برای تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی -

 معدنی تشکیل ستاد حذب سرمایه گذار و پیگیری ایجاد زمینه الزم برای اجرای طرحهای جدید صنعتی و -

 ایجاد خوشه صنعتی صنایع پتروشیمی -

 پتروشیمیایجاد صنایع و کارگاههای مرتبط با نیازهای اولیه یا تولیدات کارخانه  -

 ی فسفات،ری پلتآهکی، سدیم  -اولویتهای سرمایه گذاری شامل: تولید کربنات و بی کربنات سدیم، آجر ماسه ای -

ودر، لوژی پقطعات به روش فورج دقیق، و ریخته گری قطعات خودرو، شاتون به روش فورج، سیلیکات سدیم، متا

، قوای ترونیکیجراحی از روده گوسفند، تجهیزات الکهسته ترانسفورماتور، کربن فعال از ضایعات کشاورزی، نخ 

 فلزی، ومحرکه و سایر قطعات خودرو، ریخته گری قطعات چدنی و فوالدی، قطعات خودرو اعم از پالستیکی 

ا، رزور ات و مقوز ضایعاایندریک فتالیک، پلی اکرلیک اسید، استایرن اکریلونیتریل، پلی میتل متاکریالت، خمیر کاغذ 

 نواع پلی استالها و تولید لوازم خانگی برقی تحت لیسانس.سینول، ا

 بخش بازرگانی-3-1

 اهداف بلند مدت -الف

 ایجاد فروشگاههای بزرگ و متمرکز در شهر زرین آباد -

 توسعه متوازن بخش همگام با بخش های صنعت و کشاورزی -

 قهات منطی صادرات و واردافزایش عوامل آموزش دیده تجارت داخلی و خارجی جهت پشتیبانی از فعالیتها -

 هرستانعادن شمایجاد تشکلهای تخصصی، اتحادیه ها و شرکتهای خدمات بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و  -
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 افزایش امکانات ذخیره سازی کاالهای اساسی -

 راهبردهای توسعه -ب

 تقویت مبادالت بازرگانی منطقه -

 اختهای بخشتقویت و گسترش سرمایه گذاری در راستای توسعه زیرس -

 تقویت فعالیتهای بازرگانی در واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی -

 ایجاد زمینه های مناسب جهت افزایش تولیدات صادرات گرا در واحدهای تولیدی منطقه -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 افزایش واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی دارای پروانه کسب -

 ی صنفی و تشکیل مجمع امور صنفیبرگزاری انتخابات اتحادیه ها -

 حمایت از ایجاد واحدهای بازرگانی در شرکتهای تولیدی منطقه -

 هزار تن 20ایجاد یک واحد انبار مکانیزه گندم به ظرفیت  -

 هزار تن 10حمایت از ایجاد یک واحد سردخانه گندم به ظرفیت  -

 ایجاد کارگاههای متمرکز فرشبافی -

 هزار تن 2کاال به ظرفیت  ایجاد یک واحد انبار چند منظوره -

 ایجاد چند تشکل تخصصی جهت انجام فعالیتهای خدمات بازرگانی در شهرستان -

 تشکیل اتحادیه ها و مجمع  امور صنفی -

 حمایت از ایجاد نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش کاال -

 ایجاد بازارچه و میدان میوه و تره بار -

 ایجاد فروشگاه بزرگ و زنجیره ای -

 خش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیب-4-1

 اهداف بلند مدت -الف

 یتقویت و توسعه طرحها و زیرساختهای گردشگری با لحاظ نمودن عملکرد منطقه ای، ملی و فرامل -

 حفاظت، مرمت و احیاء آثار ارزشمند -

 نی شهرستاذیرایمت پبهبود و توسعه روشهای ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای گردشگری تاسیسات و واحد های اقا -

دمات یزی، ختوسعه مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در فرآیندهای تصمیم گیری، برنامه ر -

 رسانی و حفظ مواریث فرهنگی

 استفاده از دانش بومی در جهت حفظ، مرمت و احیاء آثار فرهنگی، تاریخی شهرستان -

 توسعه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در بخش -

 د مراکز درمانی برای گردشگران بصورت رایگان و شبانه روزیایجا -

ها و  شنوارهجتوسعه تعامل و تبادل فرهنگی بین نقاط مختلف ایجرود در سطح ملی و بین المللی با برپایی  -

 نمایشگاههای منطقه ای و عرضه صنایع دستی و بومی
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 راهبردهای توسعه -ب

 ی و خدماتی با اصول توسعه پایدار گردشگریهماهنگ نمودن طرحهای عمرانی، صنعتی، تولید -

ی عیتاریخی و طب تهیه، تدوین و توسعه طرحهای حفاظت، مرمت و احیاء و حراست از کلیه آثار ارزشمند فرهنگی، -

 شهرستان

 تقویت معماری بومی با توجه به فرهنگ و سنتهای شهرستان -

 باستانی ستاهایای پر آب و مراتع زیبا و روتقویت توریسم دهکده ای و کشاورزی با توجه به وجود رودخانه ه -

 مهیا کردن شرایط، امکانات و قابلیتهای بالقوه و بالفعل شهرستان برای جذب گردشگر -

 توسعه مشارکت مردمی در راستای حفاظت و حراست از مواریث فرهنگی -

 تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و بکارگیری آنها در بخش گردشگری -

خدمات  جریان گردشگری پایدار در چندین مرحله ارزان سازی سفر همگانی و تعدیل نرخایجاد و توسعه  -

 گردشگری در سطح استان

 آموزش همگانی در راستای ایجاد امنیت و آسودگی خاطر سفر برای گردشگران داخلی و خارجی -

 ارتقاء سطح کیفی و کمی فرهنگ توریست پذیری -

 انجام تبلیغات جاده ای -

 یی اولویت داراقدامات اجرا -پ

ستان قشه بابررسی و شناسایی آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان در راستای تهیه و تدوین اطلس و ن -

 شناسی

اری تهیه و تدوین طرحهای مرمت و احیای ابنیه فرهنگی، تاریخی شاخص شهرستان با هماهنگی و همک -

 دستگاههای اجرایی ذیربط

 زرین آباد-ایجرود-محورها و مناطق گردشگر پذیر بویژه مسیر زنجان احداث سرویس بهداشتی میان راهی در -

 اختی وانجام مطالعات مردم نگاری و پژوهش های مردم شناسی در راستای تهیه و تدوین اطلس مردم شن -

 ردشگرشناخت آداب و رسوم و آیین های سنتی برای برگزاری جشنواره ها و نمایش های آئینی جهت جذب گ

 الم تبلیغاتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتهیه و چاپ اق -

 مطالعه و ایجاد بازارچه صنایع دستی -

 حفظ و مستندسازی و آوانگاری گویش آبادی های شهرستان در راستای تدوین اطلس زبان شناختی بمنظور -

 احیاء گویش های اصیل منطقه

 ردشگریمونه گنرفاهی بین راهی در مناطق  مکان یابی در راستای ایجاد و توسعه هتلها و مجتمع های خدماتی -

 طرح ایجاد و توسعه اکوتوریسم و توریسم زمستانی و ورزشی -

 ایجاد و گسترش انجمنهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -

 ایجاد کمپینگهای اقامتی در نقاط شناسایی شده -

 بهسازی و استانداردسازی مهمانپذیرهای موجود -
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 ع رسانی دائمی و موقت در مبادی ورودی شهرستانراه اندازی مراکز اطال -

 ایجاد دهکده گردشگری در محل روستای گالبر -

 ایجاد سرویس های بهداشتی و بهسازی سرویسهای بهداشتی موجود -

 پیشنهاد ایجاد محل دائمی برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های بومی و سنتی -

 منابع طبیعی -2

 آب و خاک -1-2

 اهداف بلند مدت -الف

 میلیون مترمکعب در سال 250فزایش میزان تامین آب سطحی تا ا -

 هکتار 5900توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی تا  -

 مهندسی رودخانه -

 احداث تصفیه خانه -

 انجام مطالعات آبهای زیرزمینی -

 راهبردهای توسعه -ب

 استفاده از آبهای سطحی بجای استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی -

 سعه بهره برداری از پتانسیل منابع آب سطحی برای مصارف زراعیتو -

 حفظ پتانسیل آبدهی آبخوان و تداوم بهره برداری از این منابع -

 کاربری منابع آب با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و اهداف بخش -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 درصد( 100به  85شهرستان ) از تکمیل شبکه بی سیم و باال بردن پوشش آنها در سطح  -

 انآگاه سازی در کل عرصه های منابع ملی استان و پیشگیری و کنترل آفات و بیماریها در شهرست -

 ایجاد کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی شهرستان -

 احداث و تکمیل ساختمانهای حفاظتی شهرستان -

 توسعه زراعت به منظور افزایش تولید چوب -

 حیط زیستی و مپوشش گیاه -2-2

 اهداف بلند مدت -الف

 بهره برداری بهینه و معقول از منابع حیات وحش -

 ایجاد منطقه شکار ممنوع در شهرستان -

انجام  یطی باتدوین ضوابط و تعیین استانداردهای منطقه ای در جهت کنترل و نظارت بر آلودگیهای زیست مح -

 طرحهای تحقیقاتی علمی زمان بندی شده

 تحقیقاتی علمی زمان بندی شدهایجاد مرکز مطالعه  -

 ایجاد مرکز مطالعه تحقیقاتی زیست محیطی و تجهیز آن -
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 جلب مشارکت مردمی با تشکلهای غیردولتی و ارگانها و طرفداران محیط زیست -

 اجرای طرحهای سمعی و بصری و ارشاد و آموزش فرهنگ زیست محیطی -

 تناسب بامولوژی لهای بالقوه محیط و سازگاری تکنانجام مطالعات و تحقیقات علمی بمنظور دستیابی به پتانسی -

 مقتضیات فرهنگی اقتصادی و زیست محیطی شهرستان

 راهبردهای توسعه -ب

 اشی ازنتهیه و تدوین طرحهای مدیریت منابع طبیعی در حوضه های آبخیز برای کنترل و کاهش مخاطرات  -

 یابان زداییفرسایش خاک، وقوع سیل، زمین لغزش، پر شدن سدها از رسوب و ب

 حفظ توان اکولوژیکی و احیای حوزه های تخریب یافته -

 تسریع و تکمیل در ممیزی مرتع و متعادل کردن تعداد دام متناسب با ظرفیت تولید مراتع -

 نه هاجلوگیری از توسعه غیراصولی بویژه صنایع آلوده کننده و مزاحم در مجاورت جاده ها و رودخا -

 درصد به پوشش مرتع و جنگل 15ی بیش از اختصاص منابع اراضی با شیبها -

 حفظ و حمایت مراتع فقیر و جلوگیری از بهره برداری علوغه ی آنها -

 مدیریت پسماندها )صنعتی، شهری، خانگی، ساختمانی، بیمارستانی و ...( -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 دفع بهداشتی زباله ها بویژه در مناطق شهری -

 ترل آفات و بیماریها در کل عرصه های منابع طبیعیآگاه سازی، پیشگیری و کن -

 تکمیل سیستم ارتباطی بی سیم سیار و واحدهای ثابت و سیار -

کاهش  باله وزهماهنگی در جهت مکانیابی جایگاههای دفن زباله های شهری و بیمارستانی و پیگیری بازیافت  -

 معضالت

 .ی و ..عایت ضوابط استقرار واحدهای صنعتکنترل و نظارت بر آلودگیها و برخورد با آالینده ها و ر -

 گشت و کنترل مناطق حوزه استحفاظی شهرستان -

 تجهیز پاسگاههای کنترل حیات وحش -

 برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و سمینارهای آموزشی برای عموم -

 زات درتجهیشناسایی و پایش منابع و آالینده های زیست محیطی و پیگیری و کنترل رفع آلودگی و نصب  -

 واحدهای صنعتی

 صدور مجوزهای رایگان به کشاورزان و دامداران در جهت دفع جانوران زیانکار -

 احداث ساختمانهای محیط بانی جدید در مناطق مورد نیاز شهرستان -

 ایجاد موزه و نمایشگاه های حیات وحش و تجهیز آنها -

 و مسکونی شهرها به خارج از شهرلزوم انتقال کلیه دامداریهای موجود در داخل محدوده شهری  -

 پیگیری جذب نیروی انسانی متخصص در بخشهای مورد نیاز به لحاظ صنعتی شدن شهرستان -
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 زیربناها -3

 راه و ترابری-1-3

 اهداف بلند مدت -الف

 آسفالته نمودن سایر معابر خاکی و روستایی -

قویت تناطق روستایی بمنظور توسعه و بهسازی شبکه های حمل و نقل بین مراکز منطقه ای همجوار و م -

 پیوندهای اقتصادی منطقه ای

بکه های شهسازی ببهره برداری بهینه از پتانسیل های کشاورزی و منابع طبیعی موجود در روستاها با توسعه و  -

 ارتباطی راههای روستایی

اهش کمنی و ایاستاندارد نمودن عملکرد راهداری و منطبق نمودن آن با استانداردهای جهانی و باال بردن  -

 تصادفات و تلفات جانی و مالی

 راهبردهای توسعه -ب

 توسعه و بهسازی راههای روستایی و رفع نقاط پر حادثه در راههای روستایی -

 بهسازی شبکه راههای ارتباطی موجود و ارتقاء سطح ایمنی در صنعت جابجایی کاال و مسافر -

 احداث تقاطع غیرهمسطح در محلهای مورد نیاز -

 راههای ارتباطی مناسب بین روستایی بمنظور ایجاد زمینه سرمایه گذاریایجاد  -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 بیجار-چهار بانده کردن محور زنجان -

 آسفالته کردن راههای روستایی خاکی باقیمانده -

 رفع نقاط حادثه خیز در نواحی مختلف شهرستان -

 ایجاد کمربندی برای شهرهای زرین آباد و حلب -

 تقاء سطح ایمنی و بهسازی جاده های روستایی و اصلیار -

 روکش آسفالت کلیه راههای روستایی و شهرستان -

 خط کشی و نصب عالئم ایمنی در کلیه محورهای ارتباطی و نصب گازدریل در مناطق مورد نیاز -

 استفاده از ماهواره ها و سیستم دیجیتالی وسائط نقلیه جهت باال بردن ایمنی و کنترل آن -

 مستانز، محلول نمک و یا کلرید پتاسیم بجای نمک برای ذوب یخ و برف در CMAیگزینی موادی مانند جا -

 نتیسوشهای جایگزینی ماشین آالت راهداری جدید مثل برف خور و برف روبهای مکانیکی بجای استفاده از ر -

 ده ایاری جاعملیات راهداستفاده از فناوریهای جدید مانند آسفالتهای ماستیکی و رباطهای کنترل دار در  -

 نصب حسگرهای الکترونیکی در گردنه های برفگیر و انتقال اطالعات و وضعیت جوی -

 آزادسازی حریم راههای روستایی -
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 انرژی-2-3

 اهداف بلند مدت -الف

 بهره گیری از فناوری های جدید -

 مهندسی نمودن فعالیتهای توزیع انرژی الکتریکی -

 ارفمدیریت مصرف و بهینه سازی مص -

 بهره مندی اکثر روستاها از گاز طبیعی -

 راهبردهای توسعه -ب

 کاهش تلفات و بهبود شاخصهای بهره برداری -

 منطقی نمودن مصارف انرژی -

  ITو  ICTبهره گیری از فناوری اطالعات  -

 فناوریهای جدید در زمینه تجهیزات توزیع -

 مشکالت اجرای فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط با نیازهای توزیع در جهت رفع -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 بررسی و ارائه طرحهای رفع ضعف ولتاژ با توجه به رشد بار در منطقه -

ری ای ضروبررسی و تحلیل پایداری خطوط موجود و برنامه ریزی جهت اصالح و تقویت خطوط و اجرای رینگه -

 جهت تعدیل بارهای خطوط پربار

 قویت پستهای قرار گرفته در وضعیت بحرانیبارگیری دوره ای پستها و تحلیل آن و ت -

ه افت ربوط بمبارگیری دوره ای پستها و تست روغن ترانسها، تعویض یا روغن ریزی جهت جلوگیری از عیبهای  -

 عایقی روغن ترانی و یا نشتی ها

نعتی و کیلو ولت در محدوده شهر زرین آباد جهت تامین برق متقاضیان جدید ص 63نیاز به احداث پست  -

 شاورزیک

 کیلوولت در منطقه با توجه به رشد صنعتی و تصویب احداث شهرک صنعتی  400احداث پست  -

 گاز رسانی به مناطق شهری )زرین آباد و حلب( -

 پیگیری برنامه گازرسانی به روستاهای واقع در شعاع دسترسی خطوط انتقال گاز -

 توسعه شهری 3-3

 اهداف بلند مدت -الف

 نطقه ای شهرستان از طریق برپایی شبکه شهری متعادل و منسجمتحقق مدیریت یکپارچه توسعه م -

 هارتقای کارآیی سیستم خدمات رسانی به مراکز روستایی شهرستان با پشتیبانی نظام شهری منطق -

 راهبردهای توسعه  -ب

 ترهری برراکز شتقویت پیوندهای فیزیکی فرا منطقه ای شهرستان و نقاط شهری آن با محورهای برتر توسعه و م -

 استان با تاکید بر شهرستان های زنجان و خدابنده
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تنی یجرود مباشهری  افزایش پیوندهای منطقه ای فرااستانی استان زنجان با استان کردستان با برنامه ریزی نظام -

 بر استراتژی توسعه هماهنگ محورهای عملکردی توسعه و نظام شهری

 توازن شهرستانبرنامه ریزی توسعه یکپارچه جهت توسعه متعادل و م -

 تاکید بر ریق برپایی و برنامه ریزی نظام سلسله مراتب خدمات رسانی باروستایی از ط-تقویت پیوندهای شهری -

 راهبرد مراکز روستایی برتر

 تاکید بر ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی -

 تجهیز کانونهای شهری به خدمات تخصصی برتر و ایجاد تعادل فضایی در درازمدت -

 ت روحیه مشارکت مردمی در امور مربوطهتقوی -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 مکانیابی و احداث محلهای دفن بهداشتی زباله در شهرهای زرین آباد و حلب -

 ایجاد مرکز آتش نشانی شهر در زرین آباد و حلب -

 احداث کشتارگاه صنعتی -

 احداث معابر جدید و ساماندهی معابر کنونی -

 بیجار-جانوجه به موقعیت استقرار شهرهای زرین آباد و حلب در کنار راه عبوری زناحداث ترمینال با ت -

 و سال آتیدهکتار در شهر زرین آباد طی  30هکتار در وضع موجود به  13افزایش سطوح کاربری مسکونی از  -

 ایجاد مراکز فرهنگی در شهرهای زرین آباد و حلب -

 رخارج نمودن صنایع و مشاغل مزاحم از داخل شهمکانیابی و آماده سازی سایت کارگاهی بمنظور  -

 احداث کمربندی شهرهای زرین آباد و حلب -

 احداث سیستم فاضالب شهری -

 احداث مراکز آموزش عالی در شهر زرین آباد -

با  ط متوازنارتبا تهیه طرح ساماندهی بافتهای فرسوده شهر زرین آباد بمنظور رفع دوگانگی بافت قدیمی شهر در -

 بافت جدید

 توسعه روستایی-4-3

 اهداف بلند مدت -الف

 ود کیفیتی، بهببهره گیری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع طبیعی و انسانی، حفظ تعادلهای زیست محیط -

 زندگی و تامین رفاه، سازماندهی مناسب فضایی و تنظیم سلسله مراتب نظام روستایی

 بیه مراتم روستایی و رفع نارسایی های نظام سلسلنیل به توسعه یکپارچه شهرستان از طریق تقویت نظا -

رب و رق و غشمدیریت یکپارچه سازمانی با اصالح و ارتقاء شبکه های ارتباطی شهرستان بویژه در محورهای  -

 تقویت نظام سلسله مراتبی خدمات رسانی از طریق اصالح و گسترش شبکه روستایی

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

54 

 امور اجتماعی -4

 فرهنگ و هنر-1-4

 ند مدتاهداف بل -الف

 احداث ساختمان اداری فرهنگ و ارشاد اسالمی -

 ارتقاء آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و امکانات فرهنگی، هنری -

 اعتالی جایگاه اهل قلم و هنر -

 فراهم نمودن حداقل امکانات فرهنگی برای اقشار کم درآمد جامعه -

 اجد و انجمنهای فرهنگی و هنریگسترش آموزشگاهای آزاد فرهنگی، هنری و کانونهای مس -

 ساخت مجموعه فرهنگی و هنری -

تاهای زیر در روس 2کتابخانه درجه  10نفر جمعیت و  1000کتابخانه در روستاهای باالی  12ساخت حداقل  -

 نفر جمعیت 1000

 تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری در تمام مساجد نقاط شهری و روستایی -

 رمربعمت 500نفر با زیربنای  300نفر و فضای گالری به ظرفیت  500ساخت سالن اجتماعات به ظرفیت  -

 برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری شهرستانی، استانی و ملی -

 راهبردهای توسعه -ب

 پیگیری اختصاص منابع مالی مورد نیاز -

 هماهنگی بین دستگاههای تصمیم گیر و تاثیرگذار در مسائل فرهنگی -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی -

 اختصاص تجهیزات مورد نیاز عرصه های فرهنگی و هنری -

 پیگیری ساخت مجتمع فرهنگی در شهر زرین آباد -

 نفری 500ساخت سالن اجتماعات  -

 مترمربع 500ساخت گالری با مساحت  -

 ش و آموزش فنی و حرفه ایآموزش و پرور-2-4

 اهداف بلند مدت -الف

 آموزش و سطح علمی معلمان ارتقاء سطح -

 ارتقاء سطح کیفی و کمی امکانات و تجهیزات آموزشی -

 مستحکم و نوساز نمودن مدارس شهری و روستایی -

 ایجاد کارگاههای الکترونیک و کشاورزی و پرورش قارچ و گلهای آپارتمانی -

 ایجاد رشته های درجه یک و واگذاری رشته های درجه دو به بخش خصوصی -
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 ی توسعهراهبردها -ب

 رفع مشکالت معیشتی معلمان و افزایش رفاه نسبی -

 ایجاد بسترهای الزم برای ارتقای سطح مشارکت معلمان -

 جذب مشارکتهای مردمی از لحاظ فکری، مادی و ... -

 افزایش پوشش تحصیلی -

 ارتباط مستمر نظام تعلیم و تربیت با اولیاء دانش آموزان -

 ائه آموزشهای فنی و حرفه ایتشویق بخش خصوصی به فعالیت در زمینه ار -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 رفع مشکل مسکن فرهنگیان -

 تکمیل خوابگاه و سلف سرویس دبیرستان فاطمیه -

 خرید تجهیزات جایگزین در مدارس -

 آموزشگاه فاقد سرویس بهداشتی 16احداث سرویس بهداشتی در  -

 اتحصارکشی و محوطه سازی در آموزشگاه های فاقد این ملزوم -

 پیگیری مرمت ساختمانهای نیازمند تعمیرات -

 ارتقاء سطح علمی معلمان از طریق سیستم آموزش از راه دور یا کالسهای ضمن خدمت -

 پیگیری احداث خانه معلم -

 پیگیری احداث هنرستان فنی و حرفه ای -

 یاه برنامه ریزی برای دسترسی به اینترنت در کلیه کارگاهها و بخشهای مختلف مراکز فنی و حرف -

 ایجاد رشته تعمیرات موبایل -

 آموزش رشته های خودیار فنی -

 نبهداشت و درما-3-4

 اهداف بلند مدت -الف

 تخت در مرکز شهرستان 32ساخت بیمارستان با ظرفیت  -

 احداث انبار دارویی و ملزومات آن -

 راه اندازی و احداث آزمایشگاه تشخیص طبی در شهر حلب -

 وستاهاه در ررخورداری از خدمات درمانی با گسترش برنامه پزشک خانوادفراهم نمودن تسلیهات الزم برای ب -

رائه مومی و اماکن عآموزش دوره بهداشت عمومی به کلیه کارگران و متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ا -

 گواهینامه معتبر به آنها

نی و و تعاو و شرکتهای ساختمانیبرنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای برای کشاورزان  -

 مدارس و ...

 درصد بیماری کم خونی فقر آهن در دختران و زنان با اجرای برنامه آهن یاری 50کاهش  -
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 سال 5میزان مرگ و میر کودکان زیر  3/2کاهش  -

 راهبردهای توسعه -ب

ر انجام تاکید ب نی بااشتی درمابرنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادالنه نیروی انسانی و سایر امکانات بهد -

 برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم

 ترغیب افراد خیر و موسسات خصوصی در جهت سرمایه گذاری در برنامه های بهداشتی و درمانی -

 ارتقاء کیفی برنامه های خدمات بهداشتی اولیه -

 ارتقاء شاخصهای بخش -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

رکز ستادی م احدهایوو تنظیم برنامه های عملیاتی برای ارتقاء ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در  پیگیری تهیه -

 بهداشت شهرستان

 پیگیری استقرار بیمه همگانی روستاییان و پزشک خانواده در شهرستان -

 پیگیری تجهیز و استانداردسازی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت -

 جامعه روستاییان از آب مشروب بهداشتیپیگیری بهره مندی  -

 پیگیری بکارگیری نیروی انسانی متخصص -

 تختخوابی شهرستان 32پیگیری اختصاص اعتبار برای احداث بیمارستان  -

 پیگیری احداث انبار دارو در شبکه بهداشت شهرستان -

ن و درما وبهداشت  احداث خانه بهداشت جایگزین روستاهای جوقین، ایچ و شهرک و بازسازی کلیه خانه های -

 احداث خانه های بهداشت جدید در روستاهای چاپوق ، قره سعید، آقبالغ

 تربیت بدنی-4-4

 اهداف بلند مدت -الف

 هزار نفری در مرکز شهرستان 5تا  3پیش بینی و احداث استادیوم  -

 نفر در سطح شهرستان 1000احداث سالنهای چندمنظوره در روستاهای باالی  -

 و خوابگاه مختص ورزشکاران و دانش آموزان احداث مهمانسرا -

 نفری 1000احداث زمین فوتبال در روستاهای باالی  -

 احداث زمین فوتبال در شهر حلب -

 کوشش در ارتقاء کیفی ورزش و کسب کرسی های قهرمانی کشوری و بین المللی -

 ارتقاء سطح کیفی ورزشهای همگانی -

 راهبردهای توسعه -ب

 زشیارتقاء سطح آموزش  های ور -

 توجه به امکانات موجود و حفظ و نگهداری آنها -
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 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 احداث سالن چند منظوره بانوان در مرکز شهرستان -

 احداث سکوی تماشاگران در زمین فوتبال چمن زرین آباد -

 تکمیل استخر سرپوشیده شهر زرین آباد -

 جامع السرا احداث فاز دوم طرح ضربتی تله گرد، جوقین و ینگی کند -

 تکمیل سالن ورزشی جوقین -

 احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی در شهرستان -

 نفر جمعیت 1000احداث فاز اول طرح ضربتی احداث فضاهای ورزشی در روستاهای باالی  -

ه وان منطققه بعنمکانیابی و احداث مجتمع ورزشی در روستا با نواحی اطراف سر گالبر به جهت انتخاب این منط -

 گردشگری.نمونه 

 مطالعات آمایش -8

 اولویت های توسعه فضایی استان از منظر ضوابط ملی جدید آمایش سرزمین .1

 ان زنجانله استدر ضوابط ملی جدید آمایش سرزمین اولویت های زیر برای توسعه فضایی استان های کشور و از جم

 تبیین شده است:

 اس مناسبیت مقیبا امکانات و قابلیت های آن و رعا رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو -

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

د عملکر افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح های ملی و منطقه ای و تخصصی شدن -

پارچگی ی و یکی مناطق برای تقویت وابستگی های متقابل منطقه ااقتصادی بر اساس قابلیت ها و مزیت های نسب

 ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت ها در یک قلمرو جغرافیایی

 هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه ای بخش های مختلف اقتصادی -

 و سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشترتوزیع مناسب جمعیت و فعالیت های اقتصادی در قلمر -

سیسات ا و تاهایجاد زمینه های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت  -

 موردنیاز و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.

ی طرح بازنگر ودر مناطق کالنشهری به ویژه تهران اتخاذ ساز و کارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت  -

ش های توسعه کالن شهری کشور در چارچوب سیاستها و سقف جمعیتی تصویب شده توسط شورایعالی آمای

 سرزمین.

ن از سرزمی ساماندهی و هدایت هدفمند جریان های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در -

 طریق:

امداری، دورزی، نظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی )کشازمینه سازی به م -

 صنایع دستی و ... ( در چارچوب مقتضیات و مزیت های محلی
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متناسب  سهیالتتتشویق سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق ها و  -

تایی حی روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نوابا مقتضیات محلی در روس

 و کاهش روند مهاجرت به کالنشهرها و شهرهای پرتراکم

کالت اهش مشسازماندهی شبکه سکونتگاهی با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با مالحظات زیست محیطی و ک -

 و چالش های موجود.

 ی شهری ون نواحنتگاه ها و عرصه های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بیتقویت و سازماندهی سکو -

 روستایی و تقویت زنجیره های ارزش با تاکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا

ت اری جمعیماندگ انتظام بخشی به فرایندها و رویه های تبدیل و الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر با هدف -

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

ز طریق حیطی امممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه ها و طرح های مصوب و مغایر با مالحظات زیست  -

اربری تغییر ک یارهایاتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ساز و کارهای نظارتی موثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و مع

 تناسب با ویژگی های بوم شناختی هر قلمرواراضی م

 ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کالن شهرها -

ه به در منطق ی کشورفراهم سازی زمینه ها، امکانات و زیرساخت های موردنیاز به منظور ایفای نقش موثر ترانزیت -

 (HUB)بادله مقعیت منطقه ای کشور به عنوان مرکز ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت مو

 کاال، خدمات، مسافر، انرژی و اطالعات

 فراهم سازی زمینه های توسعه همه جانبه و تقویت زیرساخت ها و شبکه های زیربنایی -

 توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصالح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد: -

 به شبکه ای با تاکید بر اتصال سه الیه سکونتگاهی تحول در ساختار فضایی ریلی کشور -

 برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی -

جنوب و -شمال توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی )جاده ای( -

زمینی  ادی آبی واولویت مسیرهای منتهی به دروازه های اقتص ربی کشور با تاکید بر تمرکززدایی از تهران، باغ-شرقی

 کشور

 فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق: -

ی کمی و ژگی هاتعمیم، گسترش و توزیع شبکه های ارتباطات و فناوری اطالعات در سراسر کشور با توجه به وی -

 زمین هنه سرپ، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و استقرار متوازن و متعادل آن در کیفی جمعیت مناطق مختلف

جاد طریق ای للی ازاحداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در مقیاس بین الم -

 منطقه ای و بین المللی اطالعات (HUB)خدمات هاب 

محوطه  بنیه وای گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، توسعه زیرساخت های ارتباطی و خدمات -

هنگی و راث فرهای با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگری )از جنبه می

 طبیعی(
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 ور تولید د( شیدیتنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر )به ویژه بادی و خور -

 تامین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه

ق دارای ر مناطدایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی )نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو(  -

 قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

 اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب -

 شت بی رویه و ناپایدار از منابع آب های زیرزمینی و سطحی کشورممنوعیت بردا -

ب و آوندگی رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه ها، بر اساس میزان تجدیدش -

 ظرفیت قابل تحمل حوضه های آبریز در مهار و کنترل آب های سطحی کشور

 ختلفمستقرار فعالیت های اقتصادی آب بر در قلمروهای توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و ا -

ر سطوح ف آب درعایت مالحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح های استحصال، تامین، انتقال، توزیع و مصر -

 فراملی، ملی، منطقه ای و محلی.

ست و ایین ددر پبازنگری و تجدید نظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب ها  -

 حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه ها و تاالب ها

 کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه  -

پایین  زهکشی وایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه های آبیاری  -

 دست

هره وری برتقاء ابخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی،  سازماندهی -

 و تامین امنیت غذایی

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

استای ی در ررایط اقلیمی و منطقه اارتقای بهره وری آب و بکارگیری روش های مناسب آبیاری متناسب با ش -

 ییصرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت های ناشی از تغییرات آب و هوا

ی در ان دارحفاظت، پیشگیری و کاهش فرسایش خاک و تغذیه آبخوان ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخو -

 حوضه های آبخیز کشور

 لخانه ایکشت گ ا نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریقمحدودیت کشت محصوالت ب -

 یاهی(گپوشش  ومدیریت جامع و یکپارچه حوضه های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه )آب، خاک  -

 ایجاد و توسعه مجتمع های کشت و صنعت متناسب با قابلیت های قلمروهای مختلف کشور -

 قتضیاتمهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و ساماند -

 سرزمینی

 توسعه، حفاظت و احیاء جنگل ها و مراتع کشور -

عه ای توسرعایت مالحظات زیست محیطی )توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست( در استقرار فعالیت ه -

 ای در پهنه سرزمین
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ولویت دها با اریزگر ی، جلوگیری از بیابان زایی و تثبیت شن های روان و مهار کانون های شکل دهندهبیابان زدای -

 مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی

یت های ش فعالشناسایی و ایجاد خوشه های صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارز -

 مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی

یات و ساماندهی مجتمع های صنعتی اعم از شهرک ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتض -

 ظرفیت های هر یک از قلمروهای جغرافیایی

 ی ویشگاهتوسعه و ساماندهی مجدد فعالیت های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات اساسی و پاال -

 ب، تامیننابع آمپتروشیمی )به ویژه صنایع باالدستی( دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت 

سواحل  آنها در ستقرارخوراک مورد نیاز و تامین مالحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تاکید بر تاکید بر ا

 بی راهبردی زیست محیطیخلیج فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیا

کان مه ای در سرمای واستقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر معدنی، استقرار صنایع واسطه ای  -

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

زیت های نسبی و مبر اساس  1گانه  9بری مناطق توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های نوین و برتر در مراکز راه -

 رقابتی

 مینایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً بر اساس مطالعات آمایش سرز -

وسعه تیبانی توسعه و تجهیز باراندازهای بین المللی، ملی و منطقه ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشت -

 رست موردساس فهر نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی بر ابازرگانی و امور تولیدی د

 تصویب شورایعالی آمایش سرزمین

با هدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان  2هرهای منتخب شدانشگاهی در -توسعه و تقویت قطب های علمی -

 عه.کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای توس

ی اطالعات و )فناور ICTتوسعه فعالیت های پارک ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی  -

 ارتباطات( در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو

رای ب آموخته ی دانشاستفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطالعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسان -

 برپایی قلمروهای اسکان جمعیت

ندی سطح ب دسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر -

 ارائه خدمات در پهنه سرزمین

ی و وب غربتوسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جن -

کی در و پزش م از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سالمتجهان اسال

 مناطق و شهرهای دارای قابلیت

مین، نه سرزتوسعه رفاه و تامین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در په -

 دمرکت مربر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشا کاهش فقر، نابرابری و آسیب های اجتماعی با تاکید
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ر سالمت د رزشی وصیانت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، و -

اد بین ر اقتصدهر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب 

 المللی

ور در کش یت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساخت هارعا -

 متناسب با مولفه های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی

پدافند  منیت وااستفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء  -

 نایع و طرح های حیاتی، حساس و مهمغیرعامل استقرار ص

ریم های عایت حرعدم استقرار صنایع پرخطر )مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی( در محدوده سکونتگاه ها و  -

 ایمنی و امنیتی مورد نیاز

یت سعه و امنمختلف و مشارکت آنان در اداره امور، تو ایرانی اقوام-تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی -

 مناطق مختلف کشور

ای هرمایه تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء س -

 (1394اجتماعی ملی در پهنه سرزمین )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

 جمع بندی اولویت های توسعه ی فضایی استان – 1-1

و  الش هاچن شده در اسناد فرادست و همچنین توان ها، مزیت ها، براساس جهت گیری ها و خط مشی های تعیی

 :الصه کردزیر خ تنگناهای استان زنجان، مجموعه اولویت های توسعه ی فضایی استان زنجان را می توان در موارد

 استفاده بهینه و پایدار از توان سرزمین -

ات ها و حی ست گاهک، مراتع و پوشش گیاهی، زیاستفاده بهینه از توانهای مناسب طبیعی در زمینه منابع آب، خا -

 وحش؛

ن ریدور بیکری در استفاده بهینه از موقعیت و همجواری های استان با توجه به همسایگی با هفت استان، قرارگی -

 المللی و جاده ترانزیت، دسترسی به بازار عمده ی مصرف کشور و نزدیکی به استان های مرزی؛

مکان ور و اموجود به دلیل قرارگیری استان در حد فاصل کالنشهرهای مهم کش استفاده بهینه از فرصت های -

 جذب سرریز جمعیت، فعالیت و سرمایه از این کالنشهرها؛

 استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان؛ -

مینه زی در ازی و سنتاستفاده بهینه از ظرفیت های اقتصاد بومی و سنتی در زمینه صنایع دستی چون چاقوس -

 صنایع دستی چون چاقوسازی، ملیله، فرش و گلیم؛

 وی، سوخت یربنایزاستفاده بهینه از ظرفیت های زیربنایی موجود با توجه به عبور خطوط مواصالتی و شبکه های  -

 انرژی از استان؛

 استفاده بهینه از مزیت صنایع برق موجود در استان؛ -

 سب استان در زمینه ی صنایع دارویی و گیاهی و غذایی.استفاده بهینه از توانهای منا -

 توزیع متناسب جمعیت، فعالیت و زیرساخت ها در پهنه ی استان -
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 بهر؛ا-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت از محدوده های پرتراکم در محور زنجان -

 موزون سازی شبکه ی سکونتگاهی و سلسله مراتب شهری و روستایی؛ -

 ست شهری و نسبت بزرگ سری زنجان؛کنترل پدیده ی نخ -

 حفظ و نگهداشت جمعیت روستایی؛ -

ل اد اشتغاو ایج ساماندهی و هدایت هدفمند مهاجرت ها با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق مهاجرفرست -

 و تامین اسکان مناسب برای مهاجرین در مناطق مهاجرپذیر

 تلف استان؛تقسیم کار متناسب با استعداد سرزمین در نقاط مخ -

 شناسایی کانونهای جمعیتی مناسب و مستعد و معرفی آنها به عنوان شهرهای جدید؛ -

 نجان(.ز-تعدیل رشد خطی محور متورم رشد استان )ابهر -

 بسترسازی برای ساماندهی زندگی و فعالیت در پهنه ی سرزمین -

 ایجاد فرصت های شغلی و کاهش میزان بیکاری؛ -

 ارتباطی شامل راههای زمینی، ریلی، هوایی؛توسعه و تجهیز محورهای اصلی  -

 ؛وستاهاراستقرار تسهیالت و خدمات پشتیبان تولید در شهرهای کوچک اندام به منظور خدمات رسانی به  -

 توسعه ی زیرساخت ها و شبکه های زیربنایی شامل انرژی و فناوری اطالعات؛ -

 ؛از ظرفیت های گردشگری استان ایجاد زیرساخت ها، تاسیسات و خدمات گردشگری برای بهره گیری -

 افزایش نقش بخش خصوصی و تعاونی در فرایند توسعه استان؛ -

 تقویت سرمایه ی اجتماعی، روحیه ی تعاون و مشارکت؛ -

 ارتقای سطح درآمد ساکنان شهرها و روستاهای استان؛ -

 توسعه ی رفاه و تامین اجتماعی در مناطق مختلف استان؛ -

 نات عادالنه در نقاط مختلف استان.ایجاد فرصت های برابر و امکا -

 تحول در ساختارهای سکونت، فعالیت و مدیریت سرزمین -

 ایجاد کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و اصالح الگوی کشت؛ -

 ؛شاورزیتوسعه ی صنایع کشاورزی و تبدیلی و فراوری با توجه به توانهای استان در زمینه تولیدات ک -

 شور؛ کقل با توجه به قرارگیری استان در کریدور بین المللی غرب توسعه ی صنایع پشتیبان حمل و ن -

 توسعه ی صنایع معدنی و فراوری با توجه به ذخایر معدنی استان؛ -

 توسعه ی صادرات و گمرک با تاکید بر بخش کشاورزی، صنایع دستی و بومی و مدرن استان؛ -

 به پایین؛تغییر نگاه بخشی در مدیریت، تعدیل مدیریت متمرکز و از باال  -

 تقویت پیوندهای بخش های مختلف اقتصاد، خوشه های صنعتی و زنجیره های تولید؛ -

 تقویت و توسعه ی خدمات رسانی به نظام سکونت و تولید روستایی؛ -

 افزایش بهره وری کار و سرمایه. -

 گسترش تعامالت و همکاری های ملی، منطقه ای و بین استانی -



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

63 

 تولیدی و زیربنایی ملی و فراملی استان؛افزایش نقش، عملکرد و ظرفیت های  -

 توسعه و تجهیز محورهای ارتباطی نواحی شمالی و جنوبی استان؛ -

 گسترش تبادالت فرهنگی، اجتماعی بین استانی به ویژه با استانهای همجوار؛ -

 تقویت و توسعه ی حمل و نقل بین المللی؛ -

 ین؛با تاکید بر خدمات بازرگانی نوتوسعه ی فعالیت های بازرگانی، حمل و نقل و ترانزیت کاال  -

 تقویت نقش استان برای جذب جمعیت، سرمایه و فعالیت از استان های هم جوار؛ -

 توسعه ی شبکه ارتباطات استان با استان های غربی و شمالی کشور؛ -

 افزایش زمینه های سرمایه گذاری؛ -

 افزایش میزان جذب گردشگر؛ -

 ن استانی؛حفاظت از اراضی و منابع طبیعی مشترک بی -

 افزایش ضریب پیوستگی نظام سکونتگاهی شهری و روستایی با استان های هم جوار. -

 کاهش تهدیدات و مخاطرات سرزمین -

عدنی و منعتی، صکنترل آلودگی های آب، هوا و  خاک و پسماند، زباله، نخاله و فاضالب ناشی از فعالیت های  -

 زندگی شهری و روستایی؛

 و فعالیتی در برابر سوانح و مخاطرات طبیعی؛ مقاوم سازی فضاهای سکونتی -

 جلوگیری از استقرار جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت تحمل زیست بوم ها؛ -

 رعایت مالحظات ایمنی، دفاعی و پدافند غیرعامل در استقرار فعالیت و مراکز سکونت؛ -

ی مدرن یوه هاشاستفاده از  توجه به محدودیت های آب و تالش در جهت افزایش راندمان، مهار و انتقال آب و -

 آبیاری و شیوه های تولید متراکم؛

 کنترل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی؛ -

 افزایش توان مدیریت بحران برای مدیریت حوادث غیرمترقبه؛ -

 افزایش سهم استفاده از انرژی های پاک؛ -

 کنترل سیر قهقرایی روندهای زیست محیطی؛ -

 کاهش تنوع زیستی.کنترل تخریب مرتع و جنگل و  -

 وضع موجود سازمان فضایی استان SWOTراهبردهای منتج از تحلیل  – 2

یی ان فضابر اساس مدل تحلیلی سوات در این بخش ابتدا مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات سازم

 استان زنجان بررسی می گردد، سپس راهبردهای توسعه فضایی بیان می گردد:

 عف، فرصتها و تهدیدهای سازمان فضایی استان زنجانالف( نقاط قوت، ض

 نقاط قوت -

 مهم ترین نقاط قوت سازمان فضایی به شرح زیر است:

S1وجود منابع آب سطحی در کنار ویژگی های مساعد اقلیمی : 
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S2وجود دشت ها و راضی زراعی حاصلخیز : 

S3 ،زنجان و ایجرود: تولید انبوه برخی محصوالت به ویژه گندم در شهرستان خدابنده 

S4زنجان، طارم : میزان باالی اراضی کشاورزی آبی و باغی در سطح دشت های استان و به ویژه در شهرستان های ،

 سلطانیه و خرمدره

S5دآلو و ب، زر: مزیت دار بودن مناطق مختلف استان زنجان در تولید برخی محصوالت کشاورزی )چون زیتون، سی

 انگور(

S6 رخی ازبکشتی و امکان برداشت دوباره و چندباره محصوالت کشاورزی در طول سال در : وجود سیستم چند 

 مناطق استان )به ویژه در شهرستان طارم(

S7وع لیمی و تنوع اق: امکان تولید انواع محصوالت کشاورزی نیمه گرمسیری و سردسیری و تولیدات دامی به دلیل تن

 ف دمای زیادزیستی باالی استان با وجود وسعت کم و اختال

S8استقرار قطب تولید روی کشور و بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در استان : 

S9 (سفال و: برخورداری از منابع عظیم مرغوبترین نوع خاک رس برای تولید انواع مصالح ساختمانی )آجر 

S10سنگ الشه،  ورتن، مرمریت،: وجود ذخایر غنی، باارزش و متنوع مواد معدنی سرب، روی، گچ، باریتین، ترا

 گرانیت، مارن آهکی و رسی

S11 شرکت  ووئیچ س: وجود قطب مهم صنایع نساجی کشور در استان و صنایع برق در استان )ایران ترانسفو، پارس

 های اقماری وابسته(

S12وجود  ی استان وبجنو : امکان تولید انرژی های نو با توجه به باال بودن میزان ساعات آفتابی در مناطق مرکزی و

 انرژی های زمین گرمایی به دلیل چشمه های آب گرم موجود در استان

S13وجود شهرک های صنعتی و قابل توسعه برای استقرار صنایع مدرن و پیشرفته در اکثر مناطق : 

S14 ،رمدره و خبهر، ا: وجود فعالیت های بازرگانی متعدد در زمینه های گوناگون در شهرهای اصلی استان )زنجان

 قیدار(

S15 ه وجه بت: نقش توقفگاهی و منزلگاهی بسیار مناسب برای پذیرش و خدمات دهی به بخش بار و مسافر با

 قرارگیری در مسیر ورود کاال از خارج از کشور و استان های مرزی و شمال و شمال غرب کشور

S16بخش هایی از استان : وجود پایانه های حمل و نقل و راههای ارتباطی مهم تجهیز شده در 

S17ن دارد( وزنجا : ارتباط مواصالتی مهم استان با هفت استان کشور )تنها استان اصفهان شرایطی مشابه استان 

 امکان استفاده از این مزیت مکانی برای توسعه اقتصادی استان

S18 ی و ...برنورسوخت، فی: وجود زیرساخت های مناسب ارتباطی و اطالعاتی از جمله راههای ارتباطی، انرژی و 

S19وجود پوشش گیاهی مناسب و مراتع ارزشمند و گونه های گیاهی متعدد و باارزش : 

S20وجود سطح قابل توجه مناطق حفاظت شده استان : 

S21لندی و ی و ب: تعدد و تنوع جاذبه های طبیعی و زیست محیطی استان به دلیل تنوع اقلیمی، ویژگی های پست

 اص و وجود مراکز تاریخی و باستانی در نقاط مختلف استانشرایط اکولوژیک خ
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S22قرارگیری شهرهای مهم استان بر سر راه جاده ترانزیت و آزادراه های اصلی کشور : 

 نقاط ضعف -

 مهم ترین نقاط ضعف سازمان فضایی استان به شرح زیر است:

W1 ت هایای استان از منابع و مزی: تاثیرپذیری اندک سطح عملکردی و جمعیتی نظام شهری مناطق حاشیه 

با  ای زیستیانون هکطبیعی و اقتصادی موجود و نابسامانی در توزیع، نحوه استقرار، اندازه و ارتباط منطقی میان 

 توجه به امکانات بالقوه و بالفعل آنها

W2 شهر نخست( 4: شتاب پایین گسترش شهرنشینی در شهرهای کوچک اندام استان )تمامی شهرها بجز 

W3جایگاه ضعیف شهر زنجان در نظام سلسله مراتب سکونتگاه های شهری کشور : 

W4ز مکان دل ا: ضعف زیرساختهای حمل و نقل در مناطق معدنی استان، کمبود صنایع تبدیل در محل و دوری معا

 های مصرف مواد معدنی و هزینه های باالی حمل و نقل

W5 در زمینه حمل و نقل بین المللی در استان: ضعف ناوگان حمل و نقل و نبود شرکت فعال 

W6ستان اگری : ضعف شدید زیرساختها و تاسیسات مورد نیاز توسعه گردشگری در مناطق دارای جاذبه های گردش

 )تاسیسات اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی(

W7راههای  و فقدان زیرساخت ها و کمبودنجان ز-: توسعه خطی زیربناها و زیرساخت های کالبدی در محور ابهر

 زمینی و ریلی در مناطق حاشیه ای استان )شهرستان های ماهنشان، طارم، ایجرود و خدابنده(

W8 اط  بودن نقباال و: مناسب نبودن پیوندهای ارتباطی مرکز استان با مناطق حاشیه ای استان و استان های مجاور

 حادثه خیز در این محورهای ارتباطی

W9: ب سطحی آابع کمبود شبکه های مدرن انتقال آب و آبیاری اراضی و دور بودن اراضی مستعد و دشت ها از من 

W10وهستانی کاطق : اقلیم ناپایدار و متغیر استان و همچنین محدودیت میزان اراضی مسطح و قابل زراعت در من

تایی و طق روساضی زراعی و مرتعی در منااستان به ویژه در شهرستان های طارم و ماهنشان و عملکرد پایین ار

 متر 1900نواحی طبیعی مرتفع با ارتفاع بیش از 

W11الیت در ن فع: باال بودن سهم اراضی دیم به نسبت کل اراضی زیر کشت آبی و باغی استان و ریسک باالی ای

 اقتصاد وابسته به کشاورزی

W12اریابی باز دن شیوه های بسته بندی، انبارداری و: باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی به سبب سنتی بو

 محصوالت و کافی نبودن تعداد و میزان انبارها و سردخانه ها و محدود بودن ظرفیت  آن ها

W13 ور ر محد: توزیع فضایی نامتعادل و نامناسب فعالیت های صنعتی در استان و رشد خطی این فعالیت ها

 ترانزیت ابهر، زنجان

W14وشه های صادرات محور و منسجم و کمبود سرمایه گذاری و گسترش محدود خوشه های: عدم وجود خ 

ایع ت و صنصنعتی با توجه به مزیت نسبی در صنایع متالوژی، ذوب فلزات، نساجی و قطعه سازی و ماشین آال

 شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، فلزی، خودروسازی، برق و الکترونیک
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W15اء احی وم استفاده بهینه از جاذبه های گردشگری استان و برای توسعه فعالیت هی گردشگری، حفظ : عد

 مواریث فرهنگی

W16ان ها در ب خو: برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و روند کاهشی سطح آبهای زیرزمینی )بیالن منفی آ

تی بودن ب و سنمنابع و راندمان پایین مصرف آ بیشتر دشت های استان( و وابستگی شدید مصارف سه گانه به این

 شیوه های برداشت آب سطحی

W17آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و نبود شیوه های مناسب بازیافت آب : 

W18 استان و  راتعم: غالب بودن الگوی زراعی دیم، رواج کشت دیم در مراتع و گرایش منفی اکثر تیپ های گیاهی

 تیروند کاهشی تنوع زیس

W19ادن شن ز مع: فرسایش خاک به دلیل بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت تحمل خاک و برداشت بی رویه ا

 و ماسه در حریم رودخانه های بزرگ استان

W20ی ت ها: آلودگی زیست محیطی صنایع سرب و روی در پیرامون شهر زنجان و آلودگی های ناشی از فعالی

، زباله ید نخالهیش تولطح استان به ویژه در منطقه زنجان، ابهر و ماهنشان و روند افزامعدنی و رشد زیرساختها در س

 ها و آالینده های شهری و روستایی

W21ع ام و مراتدل د: غالب بودن شیوه های دامداری سنتی )دام های سبک و بومی( و چرای بی رویه دام و عدم تعا

 در اکثر مناطق استان

W22نها و مساکن شهری و روستایی در برابر سیل و زلزله: آسیب پذیری ساختما 

W23عدم انطباق تقسیمات اداری و سیاسی استان با ویژگی های جغرافیایی سرزمین : 

W24رنامه بت و : دگرگونی های مداوم حدود و مساحت استان و شهرستان ها و زیر تقسیمات آن و مشکالت مدیری

 ریزی استان

W25یاجع صادرکننده مجوز استقرار صنایع در استان با ضوابط زیست محیط: وجود ناهماهنگی بین مر 

W26 نقش مسلط اداری سیاسی شهر زنجان و نسبت بزرگ سری زنجان به دیگر شهرهای استان : 

W27نجانز-: تمرکز شدید سکونت و فعالیت در محور ابهر 

W28گسیختگی سلسله مراتب شهری و روستایی استان : 

W29هرستان ش 3درصد جمعیت استان تنها در  9/80امتوازن جمعیت در سطح استان و تمرکز : توزیع فضایی ن

ی در شهر درصد جمعیت شهر 5/62درصد( و تمرکز  7/16درصد( و ابهر ) 1/17درصد(، خدابنده ) 1/47زنجان )

 زنجان

W30ای کونتگاه ههری و ناهمگونی رشد جمعیت در سش-: روند شتابان شهرنشینی به دلیل مهاجرت های روستا

 شهری و روستایی

W31ار کروی : قرارگیری سه شهرستان زنجان، ابهر و خرمدره به عنوان قطب های جذب و مقصد مهاجران و نی

 شهرستان حاشیه ای استان 4جوان از 

W32پایین بودن شاخص های توسعه انسانی در مناطق حاشیه ای استان : 
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 فرصت ها -

 تان به شرح زیر است:مهم ترین فرصتهای سازمان فضایی اس

O1دگانه ای چن: وجود سیاست ها و تسهیالت مناسب برای تمرکززدایی از تهران و امکان پذیرش نقش و عملکرده

 در سطوح ملی و منطقه ای

O2وجود اشتراکات فرهنگی با استانهای همسایه : 

O3و  معیتیجرین کانون های : وجود هفت استان در همسایگی و امکان جذب سرریز سرمایه گذاری ها از مهم ت

 اقتصادی مجاور

O4زلی و تارا، انا، آس: نزدیکی به استان های مرزی و مراکز عمده مبادالت کاال در سطح فراملی )مرز بازرگان، جلف

 استان مرزی؛ 4باشماق( و موقعیت مناسب برای استقرار فعالیت های خاص به جهت همسایگی با 

O5 ز جمعیت اری در حد فاصل چند کالنشهر مهم کشور و استقرار حدود نیمی استان و قرارگی 7: همجواری با

ه مراکز عمد کیلومتری شهر زنجان و نزدیکی به قطب های صنعتی و بازارهای عمده مصرف در 400کشور در شعاع 

 جمعیت کشور و امکان پذیرش نقش و عملکردهای چندگانه در سطوح ملی و منطقه ای

O6ملی  وسب استان به بخش خدمات قوی و زیرساخت های مناسب در سطوح منطقه ای : نزدیکی و دسترسی منا

 برای دسترسی آسان به بازار نهاده ها، تولید و عرضه محصوالت

O7 یعت ای طبه: دسترسی مناسب به استان های پرجمعیت و مجاور استان برای استفاده جمعیت آن ها از جاذبه

ور و پوشش درصدی گونه های دارای طبقه خاص حفاظتی استان به کل کش 15گردی و ژئوتوریسم )به دلیل نسبت 

 درصد مساحت استان تحت مدیریت خاص محیط زیستی و امکان حفاظت از منابع زیستی استان( 1/11

O8وجود مزیت مکانی برای توسعه فعالیت های بازرگانی با تاکید بر خدمات بازرگانی نوین : 

O9شور و صلی کتان و دسترسی مناسب به سبب عبور راه ترانزیت و آزادراه های ا: موقعیت جغرافیایی ویژه اس

 ین استاناور از قرارگیری به عنوان پل ارتباطی مرکز کشور با شمال و شمال غرب و عبور کریدور بین المللی کش

O10موقعیت ارتباطی مناسب استان برای توسعه شرکت های حمل و نقل منطقه ای، ملی و فراملی : 

 هدیدهات -

 مهمترین تهدیدهای سازمان فضایی استان به شرح زیر است:

T1یل به ن و م: ضعف خدمات رسانی به روستاهای دور افتاده و حاشیه ای از کانون ها و محورهای توسعه استا

 مهاجرت و تخلیه این روستاها )ایجرود، ماهنشان، خدابنده(

T2 بزرگ سری تهران )در منطقه البرز مرکزی(: تسلط تهران بر سایر استان های کشور و پدیده 

T3حدوده من در : واقع شدن در کمربند زلزله خیز کشور و قرارگیری بیشتر سکونتگاههای شهری و روستایی استا

 های با خطر باال و متوسط لرزه خیزی

T4مهاجرت های بی رویه به شهر زنجان و گسترش سکونتگاههای غیررسمی : 

T5ت تخریبیاثیرایل طغیانی و فصلی بودن رودها و عدم وجود امکانات برای جلوگیری از ت: خطر وقوع سیل به دل 

 سیالب ها
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T6عدم بهره برداری بهینه از توان اکولوژیک و روند تخریبی منابع زیستی : 

T7 قع ستان زنجان واادرصد از مساحت قزل اوزن در  33: کاهش حقابه استان از منابع آبی قزل اوزن با وجود اینکه

 شده است و عدم لحاظ آب تولیدی استان گیالن در تهیه برنامه حقابه بری قزل اوزن

 ب( راهبردهای سازمان فضایی استان زنجان

وع های تنبر اساس مباحث پیشین راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، راهبرد

رح شگی به ه جمعیت، مهاجرت و تحوالت اجتماعی و فرهن)قوت تهدید( و راهبردهای تدافعی )تهدید ضعف( حوز

 زیر است:

 :SO (Maxi-Max)راهبردهای 

ر بخش دنسبی  توسعه صنایع غذایی و تبدیلی متکی بر فعالیت های کشاورزی و معدنی استان با توجه به مزیت -

 های کشاورزی، و معدن و قابلیت های طبیعی و زیربنایی و موقعیت استراتژیک استان

 ترش خدمات نوین بازرگانی و توسعه تجارت الکترونیکگس -

 توسعه فضاهای گردشگری طبیعی، تاریخی، باستانی و فرهنگی -

 توسعه مبادالت منطقه ای، ملی و فراملی -

مل حانه های یت پایاستفاده بهینه از نقش ارتباطی استان و توسعه حمل و نقل بین المللی با توسعه گمرک و تقو -

 و تجهیز ناوگان حمل و نقل استان و نقل بار و مسافر

 توسعه و تولید محصوالت خارج از فصل در محیط کنترل شده -

 :ST (Maxi-Min)راهبردهای 

 مدیریت بهینه منابع آب سطحی و زیرسطحی -

 بهره برداری اصولی و مناسب از توان باالی دشت های استان -

عدنی و نعتی، مصهای انتقال با اولویت مناطق توسعه منابع تولید انرژی با تاکید بر انرژی های نو و شبکه  -

 کشاورزی استان با جلب مشارکت بخش خصوصی

 توسعه صنایع فلزی و غیرفلزی هم سو با توان معدنی استان -

 توسعه دامداری های صنعتی و مجتمع های آبزی پروری -

 توسعه باغداری با تاکید بر زیتون، انگور و سیب -

 ی استاناشیه االنشهرهای پیرامون و استان های همجوار از طریق مناطق حتقویت ارتباط با مراکز توسعه و ک -

 زی حفاظتامه ریبهره برداری مناسب از مناطق استان با توجه به توان اکولوژیک و قابلیت اراضی و اصول برن -

 محیط زیست و ساماندهی کاربریهای ناسازگار در عرصه های طبیعی

 های گیاهی و جانوری رو به انقراض استانانجام اقدامات حفاظتی در خصوص گونه  -

. به نجد و ..سحمدی، جایگزینی محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده باال و نیاز آبی کم مانند زعفران، پسته، گل م -

 جای محصوالت کشاورزی با مصرف آبی باال با توجه به کمبود منابع آبی استان

 استان به جای محصوالت دیم موجودتوسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق زری کشت دیم  -
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ی عالیت هافها به بازنگری در برنامه های بهره برداری از سدهای گالبر و تالوار و تخصیص بخشی از آب این سد -

 گردشگری با توجه به کمبود آب در این سدها

 البررسی امکان استفاده از انرژی های زمین گرمایی در استان برای تامین انرژی و ایجاد اشتغ -

 :WO (Mini-Max)راهبردهای 

 ساماندهی و تعادل بخشی سازمان فضایی و استقرار بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه استان -

 بسترسازی جذب سرریز جمعیت و فعالیت از استان های همجوار -

 افزایش توان رقابتی صنایع استان -

 فرهنگی توسعه زیرساخت های اکوتوریسم، ژئوتوریسم، گردشگری تاریخی، باستانی و -

ن های ا استااتصال قطب های تولید کشاورزی و صنعت و معدن به شبکه حمل و نقل اصلی و افزایش پیوندها ب -

 همجوار

ت نقش ظام سلسله مراتب سکونتگاهی استان با تقویکارکردی به ن-ترمیم گسست موجود و تعادل بخشی کالبدی -

 و عملکرد شهرهای متوسط و کوچک اندام

ر خدمات استقرا و فعالیت در دشت های استان با رویکرد توسعه یکپارچه سکونت و فعالیت وتجهیز مراکز زیست  -

صلی، شهرهای اراتب )مو امکانات پشتیبان تولید، زندگی و فعالیت با توجه به نقش و جایگاه هر سکونتگاه در سلسله 

 شهرهای میانه اندام، شهرهای کوچک، روستاشهرها و روستاهای مرکزی(

 یه اییوستگی نظام شهری استان با استان های همجوار از طریق شهرهای واقع در مناطق حاشافزایش پ -

 توسعه تعامالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان زنجان در منطقه شمال غرب کشور -

 جلوگیری از قطبی شدن نظام شهری استان و تبدیل الگوی تک مرکزی کنونی به الگوی چندمرکزی -

یارهای ساس معادسازی معماری بناها و ساخت و سازهای سکونتگاههای شهری و روستایی )بر بازآفرینی و روزآم -

هری و ههای شمعماری بومی، ایرانی، اسالمی و فناوری های روز با هدف هویت بخشی به سیمای کالبدی سکونتگا

 روستایی استان(

 ارتقای نقش و کارکرد شهر زنجان در نظام سلسله مراتب شهری کشور -

 مند سازی ساختار مدیریت بر منابع طبیعی استان زنجانتوان -

 جلوگیری از تخریب مراتع و منابع طبیعی و ارتقای سطح پوشش گیاهی استان -

 انی(یمارستباستقرار نظام پایش و مدیریت پیشگیری و کنترل فاضالب )شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و  -

زیست و  مراکز ل آالینده منابع آب در مکان یابی و توسعهتعیین و حفظ حریم های کمی و کیفی و کنترل عوام -

 فعالیت

 :WT (Mini-Mini)راهبردهای 

 استان ارتقای شاخص های توسعه انسانی در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد توازن در مناطق مختلف -

 مدیریت جامع و بهینه بر منابع آب و عرضه و تقاضای آن در استان -

 ری ها و اولویت بندی طرح های تامین و توزیع آب استانتنوع بخشی سرمایه گذا -
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 توسعه نظام بیمه در بخش های مختلف سکونت و فعالیت استان -

ابی به ی دستیدگرگونی، ساماندهی، اصالح و نوین سازی ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی در راستا -

 ز شاغلینب سرریمات، به گونه ای که عالوه بر جذکشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخش های صنعت و خد

 کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصت های جدید شغلی ایجاد نماید.

 توسعه بخش دامداری با هدف بهره گیری از توانهای استان در این بخش -

ی مستعد شهر کزافزایش ضریب پیوستگی استان با مناطق حاشیه ای و استان های همجوار با تقویت و تجهیز مرا -

 در نواحی حاشیه ای و ارتقای نقش خدماتی و تولیدی آنها

ا توجه بشگران ساماندهی خدمات بین راهی و حمایت از توسعه شبکه های رفاهی بین راهی برای مسافرین و گرد -

 به موقعیت ارتباطی استان

 ترمیم گسیختگی های شبکه سلسله مراتب سکونتگاههای استان -

 حاشیه ای و اسکان غیررسمی در شهرهای اصلی استانتوانمندسازی مناطق  -

 ا اولویتبیعی بطافزایش ایمنی و مقاوم سازی سکونتگاههای شهری، روستایی و مراکز فعالیت در برابر بالیای  -

 مناطق سیل خیز و زلزله خیز

معیت ار جقرمتنوع سازی فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی با هدف برقراری تعادل در الگوی است -

 شهری و روستایی

 اجرای طرحهای زیست محیطی در نقاط و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استان -

ل با ه و سیایمن سازی مساکن شهری و روستایی با اولویت دهی به مساکن واقع در محدوده های پرخطر زلزل -

 تمانیلح ساخگاههای تولید و عرضه مصاترویج به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد و حمایت از ایجاد کار

ش فرسای اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق در معرض فرسایش و رسوب و سدهای استان جهت جلوگیری از -

 خاک، رسوبگذاری

 مقابله با فرسایش خاک به ویژه در حریم رودخانه ها و دشت های سیالبی -

 ستان بویژه در حوزه آبریز قزل اوزنافزایش آبدهی رودها و کاهش سیل خیزی مناطق سیل خیز ا -

لف های مخت اقلیم حفظ تنوع زیستی استان با حفظ و ارتقای ذخایر و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری در مناطق و -

 استان

 یمدیریت بهینه جهت کنترل آلودگی ناشی از واحدها و کارگاههای صنعتی و مراکز تجاری و خانگ -

 مدیریت و امدادی شهرها و روستاها و سازماندهی عوامل تحت نظارتتقویت تاسیسات و تجهیزات حفاظتی  -

 شهری

فع تعارضات سناریوهای شکل بندی سازمان فضایی با اصول آمایش سرزمین و راهبردهای ر -1-2

 ارزشهای بنیادین

سرزمین در این بخش به منظور تعیین و تدوین راهبردهای رفع تعارضات سناریوهای سازمان فضایی با اصول آمایش 

و ارزش های بنیادین حاکم بر این نوع برنامه ریزی، ابتدا چکیده ای از سیاست های کالن ملی و منطقه ای مشخص 
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شده است. در حقیقت این اسناد روشنگر خطوط اساسی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین تبیین گردیده است. در 

 و ارزش های یاد شده پیشنهاد گردیده است:نهایت راهبردهایی برای رفع تعارض این سناریوها با اصول 

 اصول آمایش سرزمین و ارزش های بنیادین حاکم بر آن

 است: مهمترین اسناد فرادست تبیین کننده ی اصول آمایش سرزمین و ارزش های بنیادین آن به شرح زیر

 سیاست های کلی آمایش سرزمین

 مین از طریق:الف( توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرز

 گرا. تربیت انسان های سالم، باانگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، تنظیم پذیر و قانون -

ر ل موثر دب عوامارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکی -

 تولید ثروت ملی.

ه های رش شبکتقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گستبرقراری تناسب کمی و کیفی بین جمعیت و اس -

 ارتباطی و اطالعاتی.

ارتقاء  سالمت و بهبود شاخص های توسعه انسانی با تاکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خالقیت ها، گسترش -

 سطح دانش عمومی.

 از طریق: یرانی و مدیریت سرزمینا-ب( توجه به یکپارچگی ملی و حفظ هویت اسالمی

تقویت  ستفاده موثر از موقعیت، میراث فرهنگی و جاذبه های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه،ا   -

 گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.

ی ست های کلنظیم اثربخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیات -

 وحدت و همبستگی ملی، امنیت ملی و اقوام و مذاهب. مصوب در بخش

موزشی، عامل سازنده میان ارزش ها و مزیت های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آت -

ا رعایت بمحلی  واقتصادی و انگیزه های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای 

 ر سیاست گذاری و حاکمیتی.تمرکز امو

 ج( ارتقاء کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:

 قسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت های جدید در مناطق مختلف کشور.ت -

یل الح و تکمو پهنه بندی اقلیمی، اص ی کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولیدهم افزایی مزیت ها -

 زنجیره ی تولید صنعتی، ساماندهی بخش خدمات نوین و تولید کاالها و خدمات دانش پایه.

ه وری راهم آوردن زمینه های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهرف -

 ملی متناسب با استعدادهای مناطق کشور.ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت 

 ر:کات زید( دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه با توجه به ن

 مکانات عادالنه و فرصت های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور.اایجاد  -

 ای رسیدن به تعادل های منطقه ای و تقویت وحدت ور برتعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشو -

 یکپارچگی ملی.
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اطق شرقی راهم آوردن زمینه های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت منف -

 و جنوبی کشور.

 ردم با:وثر ممرکت ه( سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی با تاکید بر مشا

ناطق مامان دهی، مدیریت کالن و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته س -

ل از و اصوشم انداسکان و فعالیت های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هر یک از آن ها در جهت تحقق اهداف چ

 آمایش سرزمین.

 ، فرهنگی،ا توجه به مالحظات دفاعی، امنیتیبت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه تقویت هدفمند عوامل پیشرف -

 اجتماعی و زیست محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرایند توسعه.

یت وسعه هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره گیری از ظرفیت استان های هم جوار، موقعت -

سعه بر و تو انرژی ساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان وجغرافیایی، زیربناهای ا

نامه الب دو برقیقات با تقویت تعامل فراملی )طی ده سال در قحرفه ای و تح-بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی

 پنج ساله(.

سبی نربنایی و بهره گیری از مزیت های ر شرق و غرب کشور با تقویت امور زیدتوسعه هماهنگ مناطق مرزی  -

 جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.

 و( رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تکیه بر:

ا بحساس، متناسب کان های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و انتخاب م -

 مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

استقرار  رتقاء فعالیت های ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق های اقتصادی و تقویت زیربناها وا -

 مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.

آب و  دث و منابعمان دهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حواسا -

شهرها  ومعیتی رعایت شرایط زمین شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تاسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز ج

 و روستاها.

تلف کشور ی با ارتقاء سطح توسعه یافتگی مناطق مخدت و پیوندهای اجتماعتقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وح -

 و ایجاد قطب ها و کانون های توسعه.

 ای بی رویه به مراکز استان ها با تدابیر الزم.پیشگیری از مهاجرت ه -

 ق:ز( استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی از طری

، ویت نقش آفرینی سیاسیاسالمی با تق-نیورهای منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایراتعامل و همکاری با کش -

 اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تامین منافع ملی و مشترک.

هوایی  قویت شبکه ی ریلی و راه های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرورت -

طقه به ات در منمخابر کاال و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی )نفت، گاز، برق( و منطقه برای ترانزیت

 منظور حفظ امنیت منافع ملی.
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یژه ولب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه گذاری و فعالیت های مشترک در زمینه های مختلف به ج -

 نطقه ای.اقتصادی و زیربنایی در جهت تامین منافع مشترک م

 دی و زیستیجاد و تقویت نهادها و تشکل های منطقه ای در زمینه های گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، اقتصاا -

 سالمی.ا-محیطی با بهره گیری از عناصر هویت ایرانی

 تباطی ونتخاب تعدادی از کالن شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آن ها به خدمات پیشرفته ی ارا -

 اطالعاتی برای پذیرش نقش فراملی.

 و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی. فنی با منطقه-یفای نقش محوری در تعامالت علمیا -

رح های ت در طح( حفظ، احیاء و بهره برداری بهینه از سرمایه ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیس

 توسعه.

 عیتی، اجتماعی و فرهنگیاهبردهای بخش جمر -2-2

دهای راهبر وراهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، راهبردهای تنوع)قوت تهدید( 

 تدافعی )تهدید ضعف( بخش جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی استان به شرح زیر است:

  SO(Maxi-Max):راهبردهای

ش سعه افزایاعی، اقتصادی و کالبدی به منظور تسهیل فرایند توتمارتقاء سطح امنیت استان در ابعاد مختلف اج -

 سطح سرمایه گذاری و اشتغالزایی 

 هی و مشارکت مردم در حوزه های محیط زیست، سکونت و فعالیتارتقاء سطح آگا -

ا صالح نظام آموزشی فنی و حرفه ای و کارآمد کردن آن و گسترش متناسب آموزش های فنی و حرفه ای با -

 ارکت بخش خصوصی برای توانمندسازی نیروهای محلیمش

 ردم استان در مورد علم زمین و زندگی ایمن در برابر زلزلهافزایش آگاهی م -

 ایتی برای حفظ و احیای صنایع دستیتوسعه تشکل های مردمی و حم -

تای جذب و احیای آداب، رسوم، سنن و فرهنگ محلی و تقویت زمینه های مناسب فرهنگی در راس حفظ و -

 پذیرش گردشگران داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیت های گردشگری استان

 ومت در برابر تنش های محیطیتوسعه تحقیقات برای ایجاد مقا -

موزشی آصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی و تدوین ساز و کار متناسب نمودن نظام ا -

 رش و نظام آموزش عالی(استان)نظام آموزش و پرو

 ی در سطوحأمین نیروی کار ماهرو با کیفیت با تأکید بر رویکرد تقاضا محوری در نیاز سنجی آموزشی و پژوهشت -

 متوسطه و عالی

 : ST(Maxi-Min)راهبردهای 

 عیستفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های اجتماا -

ه نظام بیجاد زمینه برای ایجاد دگرگونی ساختاری نظام مدیریت در بخش های خصوصی و دولتی از نظام سنتی ا -

 نوین یکپارچه



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

74 

 تاییارتقاء نقش روستائیان استان در توسعه روس -

 (NGO)تشویق و حمایت از سازمان های مردم نهاد  -

 وستاییساماندهی مسایل نظام سکونتگاهی شهری و ری شهر و روستا جهت اصالح ساختار شهرداری ها و شوراها -

 : WO(Mini-Max)راهبردهای 

 ایجاد زمینه های اشتغال حداکثری زنان -

عی یجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از محرومان به ویژه گسترش نظام فراگیر تأمین اجتماا -

 یروستاییان و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردم

 سیب پذیرآوسعه رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی گروه های ت -

 یی فرصت های جدید اشتغال و کسب و کار و رفع موانع موجود جهت کاهش نرخ بیکاریشناسا -

 و ورزشی روستاییان گسترش برنامه های فرهنگی، اجتماعی -

 : WT(Mini-Min)راهبردهای 

 تقویت سرمایه اجتماعی در استان-

تن سترش روحیه تعاون و مشارکت عمومی در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهره مند ساخگ -

 دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم شهرها و روستاهای استان

 گسترش فضاهای فراغتی فرهنگی و هنری -

 ه ایمه ریزی استان از بخشی به توسعتحول در نظام مدیریت و برنا -

ی یسته گرایجرای برنامه های تحول اداری به منظور تقویت میان بخشی وظایف دستگاه های اجرایی و استقرار شاا -

 در استخدام، انتصاب و ارتقاء منابع انسانی بخش عمومی

 رهنگیاقتصادی، اجتماعی و ف و ایجاد دولت الکترونیک و کاهش تصدی های دولت در امور بهینه سازی دولت -

ا ت استان بصالح و انطباق ساختار مدیریتی استان بر پایه الگوی مدیریت آمایش و توانمندسازی ساختار مدیریا -

 طراحی و تدوین نظام پایش و ارزشیابی یکپارچه و جامع توسعه پایدار

 طوح تصمیم سازی و تصمیم گیریستوسعه نقش و جایگاه زنان در  -

 ه سازی نظام پشتیبان تصمیم گیری در ساختار مدیریتی استانپیاد -

 اهبردهای بخش اقتصادی:ر -3-2

ردد، ی می گدر این بخش ابتدا مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات بخش اقتصادی استان زنجان بررس

 سپس راهبردهای توسعه این بخش بیان می گردد:

 دهای بخش اقتصادیالف( نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدی

 نقاط قوت -

 مهمترین نقاط قوت بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

S1گانیبازر : وجود زیرساخت های مناسب جهت توسعه تجارت و بانکداری الکترونیک برای انجام امور مالی و 
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S2یل وارداتتسه ورگانی : وجود گمرک و بورس منطقه ای و نمایشگاه بین المللی کاسپین برای توسعه تجارت و باز 

 و صادرات محصوالت تولیدی استان

S3تولیدات کشاورزی و دامی مازاد بر مصرف استان به عنوان مواد اولیه : 

S4قابلیت تولید و پرورش گیاهان دارویی و صنایع فرآوری و بسته بندی وابسته به آن : 

S5 غ، ید، تخم مرصوالت دامی و گوشت قرمز و سفمیلیون واحد دامی و مزیت استان در تولید مح 2: وجود بیش از

 آبزیان، عسل و فرآورده های لبنی

S6روند رو به رشد گسترش دام پروری های صنعتی در سطح استان طی ده سال گذشته : 

S7رخی به در : وجود نژاد گوسفند افشاری در استان و همچنین تعداد قابل توجه گاو و گوساله اصیل و دورگ

 شهرستان ها

S8 :عه وجود طرح های عظیم صنعتی سیمان، آجر صنعتی، ذوب آهن و پتروشیمی و فرصت مناسب برای توس

 صنایع باال دستی و پایین دستی

S9 اقو سازی،چافی، ب: وجود صنایع دستی با قدمتی چندهزار ساله از جمله ملیله کاری، چارق دوزی، گلیم و جاجیم 

 امیک سازی و ...قالی بافی)فرش افشار و زرنیم(، مسگری، سر

S10 یع ر صناب: وجود توان مناسب برای ایجاد صنایع باالدستی و پایین دستی و خوشه های صنعتی با تأکید

 متالوژی، ذوب فلزات، صنایع مرتبط با انرژی، قطعه سازی ماشین آالت

S11ت ندی محصوالته بو بس : توان مناسب استان برای توسعه صنایع )نوین و بومیی( از قبیل صنایع فرآوری، تبدیلی

 کشاورزی و دامی و صنایع وابسته به صنایع موجود وصنایع دستی

S12استان ر سطح: وجود جاذبه های طبیعی و تنوع زیست محیطی و تاریخی و باستانی متعدد و با شهرت جهانی د 

 نقاط ضعف -

 مهم ترین نقاط ضعف بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

W1 درآمد در سطح شهری و روستایی: توزیع نامتعادل 

W2پایین بودن نسبت سرمایه به نیروی کار : 

W3پایین بودن بهره وری سرمایه و نیروی انسانی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی : 

W4پایین بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان : 

W5لتی، ی دوعت و معدن )در بخش ها: سهم کم استان از ارزش افزوده کارگاههای صنعتی کشور در بخش های صن

 عمومی غیردولتی و خصوصی(

W6 بخش  ذاریگ: استقبال اندک سرمایه گذاران بومی جهت سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی و کمبود سرمایه

 خصوصی در این بخش

W7سرمایه گذاری صنعتی نامناسب با ظرفیت های سرزمینی استان : 

W8وخلی در شناسایی صنایع بومی استان و جذب سرمایه گذاری های دا : ضعف هماهنگی دستگاههای اجرایی 

 خارجی برای توسعه این صنایع
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W9ضعف در جذب سرمایه های موجود در بخشهای تولیدی و تمایل کم بخش خصوصی و مردم در سرمایه : 

 گذاریهای صنعتی و معدنی

W10انرژی بر بودن بخش عمده ای از صنعت استان : 

W11ازرگانیبت و ن درآمد سرانه و سطح پس انداز استان و عدم سرمایه گذاری مناسب در امور خدما: پایین بود 

W12 ه ها در رمایس: کمبود تعاونی ها و شرکت های سرمایه گذاری برای جمع آوری سرمایه ها و به کارگیری این

 سرمایه گذاری های مولد

W13ر در بازارهای بین المللی: ضعف در صادرات تولیدات کشاورزی استان و عدم حضو 

W14گرایش بیشتر به بازرگانی داخلی و کم توجهی به توسعه بازرگانی خارجی و فراملی : 

W15ی کاال : نبود تشکل های تخصصی در بخش خدمات بازرگانی به ویژه در زمینه ایجاد تشکل های صادراتی

 تولیدی مزیت دار استان

W16ی، سرمایه، نیروی انسانی، آب و خاک(: عدم رشد متناسب عوامل تولید )انرژ 

W17پایین بودن سهم استان از کل منابع بازارهای پولی کشور : 

W18عدم اتکای صنعت مستقر در استان به توان باالی کشاورزی استان : 

W19عدم گسترش بازار سرمایه متناسب با ظرفیت و توان استان : 

W20یدار در اقتصاد استان: پایین بودن میزان فعالیتهای مشارکتی و پا 

W21هرک های خی ش: نبود زیرساخت ها و بستر آماده برای سرمایه گذاری های صنعتی و روند کند آماده سازی بر

 صنعتی در شهرستان های حاشیه ای استان )ایجرود، خدابنده، طارم، ماهنشان(

W22سطحی در زیر والف منابع آب سطحی : غالب بودن شیوه های آبیاری سنتی و راندمان پایین این شیوه ها و ات

 امور کشاورزی

W23ضعف صنایع بسته بندی و صنایع تبدیلی و فرآوری متناسب با سطح تولید کشاورزی استان : 

W24 ز آنها ارخی ب: تعداد قابل توجه طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی و سرعت کم تکمیل و بهره برداری از

 )پتروشیمی، ذوب آهن و سیمان(

W25ا بتبط : ضعف فراوری و تبدیل مواد معدنی و عدم شکل گیری زنجیره های تولید و خوشه های صنعتی مر

 تیفعالیت های صنعتی و معدنی استان به ویژه در زمینه سرب و روی و صنایع باالدستی و پایین دس

W26کیفیت پایین و غیررقابتی بودن صنایع دستی و بومی استان : 

W27ستایی، بیکاری و مهاجرفرستی روستاها: کمبود صنایع رو 

W28بهره برداری ضعیف از فرودگاه زنجان و عدم وجود پروازهای بین المللی : 

W29 ان تولیداندمر: سنتی بودن بخش مدیریت در اکثر معادن، پایین بودن سطح سواد شاغلین معدن و پایین بودن 

W30 یردشگرگگردشگران و سرمایه گذاران خارجی بخش : ضعف در اطالع رسانی توانهای گردشگری استان برای 

W31ورزی و کشا : ضعف خدمات پشتیبان تولید و فقدان شرکت های مشاوره ای، فنی و تحقیقاتی به ویژه در بخش

 معدن و بازرگانی
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W32ضعف شبکه توزیع و رشد نامتناسب واسطه گری ها : 

W33 یاء و اح برای توسعه فعالیت های گردشگری، حفظ: عدم استفاده بهینه از جاذبه های گردشگری استان و

 مواریث فرهنگی

W34مصرف باالی انرژی در بخشهای مختلف : 

W35بهات: ضعف در شناسایی توانمندی های استان در بخش صنایع دستی در کشورهای همجوار و دارای تشا 

 فرهنگی، مذهبی و قومیتی

W36کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی : 

W37تفادهد اسودن سطح فناوری مورد استفاده در معادن و فرسوده و مستهلک بودن ماشین آالت مور: پایین ب 

W38 ای خش هب: عدم انجام پژوهش های کاربردی و نبود ارتباط و هماهنگی کافی بین مراکز آموزش عالی با

نسانی و ایروی تربیت ن اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( و ارتباط اندک این بخش ها با دانشگاهها در زمینه

 کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در بخشهای اقتصادی

W39ور مختلف،ر ام: ناتوانی در استفاده از دانش روز در مدیریت و بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی د 

 تولید، صادرات، بازاریابی، انبارداری

 فرصت ها -

 به شرح زیر است: مهمترین فرصت های بخش اقتصادی استان

O1افیالی ب: وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد تشکل های تعاونی در زمینه صنایع دستی به ویژه در بخش ق 

 O2افزایش میل به سفر و گردش : 

O3رشد فناوری مدرن در زمینه های مختلف تولیدی : 

O4: رشد روزافزون فناوری های اطالعات و ارتباطات در جهان و کشور 

O5زایش سواد و آگاهی های عمومی: اف 

O6ن یری استاگجهت  : وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک در استان با توجه به

 برای تبدیل شدن به قطب الکترونیک

 تهدیدها -

 مهمترین تهدیدهای بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

T1مایه گذاری های اقتصادی: سهم پایین پژوهش در تصمیمات و سر 

T2د کافی دم رش: ضعف زیرساخت ها، تجهیزات و امکانات مخابراتی برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ع

 بخش خدمات نوین بازرگانی از جمله تجارت الکترونیک در استان

T3ورات انی و صاد: کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده و شرکت های فنی و تخصصی در زمینه خدمات بازرگ 

 واردات

T4اری، کفصل  : نامالیمات اقلیمی در برخی بخش های استان از جمله سردسیر بودن، بادهای گرم، محدود بودن

 پایین بودن میزان بارش و رژیم زمانی و مکانی نامناسب
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T5ستان : نوسان زیاد قیمت محصوالت کشاورزی در فصل برداشت و ورود خسارت به فعاالن بخش کشاورزی ا 

T6نظام قیمت گذاری نامناسب در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی : 

T7ع آب مناب : کمبود منابع مالی )ملی( و سرعت رشد پایین اجرای طرح های عمرانی تامین آب و ذخیره سازی

 سطحی استان و طوالنی شدن اجرای برخی از این طرح ها

T8 زارهای رکود با مجاز وواردات بی رویه و خرید و فروش کاالهای غیر: وجود پدیده قاچاق کاال و اقتصاد زیرزمینی و

 کاالهای داخلی به دلیل همجواری استان با استان های مرزی

T9ضعف شبکه تامین مالی در ارائه تسهیالت به میزان نیاز در بخش های مختلف اقتصادی : 

T10ر دی آن ع آوری سرمایه و به کارگیر: رشد اندک بخش تعاونی و تشکل های اقتصادی مردمی به منظور جم

 سرمایه گذاری های مولد

T11ضعف پیوندهای اقتصادی درون بخشی و بین بخشی : 

T12عدم آشنایی کافی فعاالن اقتصادی با روشهای مختلف تامین مالی : 

T13وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار : 

T14نبود پنجره های واحد ارایه خدمات : 

T15مین زیرساختهای موردنیاز: ضعف در تا 

T16اعمال سالیق مختلف در اجرای قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی : 

T17هیل هت تس: نبود سیستم اطالعات جامع و یکپارچه شامل زیرساختهای موجود و ظرفیت های مناطق مختلف ج

 در تصمیم گیری استقرار طرح های سرمایه گذاری )نقشه راه سرمایه گذاری(

T18ز یری ا: وابستگی پروژه های زیرساختی به بودجه های دولتی و عدم وجود مشوق های الزم جهت بهره گ

نی و فظرفیت های بخش خصوصی در تامین زیرساختها و همچنین در دسترس نبودن مطالعات به روز و کامل 

 اقتصادی پروژه های مذکور

T19هرک ختص شمه مندی از برخی مشوق ها و معافیتهای : مشخص نبودن ساز و کارهای اجرایی و عدم امکان بهر

 های صنعتی دولتی توسط بخش خصوصی در ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی

T20 وزهح: انحصاری بودن ارایه خدمات توسط شرکتهای خدمات رسان دولتی و نبود فضای رقابتی در این 

T21 و گمرکات سایر استانها: صادرات بیشتر کاالهای صادراتی استان از پایانه های مرزی 

T22وری  بهره : عدم وجود برنامه مدون و منسجم در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و

 پایین بخش کشاورزی

T23عدم بهره برداری مناسب از سیاست های توسعه متوازن منطقه ای و تمرکززدایی از مرکز : 

 ب( راهبردهای بخش اقتصادی

راهبردهای  های انجام شده راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، براساس بررسی

 تنوع )قوت تهدید( و راهبردهای تدافعی )تهدید ضعف( بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:
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 :SO (Maxi-Max)راهبردهای 

 توسعه موزه ها در سطح استان -

 ائه آموزش های مربوطه به اقشار مختلف جامعهتوسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس و ار -

 گسترش زیرساخت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی -

 ستاناتوسعه ی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های فناوری ارتباطات و اطالعات مراکز سکونتگاهی  -

صنایع دانش  ناوریو پارک علم و ف ICTایجاد شهرک صنعتی الکترونیک و فناوری اطالعات و سرمایه گذاری در  -

 بنیان

 :ST (Maxi-Min)راهبردهای  

ر ارجی دختوسعه فرصت های سرمایه گذاری و فراهم نمودن زمینه های تشویق و جذب سرمایه های داخلی و  -

 فعالیت های اقتصادی

 افزایش تخصیص بودجه برای پژوهشهای کاربردی و مسئله محور در بخش های مختلف اقتصادی -

 نوین بازرگانی توجه به رشد خدمات -

 ایجاد تحول در بخش صادرات برای حضور بیشتر در بازارهای بین المللی -

 گسترش پوشش های بیمه ای در فعالیت های کشاورزی -

 گسترش پیوندهای اقتصادی درون استانی و بین منطقه ای -

 نوع و مت انتوسعه واحدهای تبدیلی و تکمیلی صنایع غذایی به دلیل وجود محصوالت کشاورزی و دامی فراو -

 :WO (Mini-Max)راهبردهای 

 ارتقای کیفی صنایع دستی استان با هدف حضور جدی و موثر استان در بازارهای ملی و فراملی -

 مدیریت بهینه مصرف انرژی استان -

 ارتقای سطح بهره وری استان -

 عینابع طبیاز م یداربهره گیری از دانش بومی و فن آوری های نوین در حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری پا -

 تهیه بانک جامع اطالعات زیست محیطی استان -

 نتکمیل پایگاه داده مکانی استان با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی استان جهت مدیریت بحرا -

انی با ساختم ایجاد صنایع پایین دستی محصوالتی چون آلیاژهای روی، پودر روی، فراوری سنگ های تزیینی و -

 تکنولوژی روز

 :WT (Mini-Min)هبردهای را

 مناطق متعادل سازی نقش دولت در کنترل سرمایه گذاری در شهر و شهرستان زنجان و هدایت آن به سمت -

 مستعد حاشیه ای استان با هدف کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در محورها و مراکز متورم رشد

 ونوین  ر زمینه خدمات بازرگانیتربیت نیروی متخصص و آموزش دیده و توسعه شرکت های فنی و تخصصی د -

 صادرات و واردات
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 قیقاتی وی و تحارتقای جایگاه پژوهش در سطوح مختلف آموزشی و دانشگاهی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز پژوهش -

 بهره گیری از دستاوردهای این مراکز در فعالیت های اقتصادی

 ستانلیت های کشاورزی و دامداری اتوسعه مراکز خدمات مشاوره فنی و تحقیقاتی جهت پشتیبانی فعا -

الی جهت موزش عآتغییر رویکرد آموزش عالی استان با اولویت نیازها و الزامات توسعه استان و تقویت مراکز  -

 توسعه تحصیالت تکمیلی و پژوهش های تخصصی

 ایع فوالدصنمیل ایجاد واحدهای بازیافت کامل فلزات سنگین از پسماندهای روی، تولید فروآلیاژ، توسعه و تک -

 استان با توجه به پتانسیل معادن سنگ آهک استان

 لبدی و زیرساختیراهبردهای بخش محیطی، زیست  محیطی و کا -4-2

دی و در این بخش ابتدا مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات بخش محیطی، زیست محیطی و کالب

 وسعه این بخش بیان می گردد:زیرساختی استان زنجان بررسی می گردد، سپس راهبردهای ت

 الف( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی

 نقاط قوت -

 مهمترین نقاط قوت بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است:

S1ویژگی های مساعد اقلیمی و زیستی : 

S2 گیاهی و جانوری: وجود ذخایر ارزشمند 

S3وجود روستاهای مستعد و پرجمعیت : 

 نقاط ضعف -

 مهمترین نقاط ضعف بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است:

W1تخصیص ناکافی منابع برای حفاظت از منابع آب و خاک استان : 

W2 درصدی کنترل و پایش آلودگی خاک به کل مساحت استان 10: نسبت 

W3بع آب و منا : مصرف بیش از حد کود و سموم کشاورزی در اراضی زراعی و باغی و ورود خسارات قابل توجه به

 خاک استان

W4پایین بودن کیفیت زیست در محیط های شهری و روستایی : 

W5حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در شهر زنجان : 

W6فع مناطق شهری و ایجاد شکاف نسلی: از دست رفتن نیروی کار جوان مناطق روستایی به ن 

W7عدم توسعه مناسب خطوط ریلی با وجود واقع شدن در مسیر ترانزیت بین المللی : 

 فرصت ها -

 فرصتهای بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است: مهمترین

O1امکان پذیرش نقش و عملکردهای چندگانه در سطوح ملی و منطقه ای : 

O2شرایط مساعد طبیعی و اقلیمی برای زندگی و فعالیت : 

O3وجود پیمان ها و کمک های بین المللی برای حفظ محیط زیست : 
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O4افزایش آگاهی عمومی در رابطه با ضرورت حفاظت از محیط زیست : 

O5توسعه اکوتوریسم : 

O67ش از االنه بیسینکه اری با این استان و ا: امکان جبران کمبود آب استان از منابع آبی گیالن )با توجه به همجو 

 میلیارد متر مکعب از آبهای این استان بدون استفاده وارد دریای خزر می شود(

O7ظامی و ایع ن: وجود شرایط جغرافیایی ایمن از نظر پدافند غیرعامل جهت تبدیل استان به مرکزیت توسعه صن

 حساس کشور

 تهدیدها -

 زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است: مهمترین تهدیدهای بخش محیطی،

T1وجود رقیبهای منطقه ای برای نقش پذیری در منطقه شمال غرب : 

T2ی عالیت هاجام ف: وجود اقلیم نیمه خشک فراسرد و کوهستانی بودن استان و محدودیت برای استقرار جمعیت و ان

 اییاقتصادی و توسعه زیرساخت ها و امکانات زیربن

T3( و احتمال وقوع خشکسالی 200-450: محدودیت بارش )میلی متر 

T4یست زوابط : عدم هماهنگی الزم بین مراجع صادرکننده مجوزهای استقرار فعالیت های صنعتی و معدنی با ض

 محیطی

T5امکان شیوع بیماری های مشترک بین دام و انسان : 

T6 موتوری: گسترش شتابان استفاده از وسایل حمل و نقل 

 ب( راهبردهای بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی

ردهای ، راهببر اساس بررسی های انجام شده راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(

ستان اختی اتنوع )قوت تهدید( و راهبردهای تدافعی )تهدید ضعف( بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرس

 ه شرح زیر است:ب

 :SO (Maxi-Max)راهبردهای 

 بهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی و زیستی جهت پذیرش نقش و عملکرد ملی و منطقه ای -

 بهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی استان -

 ز کالن شهرهای پیرامونبهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی و زیستی جهت جذب جمعیت ا -

م و وتوریسبهره گیری از ویژگی های اقلیمی و زیستی به ویژه توان های گردشگری طبیعی جهت توسعه ی اک -

 ژئوتوریسم

 استفاده از ذخایر ارزشمند گیاهی استان جهت توسعه ی صنایع غذایی و صنایع گیاهان دارویی -

 محیطی ارتقای فرهنگ عمومی در پایداری منابع طبیعی و زیست -

 بهره مندی از جاذبه های روستایی استان جهت توسعه ی گردشگری روستایی -

 :ST (Maxi-Min)راهبردهای 

 استفاده از توان اقلیمی و زیستی مساعد جهت افزایش نقش پذیری استان در منطقه ی شمال غرب -
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 استفاده از ویژگی های اقلیمی استان جهت توسعه ی گردشگری ورزشی و زمستانی -

دی ای اقتصاهعالیت فالگوی فعالیت در روستاهای مواجه با کمبود آب از کشاورزی و دامپروری کم بازده به  تغییر -

 پربازده چون گردشگری و صنایع دستی بومی

 تدوین و اجرای ضوابط و مقررات دقیق جهت صدور مجوز استقرار فعالیت ها در پهنه ی استان -

 :WO (Mini-Max)راهبردهای 

 یابی محیط زیستی و توسعه سامانه های پایش و مقابله با تهدیدات زیستیتقویت نظام ارز -

 تقویت نظام ارزیابی محیط زیستی و توسعه سامانه های پایش و مقابله با تهدیدات زیستی -

 لیتتخصیص منابع مالی برای حفاظت از منابع آب و خاک استان برای حفظ شرایط مناسب زیست و فعا -

 از منابع زیستی استان و توسعه ی اکوتوریسمتخصیص منابع برای حفاظت  -

 افزایش کنترل آلودگی های زیستی استان با بهره گیری از سطح باالی آگاهی شهروندان -

 کاهش مصرف کود و سموم کشاورزی برای بهبود شرایط زیست در استان -

 توسعه ی گردشگری روستایی با به کارگیری نیروی کار جوان روستایی -

 ، سالمت و ایمنی صنایع و فراورده های گیاهی، دامی و شیالتارتقای سطح بهداشت -

 توسعه  گسترش مناطق عاری از بیماری های دام، طیور و کنترل مبادی ورودی دام -

می در ی و داارتقای سطح آمادگی عمومی در مواجه با تهدیدات بیولوژیک و اپیدمی ها در حوزه های کشاورز -

 مبادی و مرزهای ورودی استان

 :WT (Mini-Min)های راهبرد

 شاورزیکامور  تدوین ساز و کارهایی برای کاهش مصرف آالینده های شیمیایی مانند کود و سموم دفع آفات در -

 توسعه روش های بیولوژیک و غیرشیمیایی جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی و دامی -

 تاثیرات یوان ومشترک بین انسان و ح شناسایی منابع آلوده و اپیدمیولوژیکی بیماری های دام و بیماری های -

 اقتصادی ناشی از بیماری ها

وابط ه به ضایجاد هماهنگی بین مراجع صادرکننده ی مجوزهای استقرار فعالیت های صنعتی و معدنی با توج -

 زیست محیطی جهت کنترل آلودگی منابع آب و خاک

 پیشگیری از بیماری هاافزایش کیفیت زیست در سکونتگاه های شهری و روستایی به منظور  -

 توانمندسازی مناطق اسکان غیررسمی استان )شهر زنجان( -

 مطالعات برنامه آمایش استان زنجان -1

 شهرستان ایجرود -1-2

 برنامه های توسعه شهرستان ایجرود در قالب برنامه آمایش استان زنجان به شرح زیر است:

 ااجرای طرح های پیشگیری، مهار و پخش سیالب و کنترل هرز آب ه .1

 افزایش تولید آبزیان پرورشی به ویژه ماهی در قفس .2

 حمایت از ایجاد کشتارگاه صنعتی در بخش توزیع گوشت قرمز و طیور در مراکز شهرستان .3
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 راه اندازی مراکز اطالع رسانی گردشگری در قطب های گردشگری استان .4

 روداجرای طرح های مرمت و احیای ابنیه فرهنگی و تاریخی و مذهبی شهرستان ایج .5

 امکان سنجی تاسیس دهکده های سالمت در استان .6

 ایجاد زیرساخت های گردشگری در مناطق نمونه ی گردشگری استان .7

 ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری استان .8

 احداث مجتمع خدماتی رفاهی در مسیر زنجان، ایجرود .9
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 تع؛اجرای طرح های حفاظت و قرق مرا -

 احداث آبشخورهای فلزی در مراتع جهت کاهش فشار دام بر مراتع؛ -

 تبدیل دیمزارهای کم بازده و تغییر آن ها به طرح های تولید علوفه )یونجه کاری(؛ -

 مدیریت و کنترل پروانه چرا؛ -

 آماده سازی، پیشگیری و اطفای حریق در مراتع و جنگل های استان؛ -

 زایی؛اجرای طرح های مبارزه با بیابان  -

 جلوگیری و برخورد قاطع با تخلفات صید و شکار و تخریب منابع طبیعی؛ -

 احداث و تجهیز ساختمان ها و پاسگاه های ثابت و سیار حفاظت محیط زیست و حیات وحش؛ -

 ارتقای فرهنگ رفتاری و تعاملی مردم با گردشگران؛ -

 ساس ضوابط اکوتوریسم؛تهیه نقشه پهنه های واجد ارزش گردشگری استان به تفکیک فصول بر ا -

 تهیه نقشه جامع اکوتوریسم استان با تکیه بر محاسبه توان اکولوژیک سرزمین؛ -

 ایجاد مراکز آموزش عالی کاربردی صنایع دستی؛ -

 گسترش و تقویت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد صنایع دستی؛ -

 حمایت از هنرمندان و صنعتگران سنتی و صنایع دستی؛ -

 ارگاهی صنایع دستی و بومی استان )کارگاه ها(؛توسعه ی مراکز ک -

 تولید و کاشت نهال بوته ای؛ -

 تکمیل شبکه ی انتقال گاز در سطح استان؛  -

 ل کرده؛ر تحصیاجرای برنامه های تقویت زمینه های کارآفرینی و نوآوری در بین مردم به ویژه جوانان و قش -

 هرستان ها؛ ایجاد رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در مراکز ش -

 ؛اخداث، توسعه، تکمیل، تجهیز و استانداردسازی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت -

 توسعه، استانداردسازی و بهسازی بخش اورژانس بیمارستانی؛ -

 ؛115تامین و نوسازی آمبوالنس  -

 توسعه اورژانس موتوری؛ -

 راه اندازی پایگاه اورژانس شهری؛ -

 انس جاده ای؛راه اندازی پایگاه اورژ -

 راه اندازی پایگاه اورژانس روستایی؛ -

 تبدیل پایگاه های جاده ای مستقر در کانکس به ساختمان؛ -

 راه اندازی اورژانس ریلی؛ -

 ؛GPSتوسعه شبکه رادیویی از آنالوگ به دیجیتال  -

 تکمیل و تجهیز آزمایشگاه مرجع سالمت؛ -

 لوم پزشکی؛راه اندازی بخش دندانپزشکی در مراکز منتخب دانشگاه ع -
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 تکمیل و تجهیز و بهینه سازی و توسعه بلوک های زایمانی؛ -

 احداث و تجهیز و راه اندازی بخش های سوختگی در سطح استان؛ -

 ایجاد، تجهیز و استانداردسازی بخش های درمان ناباروری؛  -

 استانداردسازی مراکز پیوند؛ -

 تکمیل و بازسازی فضای فیزیکی بخش های بستری بیمارستان ها؛ -

 بهسازی و نوسازی تاسیسات و پشتیبانی و زیربنایی؛ -

 بازسازی فضای فیزیکی بخش های جراحی؛ -

 بازسازی و توسعه فضای پاراکلینیک بیمارستان ها؛ -

 بازسازی فضاهای عمومی و محوطه بیمارستان ها؛ -

 ؛Hi-Techاجرای طرح های صنعتی  -

 ایجاد انبارهای چندمنظوره کاال در مراکز شهرستان ها؛ -

 ت از ایجاد سردخانه ها در مراکز شهرستان ها؛حمای -

 استفاده حداکثری از مواد معدنی و عناصر همراه و باطله های معدنی؛ -

 نوسازی ماشین آالت و تجهیزات معدنی با تاکید بر فناوری های روز؛ -

 پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زنجیره معدن و صنایع معدنی؛  -

 جاری برای روان سازی سرمایه گذاری؛ایجاد پنجره واحد ت -

 ه توزیع؛زنجیر ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال و شبکه های توزیع و اصالح ساختارهای غیربهره ور در -

 اجرای طرح های پهنه بندی تخصصی تخلیه و توزیع کاال در مناطق مختلف استان؛ -

 اجرای طرح های توسعه ی انبار و دپوی کاال و بار؛  -

داد به تع از طرح های کوچک صنعتی شهری و روستایی )کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز تولید فرش حمایت -

 واحد(؛ 200

 فرهنگ سازی در جهت عدم استفاده از کاالهای قاچاق؛ -

 ایجاد مراکز تخصصی صنعتی و خدماتی در روستا شهرها؛ -

 محدود کردن فعالیت های صنعتی به نواحی و شهرک های صنعتی استان؛ -

 اجرای طرح های تفکیک زباله؛ -

 استفاده از پساب ها و رواناب ها در توسعه ی فضاهای سبز و بام های سبز شهری؛ -

 اجرای طرح های ایمنی در محل ریزش ها؛ -

 اجرای طرح های توسعه ی شرکت ها و بخش حمل و نقل بین المللی کاال و مسافر؛ -

اال و ن شهری و روستایی در بخش حمل و نقل کاجرای طرح های توسعه ی حمل و نقل عمومی، شهری و بی -

 مسافر؛

 حمایت از اجرای طرح های پوشش بیمه ای در حوزه ی حمل و نقل و جابجایی کاال؛ -
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 ارتقای سطح ایمنی و بهسازی راه های اصلی استان؛ -

 احداث پایانه های حمل و نقل برون شهری در مراکز شهرستان ها؛ -

 برف خور و برف روب های مکانیکی؛نوسازی تجهیزات راهداری جدید مثل  -

 ؛اهداریراستفاده از فناوری های جدید مانند آسفالت های ماستیکی و رباط های کنترل دار در عملیات  -

 تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف مختلف؛ -

 اعمال مدیریت بهینه تقاضای آب با مشارکت بهره برداران؛ -

 حجمی در کلیه مصارف؛ تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری -

 واگذاری طرح ها و تاسیسات آبی به تشکل های بهره برداران؛ -

 سرمایه گذاری در طرح های بخش آب با منابع بخش خصوصی؛ -

 حفاظت، احیا، الیروبی و مرمت قنوات؛ -

 احداث و بهسازی کانال های انتقال آب؛ -

 اجرای طرح های پاک سازی و الیروبی رودخانه ها؛ -

 حفاظتی رودخانه ها؛ ساخت دیوارهای -

 شناسایی چاه های غیرمجاز به منظور جلوگیری از برداشت های غیرمجاز؛ -

 اجرای طرح های کنترل برداشت مازاد از منابع آب از جمله سامانه های کنترل هوشمند؛ -

 حفاظت از آبراهه ها و رودخانه ها؛ -

 احداث ایستگاه هشدار وقوع سیل؛ -

 بکه های توزیع انرژی؛به کارگیری فناوری های نوین در ش -

 پاک؛ مطالعه و امکان سنجی قابلیت های طبیعی و محدوده های پرتوان استان برای تولید انرژی های -

 یر(؛مدیریت مشارکت بخش خصوصی در سطوح مختلف تامین و تولید انرژی )به ویژه از منابع تجدیدپذ -

 ی؛مدیریت مشارکت بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه های بادی و خورشید -

 احداث شبکه های تامین برق )صنعتی / کشاورزی(؛ -

 احداث خطوط و پست های انتقال برق؛ -

 نوسازی شبکه های فرسوده انتقال برق؛ -

 احداث نیروگاه های جدید تامین برق )فسیلی / آبی / انرژی های نو(؛ -

 ارائه ی برنامه های تشویقی برای جلب مشارکت مردمی در بهینه سازی مصرف آب و انرژی؛ -

 مشارکت جویی از بخش خصوصی در مدیریت استحصال، انتقال و مصرف آب و انرژی؛ -

 اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی برای بهینه سازی الگوی مصرف آب و انرژی؛ -

ر نرژی دامطالعه برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید و به کارگیری فناوری های نوین برای کاهش شدت  -

 مگاوات به باال(؛ 7ترکین فرایندهای تولیدی )مش

 همکاری و مشارکت با بخش غیردولتی پستی داخلی و بین المللی در عرضه خدمات پستی؛ -
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 توسعه خدمات نیابتی در سطح روستاها؛ -

 حمایت از تولید محصوالت کم آب بر با استفاده از اصالح الگوی کشت و بذر؛ -

 وم دفع آفات؛کنترل و اعمال مدیریت بهینه بر مصرف کود شیمیایی و سم -

بندی و  ی بستهایجاد صنایع و تاسیسات مورد نیاز برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی از قبیل کارخانه ها -

 عرضه بسته بندی شده کاالهای قابل عرضه به جای روش فله ای؛

 سرمایه گذاری در تولید، فراوری، بازاریابی و عرضه ی گیاهان دارویی و صنعتی؛ -

 ری بخش خصوصی در افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان؛افزایش سرمایه گذا -

 ارتقای سطح پوشش بیمه محصوالت گیاهی، دام و طیور و آبزیان؛ -

 توسعه خوشه های تولید زیر بخش دام و طیور؛ -

 گسترش کشاورزی دانش بنیان؛ -

 لف استان؛اجرای طرح های تشویقی و حمایتی برای پیاده سازی الگوهای کشت مناسب مناطق مخت -

 توسعه کشت محصوالت با نیاز آبی کمتر؛ -

 تبدیل الگوی کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن صنعتی؛ -

 بهینه سازی الگوی کشت؛ -

 توسعه کشت دوم با رعایت اصول کشت خاک ورزی حفاظتی؛ -

 ساماندهی دامداری های سنتی و کاهش سهم جمعیت دامداری های سنتی گسترده؛ -

 احدهای دام، طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم؛توسعه سطح مکانیزاسیون و -

 مطالعه ی امکان سنجی اصالح نژاد دام و طیور؛ -

 حمایت از طرح های پرورش زنبور عسل؛ -

 یایی؛حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک با کنترل و نظارت بر استفاده صحیح از کودها و سموم شیم -

 ام؛اروئی در فرآورده های دامی و خوراک دپایش و کنترل سموم، فلزات سنگین و باقیمانده های د -

 با آفات؛ impجایگزینی کودهای طبیعی )ارگانیک( و مبارزه ی بیولوژیک  -

 استفاده از راهکارهای افزایش راندمان و کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی؛ -

 طراحی، استقرار و توسعه استفاده از سامانه های نرم افزاری؛ -

 های بازار و تجارت محصوالت و نهاده های کشاورزی؛ایجاد، اصالح و بهبود ساختار -

 زی؛کشاور مطالعه، پژوهش و ارتقای توانمندی و دانش فعاالن و دست اندرکاران بازار و تجارت محصوالت -

 اجرای سیاست های حمایتی دولتی در راستای بهبود مدیریت بازار و تجارت محصوالت کشاورزی؛ -

 توسعه صادرات محصوالت کشاورزی؛ -

 ین ظرفیت تحمل زیست بوم ها و منابع طبیعی استان در انواع بهره برداری ها؛تعی -

 افزایش سطح نظارت دستگاه های نظارتی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست؛ -

 یط زیست؛ع و محایجاد انگیزه های الزم برای مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع جنگلی و مرات -
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 سازمان های مردم نهاد فعال زیست محیطی؛ حمایت از تشکل ها و -

 واگذاری بخشی از تصدی گری های زیست محیطی به سمن های فعال استان؛ -

ی  توسعه اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به محیط زیست و -

 پایدار؛

 شناسایی منابع آالینده )آب / خاک / هوا(؛ -

 ستان؛استایی گی های آب، خاک، هوا و پرتو در حوزه های طبیعی و سکونتگاه های شهری و روکنترل سطح آلود -

 احداث ایستگاه های سنجش و پایش آلودگی های آب، هوا، خاک و صوت؛ -

 ی؛ارستاننظارت بر رعایت الزامات زیست محیطی در جانمایی دفع و دفن زباله های خانگی، صنعتی و بیم -

ع ری و دفارتقاء کیفیت مدیریت پسماندهای پزشکی با لحاظ چرخه تفکیک، جمع آوحمایت از بخش خصوصی و  -

 مجزا؛

 پهنه بندی مناطق حساس و بحرانی و ارزشمند محیط زیست؛ -

 ایجاد قرق های اختصاصی؛ -

 استقرار واحدهای بازیافت زباله در سکونتگاه های شهری )تولید کمپوست یا تولید برق(؛ -

 بافت های نارکارآمد شهری )شهرهای مرکزی شهرستان ها(؛بازآفرینی شهری پایدار در  -

 رژی(؛سیاست های صنعتی سازی با هدف استفاده درست از منابع و جلوگیری از اتالف آن )مصالح و ان -

 ومتر؛کیل 300تکمیل راه های استان در راستای تبدیل ساختار استان از شبکه ای به شعاعی به طول  -

 ای امداد و نجات بین جاده ای؛احداث و راه اندازی پایگاه ه -

 اصالح ویژگی های فنی و مهندسی نقاط حادثه خیز جاده ای؛ -

 رفع نقاط حادثه خیز و خطرناک در محورهای ارتباطی استان؛ -

لب چمن های مترمربع برای هر نفر )در قا 525/0افزایش سرانه فضاهای ورزشی روباز جهت رسیدن به سرانه  -

 –ت ای مرکزیدر مرکز دهستان ها یا روستاهای با جمعیت باال و دار –ت شهرها مصنوعی فوتسال در مرکز محال

 باز تنیسزمین های رو –چمن طبیعی در مناطق مهم شهری که از بابت تامین آب و زمین مشکل نداشته باشد 

 خاکی و اسکیت در مناطق شهری، ساماندهی فضاهای روباز خاکی موجود(؛

لن های مترمربع برای هر نفر )سا 225/0پوشیده جهت رسیدن به سرانه افزایش سرانه فضاهای ورزشی سر -

ث اه، احداقف کوتچندمنظوره توپی در شهرها و روستاهای با جمعیت باال و دارای مرکزیت، سالن های چندمنظوره س

 پایگاه قهرمانی در مراکز شهرستان ها، سالن های اختصاصی ژیمناستیک برای مناطق شهری(؛ 

 زی مهمان پذیرهای موجود استان؛استانداردسا -

لب در قا مطالعه و پیاده سازی اطالعات مکانی و توصیفی تاسیسات آب رسانی روستاهای تحت پوشش استان -

 به منظور آمادگی و مقابله در شرایط اضطراری؛ (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی 

 ان؛آب و فاضالب روستایی استپیاده سازی الزامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در تاسیسات  -
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ب با مبود آکتوسعه ی شبکه های آب رسانی برای انتقال آب از محدوده های پرآب به محدوده های مواجه با  -

 هدف کاهش مصرف آب های زیرزمینی؛

 اجرای طرح های تفکیک آب شرب و غیرشرب در سکونتگاه های شهری؛ -

 کاهش هدر رفت آب شهری و روستایی؛ -

 و امکانات جمع آوری، دفع و تصفیه ی فاضالب های شهری، روستایی و صنعتی؛ ایجاد تاسیسات -

 از پساب ستفادهااحداث تصفیه خانه های شهری، روستایی و صنعتی فاضالب و استقرار سامانه های بازچرخانی و  -

 در مصارف مختلف؛

 اجرای بسته های گردشگری ارزان قیمت در سطح استان. -

 ش سرزمینآمایملی جهت گیری های  -9

ار ه و پایده جانبجهت گیری های  ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار هم

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

الت ، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عداصول هشت گانه آمایش سرزمین )کارآیی و بازدهی اقتصادی

ایرانی و  -اجتماعی و تعادل های منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمی

صوص در ا به خحراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت ه

 ت امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل(، مشتمل بر موارد زیراست:مناطق روستایی کشور و مالحظا

ب قیاس مناسمبین نیاز های استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت های آن و رعایت  رعایت تناسب -1

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

رد ای طرح های ملی و منطقه ای و تخصصی شدن عملکو تقویت هویت ملی در طراحی و اجرافزایش همگرایی  -2

پارچگی ی و یکاقتصادی بر اساس قابلیت ها و مزیت های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی های متقابل منطقه ا

 ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت ها در یک قلمرو جغرافیایی.

 عه ای بخش های مختلف اقتصادی.ی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسهماهنگ ساز -3

ء ظور ارتقانجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمرو های سرزمینی به منبسترسازی، ا -4

 عموطن دوست، ج متدین،سرمایه های اجتماعی، توسعه سرمایه های انسانی و پرورش انسان های با انگیزه، شاداب، 

 گرا، نظم پذیر و قانون گرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه.

 ویمه غربی نجمعیت و فعالیت های اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین  توزیع مناسب -5

 حیطی.می و زیست شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ

تأسیسات  های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت ها و ایجاد زمینه -6

 مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.

ری به ویژه تهران و بازنگری طرح اتخاذساز و کارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کالنشه -7

های توسعه کالن شهری کشور در چارچوب سیاستها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب این سند به 
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پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه ها و نهاد های ذیربط به تصویب شورایعالی آمایش 

 سرزمین می رسد.

 مین.در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در سرز دفمند جریان های مهاجرتساماندهی و هدایت ه -8

اهش کبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با مالحظات زیست محیطی و سازماندهی ش -9

 مشکالت و چالش های موجود.

 منطقه و محیط آسیای جنوب غربی،ه جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در ب -10

ایی از مرکززدتحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، مولفه های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و ت

 ود.)الیهشدی می طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه الیه طبقه بن

 میانی(پیرامونی، الیه مرکزی، الیه 

 واحی شهریماندهی سکونتگاه ها و عرصه های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نتقویت و ساز -11

 و روستایی و تقویت زنجیره های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا.

دگاری یی به شهر با هدف ماننتظام بخشی به فرآیندها و رویه های تبدیل و الحاق سکونتگاه های روستاا -12

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

ید بر های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیت های اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأک تقویت زمینه -13

رتیبات تمهید مجاور و ت تقسیم کار متناسب با ظرفیت ها و توان محیطی، بازآرایی تعامالت با قلمروهای خشکی

 توسعه پایدار و متوازن در آنها به ویژه در جزایر راهبردی.

طی از یر کاربری زمین خارج از برنامه ها و طرح های مصوب و مغایر با مالحظات زیست محیممنوعیت تغی -14

یر رهای تغیمعیا ووابط طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ساز و کارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ض

 کاربری اراضی متناسب با ویژگی های بوم شناختی هر قلمرو.

 اماندهی سکونتگاه های غیر رسمی پیرامون شهر ها به ویژه کالن شهرها.س -15

طقه شور در منکمینه ها، امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز به منظور ایفای نقش مؤثر ترانزیتی زفراهم سازی  -16

( HUBدله )کز مباژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه ای کشور به عنوان مربه وی

 کاال، خدمات، مسافر، انرژی و اطالعات.

 واحی شرقینمینه های توسعه همه جانبه و تقویت زیر ساخت ها و شبکه های زیربنایی با اولویت زفراهم سازی  -17

 ایجاد توازن و تعادل منطقه ای. و جنوبی کشور به منظور

 وسعه، تجهیز، ارتقاء و اصالح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور.ت -18

 -الیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی )جاده ای( شمتوسعه و تجه -19

ی ای اقتصادرهای منتهی به دروازه هربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران، با اولویت مسیغ -جنوب و شرقی

 آبی و زمینی کشور.

ناسب با ، تقویت و سطح بندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان متتوسعه، تجهیز-20

 ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از مزیت های ساحلی کشور.
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عال از یادی در سواحل کشور با هدف ارتقای بهره وری و حفاظت فصادر و اسکله های تقویت و ساماندهی بن -21

 ذخایر ارزشمند دریایی.

 وسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی کشور.ت -22

 راهم سازی بسترهای مورد نیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده .ف -23

ه و دماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیرتباطی و خاتوسعه زیرساخت های  -24

راث نبه میجمحوطه های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگری ) از 

 فرهنگی و طبیعی(.

 ولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز.ا -25

لید دی( در توافزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر ) به ویژه بادی و خورشی منابع تولید انرژی و تنوع بخشی در -26

 و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه.

رای مناطق دا عه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی ) نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو( درایجاد و توس -27

 کمتر توسعه یافته.قابلیت با اولویت مناطق 

 ت یکپارچه بر منابع آب.اعمال مدیری -28

 منوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب های زیرزمینی و سطحی کشور.م -29

 هار آب های مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آب های ورودی و خروجی کشور.م -30

دگی آب و ب ها، دریاچه ها، بر اساس میزان تجدیدشونعایت نیاز های پایه زیست محیطی رود خانه ها، تاالر -31

 ظرفیت قابل تحمل حوضه های آبریز در مهار و کنترل آب های سطحی کشور.

ه از ید از جملرد نیاز توسعه فعالیت های جدید در قلمرو های راهبردی با استفاده از روش های جدتأمین آب مو -32

واحل سکرانه حل دریای عمان ) سواحل مکران( و نقاط واقع در پسطریق نمک زدایی از آب دریا با اولویت سوا

 جنوبی کشور با در نظرگیری مالحظات اکولوژیکی الزم و حفاظت از اکوسیستم دریا.

 تلف کشور.ودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت های اقتصادی آب بر در قلمرو های مختوجه به محد -33

 ب در سطوحیکی در طرح های استحصال، تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آتیکی و اکولوژرعایت مالحظات ژئوپلی -34

 فراملی، ملی، منطقه ای و محلی.

 فزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال.ا -35

ین دست و جدید نظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب ها در پایبازنگری و ت -36

 ابه های زیست محیطی رودخانه ها و تاالب ها.حفظ حق

 جم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدید شونده متناسب با ظرفیت هر منطقه.کاهش نسبت ح -37

ا مالحظه بنه از دیپلماسی به منظور تامین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی استفاده بهی -38

 یتیکی.فرصت ها و تهدید های ژئوپل

هکشی و هماهنگی در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه های آبیاری و ز ایجاد تناسب -39

 پایین دست.
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قاء بهره خش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتسازماندهی ب -40

 وری و تامین امنیت غذایی.

 یدرولوژیکی( با تأکید بر ارزش اقتصادی آب.ههینه کشت در دشت ها) واحدهای تدوین الگوهای ب -41

ر راستای دوری  آب و بکارگیری روش های مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه ای  ارتقای بهره -42

 ی.یصرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت های ناشی از تغییرات آب و هوا

آبخوان  ویری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان ها با اجرای عملیات آبخیزداری حفاظت، پیشگ -43

 داری در حوضه های آبخیز کشور.

ت گلخانه محصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کش محدودیت کشت -44

 ای.

 .شش گیاهی(رای بهره برداری بهینه از منابع پایه )آب، خاک و پوبرچه حوضه های آبخیز مدیریت جامع و یکپا -45

 یجاد و توسعه مجتمع های  کشت و صنعت متناسب با قابلیت های قلمرو های مختلف کشور.ا -46

ابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیاز های پسین و پیشین بخش کشاورزی و ساماندهی رو -47

 ات سرزمینی.مقتضی

ورزی های توسعه کشت های فراسرزمینی ایران در کشور هایی دیگر که قلمروهای مستعد کشا گسترش زمینه -48

 دارند.

 وسعه، حفاظت و احیاء جنگل ها و مراتع کشور.ت -49

 وسعه پرورش و صید آبزیان در آب های دور و سرزمینی.ت -50

ط زیست و چند جانبه با کشورهای منطقه به منظور حفاظت از محی قاء سطح تعامالت و همکاری های دو یاارت -51

نوانسیون کهده ها، ا، معامنابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در چارچوب تفاهم نامه ه

 ها، موافقت نامه ها و پیمان های منطقه ای.

الیت لوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست( در استقرار فعلزام به رعایت مالحظات زیست محیطی ) توان اکوا -52

 های توسعه ای در پهنه سرزمین.

زمینه  وع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع محلی از آن درحفاظت از تن -53

 هایی مانند گردشگری طبیعی.

 زگردها باروان و مهار کانون های شکل دهنده ری یابان زدایی، جلوگیری از بیابان زدایی و تثبیت شن هایب -54

 اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی.

 عالیت هاییجاد خوشه های صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فشناسایی و ا -55

 ی.مبتنی بر منابع در قلمروهای جفرافیای

الحظات مدریایی و تعمیر و خدمات وسایل حمل و نقل دریایی در جوار بنادر اصلی با رعایت  توسعه صنایع -56

 زیست محیطی.
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و  تمع های صنعتی اعم از شهرک ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیاتساماندهی مج -57

 ظرفیت های هر یک از قلمروهای جغرافیایی.

گاهی و صنایع فلزات اساسی و پاالیش ساماندهی مجدد فعالیت های صنعتی پایه و آب بر از جمله توسعه و -58

ین آب، تأم منابع پتروشیمی ) به ویژه صنایع باالدستی( دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت

ج واحل خلیسها در کید بر استقرار آنخوراک مورد نیاز و تأمین مالحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تأ

 فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی.

ا اولویت تولید کننده کاالهای مورد نیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی ب توسعه صنایع -59

 استقرار در استان های مرزی مرتبط.

ر مایه ای دعدنی در جوار ذخایر معدنی، استقرار صنایع واسطه ای و سرماولیه منابع  استقرار صنایع فراوری -60

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

و  ای نسبیهگانه بر اساس مزیت  9مبتنی بر فناوری های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق  توسعه صنایع -61

 رقابتی.

ء ژی، ارتقاکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات، جذب سرمایه وتکنولوتحول در کار -62

 .وسعه ملیتشرودر پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آنها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای سرزمینی و پی

 ر پهنه سرزمین صرفا بر اساس مطالعات آمایش سرزمین.یجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید دا -63

 انی توسعهیز بارانداز های بین المللی، ملی و منطقه ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبتوسعه و تجه -64

 رست موردساس فهبازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی بر ا

 ورایعالی آمایش سرزمین.تصویب ش

شهر های منتخب با هدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان  دانشگاهی در -یت قطب های علمیتوسعه و تقو -65

 کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه.

طالعات ) فناوری ا ICTخصصیوسعه فعالیت های پارک ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تت -66

 و ارتباطات ( در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو.

هارت آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی حرفه ای و م -های فنی توسعه آموزش -67

 ا.هاجرت همحلی و کاهش ممرزی و حاشیه شهرها با هدف زمینه سازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات 

 نش آموختهرکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطالعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی داتاستفاده از  -68

 برای برپایی قلمرو های اسکان جمعیت.

 ی آن هایایی و ساماندهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوتوزیع جغراف -69

 بر اساس مقتضیات و اولویت های توسعه ملی، منطقه ای و استانی و کار ویژه های هر منطقه.

تأکید بر استفاده از ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور به ویژه در کالنشهرها با  -70

ت تکمیلی( و ارتقای سطح محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر ) تحصیال
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کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی و ایفای نقش واسط 

 بین کشورهای پیشرفته علمی.

جمعیتی،  ت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحوالتطراحی و ساخ -71

 رسازی و معماری و شرایط اقلیمی.اصول شه

مده برای یه پیوست نیازمندی های نیروی انسانی برای طرح های توسعه ای، خدماتی و تولیدی عالزام به ته -72

 تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه.

و حوزه ر شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیت های محل استقرا مأموریت گرا -73

 عملکردی آن در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و استانی.

ح نه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطدسترسی عادال -74

 بندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین.

ربی و شکی منطقه آسیای جنوب غوسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزت -75

کی در و پزش جهان اسالم از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سالمت

 مناطق و شهرهای دارای قابلیت.

رزمین، تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه س وتوسعه رفاه  -76

 دم.رکت مرفقر، نابرابری و آسیب های اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشا کاهش

 ی و سالمتفاده بهینه از ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشصیانت و است -77

ن قتصاد بیسب در او دستیابی به سهم منادر هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی 

 المللی.

 واحی مرزیندانی نواحی مرزی و جهت دهی سرمایه گذاری های ملی اعم از دولتی و غیر دولتی به توسعه و آبا -78

 رایی هاییت همگو رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی با تأکید بر تقو

 رهنگی و سیاسی.اجتماعی، ف

 راهم سازیانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی از طریق فتأمین همه ج -79

 زیرساخت های مورد نیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی الزم.

کشور  زیرساخت ها درعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیر عامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع ر -80

 متناسب با مؤلفه های جغرافیای سیاسی قلمرو های سرزمینی.

ند یت و پدافسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امناستفاده منا -81

 غیرعامل استقرار صنایع و طرح های حیاتی، حساس و مهم.

ای یت حریم هطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی( در محدوده سکونتگاه ها و رعام عدم استقرار صنایع پرخطر) -82

 ایمنی و امنیتی مورد نیاز.

امنیت  م مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه وایرانی اقوا -م ملی و ارتقاء هویت اسالمیتقویت انسجا -83

 مناطق مختلف کشور.
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یه های خل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمامناطق مرزی با دا تقویت پیوندهای -84

 اجتماعی ملی در پهنه سرزمین.

دفتر   -کشور، سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور 7طرح مقدماتی آمایش استان های منطقه  -10

  1382آمایش و برنامه ریزی منطقه ای، 

 داده نشده است. تاکنون گزارش طرح مذکور در اختیار این مشاور قرار

 طرح جامع شهر حلب، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان -11

 تاکنون گزارش طرح مذکور در اختیار این مشاور قرار داده نشده است.

 طرح هادی روستایی -12

در  زنجان کلیه طرح هادی روستایی تهیه شده برای روستاهای هدف، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

ی توسعه یز براختلف تهیه شده است، این طرح ها با هدف کالبدی تهیه شده ولی برنامه های اقتصادی نسالهای م

 روستاها در نظر گرفته می شود.

 توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع طبیعی و زیستی روستاهای هدف دهستان یا بخش -2-3

 یارناهمو لشکاو ا مینز رساختا

 شناختی مینز رساختا

 بهی ژلیتولو یحدهاو وا ندهازسا شگستر ضعیتو ابتددر ا محدوده مورد مطالعه شناسی مینز رساختا یسربر ایبر

 یناز ا فده. دگیر می ارقر توجه ردمو ها کنشگسلاپرو  تکتونیکی عضااو سپسو  دشو می مطالعه فضایی رتصو

 ستا نطقهمدر  گسلی تمرکز حساسیتی دارای ها موقعیت نیزو  فرسایش به سحسا یندهازسا ها شناسایی سیربر

 ثانیاً دشو یتاهد فرسایشی کمتر حساسیت با شناسی مینز یندهازساروی  بر محدوده توسعه الًاو ؛طریق یناز ا تا

 .   دشو عایتر گسلی سحسا یها پهنه فضایی سنگین  حتماالًی اها ییزر برنامهدر 

 ژیلیتولوو  شناسی مینز

عرض  360:00تا  360:30زنجان در میان  1:250000وده چهارگوش زمین شناسی حلب در محد 1:100000نقشه 

خش اعظم بطول های خاوری واقع گردیده است. از دیدگاه تقسیمات کشوری،  580:30تا  580:00های شمالی و 

 ار.ان قیدمنطقه مورد مطالعه در محدوده شهرستان ایجرود قرار است و تنها  بخشی کوچک در محدوده شهرست

رتباطی زنجان به بیجار از شمال خاوری وارد منطقه مورد بررسی می شود و از باختر آن منطقه بیرون جاده اصلی ا

می رود بر روی هم به جز بخش جنوب باختری منطقه که دارای راه های ارتباطی شوسه و مال رو است، در بقیه 

جنوب  باختری جریان دارد، ضمن نواحی برگه راه های دسترسی مناسب وجود دارد. رودخانه قزل اوزن در قسمت 

آن که کانال های انشعابی از آن تقریبًا بخش های مرکزی و باختری نقشه را پوشش می دهد. وجود شاخه های آبدار 

رودخانه قزل اوزن باعث رونق کشاورزی و تمرکز آبادیها در منطقه شده است. منابع درآمد مردم این منطقه به ترتیب 

ویژه کشت گندم و جو، باغداری و دامپروری است. از دیدگاه آب و هوایی، منطقه مورد بررسی اهمیت، کشاورزی و به 

شده و در چهارچوب تقسیم بندی اقلیمی دارای آب و هوای کوهستانی، سرد و خشک است، از این رو، بخش سترگ 
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است. بارندگی بطور  این منطقه به دلیل وجود شرایط خشک دارای تابستان های گرم و زمستان های بسیار سرد

شرایطی عمده از اواسط میانه های پائیز تا اواخر بهار به صورت باران، برف و تگرگ است. از دیدگاه پوشش گیاهی 

 اسپتی در بخش های سرد و خشک محدوده مورد بررسی حکم فرماست.

 مود:جزا جدا نبخش م 3منطقه را می توان از دیدگاه ریخت شناسی از شمال خاوری به جنوب باختری به 

م دارد ی مالیکوههای سلطانیه )رشته کوه بزقوش(، که در برگیرنده بخش کوچک در شمال خاوری نقشه، ریختار -1

 ودو تپه است  -اد که در واقع بخشی از دشت کاونددشت زرین آب -2ست. جنوب خاوری ا-و روند آنها شمال باختری

سوی  یم بهایطی اسپتی است، بر روی هم دارای شیبی مالدر برگیرنده جلگه ای به نسبت خشک است و دارای شر

طور عمده سازنده بجنوب خاوری  -د کلی شمال باختریکرسف، با رون-دآبادبلندهای سعی -3جنوب باختری است. 

متر در  1500متر در شمال تا  2000های دوران سنوزوئیک )نوزیستی( را در بر می گیرد. بلندای میانگین آن 

 غییر است.جنوب در حال ت

متر و از پست  2537بلندترین ارتفاع منطقه، در بخش خاوری نقشه و در جنوب خاوری روستای هلیل آباد با فرازای 

طح دریاهای آزاد و متر از س 1500ترین نقاط آن در جنوب باختری نقشه در مجاورت رودخانه ی قزل اوزن با فرازای 

ر پای موجود د زه هایز عمده واحدهای ریختاری منطقه می توان از واریدر خاور روستای گنبد را می توان نام برد. ا

برفت ت ها و آبه دش دیواره ها و ارتفاعات بلند، انباشته های مخروط افکنه ای قدیم و جدید در محل اتصال دره ها

 های در حال تشکیل در بستر رودها، به ویژه رودخانه های قزل اوزن و اوزون دره، را نام برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

97 

 نقشه زمین شناسی منطقه .4نقشه 

 
 ساختار زمین شناسی و لیتولوژی هر یک از روستاهای هدف در جدول ذیل مشخص شده است 
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 ساختار زمین شناسی و لیتولوژی روستاها .3جدول 

 روستاهای واقع در ساختار ویژگی ساختار زمین شناسی

Qft1 
پایه ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوه

 ای قدیمی مرتفع
 رکوئینا -جهان آباد -سفیدکمر - نکتو

Plms گلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ 

 -نصورکهریزسیاه م -اشدمزرعه یازل  -صائین -چولچه قشالق

 -ع السراینگی کندجام -قندی بالغ -حاج قشالق -پاشاچای

 رعلیادایدا -قویجوق سفلی

Murm 
 مارن و مارن ژیپس دار، با میان الیه های

 ماسه سنگ

 -آق قیه -قراقیه -آرمتلو -چولچه -چسب -قلقاتی -جانقاجار

 قوشچی -کقنبرل -قره بوته

OMql قادرلو -گرنه -خویین سنگ آهک ریفی توده ای تا ضخیم الیه 

Mur 
مارن، مارن ژیپس دار، ماسه سنگ و 

 کنگلومرا )سازند قرمز باالیی(
 بهمن -ج الدینتا -وجالوق -تریاکی

Ek 
ف ره توف دار با میان الیه هایی از توشیل تی

 )عضو زیرین توف(
 گنبد -بلوبین

Qft2 
ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه 

 ای جدید کم ارتفاع
 یقره گون -پالچه قشالقی

Ktzl 
سنگ آهک اربیتولین دار ضخیم الیه تا توده 

 ای )سازند تیزکوه(
 ننجم الشیخا -وریهق -ساری قیا

Qal ره دوراخلوسفلیق -بوجانلوا -دایدارسفلی یانی، نهشته های سیالبیکانال جر 

 

  تکتونیکو  زمین شناسی ساختمانی

 سل هایگاز مهم ترین ساختمان های زمین شناختی یافت شده در این منطقه می توان بخ گسل های تراستی، 

شمالی مین شناسی ساختمانی، بخش گسل ها از لحاظ ز -Aامتداد لغز )راست گرد و چپ گرد( و چین ها اشاره کرد 

دارای  ر عمدهخاوری )کوه های سلطانیه( از شماری برگه ی راندگی پدیدار شده است. این گسل های تراستی بطو

ستند. یادآوری می شود، این گسل های تراستی بیشترشان هجنوب خاوری  -ه جنوببشمال باختری -روند شمال

راستی های ت د و به پیکر یک گسل ترکیبی یا مرکب عمل می کنند. گسلدارای مولفه های امتداد لغزی هم هستن

لب( را حوستای در نواحی دیگر نقشه هم وجود دارند که از مهم ترین آن ها می توان به گسل حلب )در مجاورت ر

 نام برد.

وی به س ست. گسل یاد شده دارای شیبی زیادجنوب خاوری ا-گسل حلب، گسلی با راستای خم دار شمال باختری

 وسن قرارو پلی شمال خاوری است و بدین سان نهشته های متعلق به میوسن را بر روی انباشته های آبرفتی میوسن

که  د، چرامی دهد. در ضمن، با توجه به روند ساختاری اصلی منطقه، گسل حلب یک گسل طولی به شمار می آی

را جاست.  طقه است. این گسل نیز یک گسل مرکبراستای آن همراستا با روند محور چین خوردگی های اصلی من

گی در ی راندکه فزون بر مولفه ی تراستی، دارای مولفه ی امتداد لغز )راست گرد( نیز هست. بیشتر حرکت ها

 منطقه باعث پیدایش دگرگونی دینامیکی شده است.
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گرد و  ز راستااد لغز، اعم از دیگر ساختمان های زمین شناسی موجود در این منطقه می توان به گسل های امتد

 –ای پلیو باشته هنام برد. این گسل های امتداد لغز پیدایش جابجایی در واحد های سنگی و گه گاه انچپ گرد را 

 کوارترنری در بخش های خاوری منطقه ی بررسی شده را بدنبال داشته است. 

B-  ر نهشته های میوسن قشه می توان به چینهای باز موجود دناز جمله چینهای موجود در(Open folds) ین و چ

وع ن( است که چین های آخری از Fault related folds( و چین های ناشی از گسلش )Box foldsهای جعبه ای )

 ( است. Fault propagationچین های پیشرفت گسل )

 زمین شناسی و کانون های زلزله منطقه 1.2500000 .5 نقشه

 
 منطقهتاریخ تکامل زمین شناسی 

جنوب خاوری شکل گرفته است. -منطقه بررسی شده از تکوین دو بخش متمایز ساختاری با روند شمال باختری

جنوب خاوری است. گسل های طولی به -بخش شمال خاوری بخشی از کوه های سلطانیه با روند شمال باختری

( نهشته های Uplift)برآمدگی  نسبت فراوان در روند کوه های سلطانیه پدیدار است، که گمان می رود سبب

پالئوزوئیک و مزوزوئیک شده باشد. کهن ترین سنگ هایی که در کوه های سلطانیه منطقه بررسی شده وجود دارند 

پایانی و متعلق به سازند میال است. این واحد از یک سری سنگ های آهکی در -وابسته به زمان کامبرین میانی

( پدید آمده است. سنگ های وابسته به زمان پرمین به گونه ناهمساز Epicontinentolمحیط قاره ای کم عمق )
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فرسایشی بر روی سنگ های آهکی وابسته به زمان کامبرین جای می گیرند. فرجام این پیشروی پیدایش انباشته 

ی آهکی های آواری از نوع ماسه سنگ کوارتزیت و شیل است. این واحد پیشرونده به تدریج جای خود را به سنگ ها

متعلق به زمان پرمین می دهد. نبود نهشته های متعلق به زمانهای اردوویسین، سیلورین، دونین و کربونیفر می تواند 

دلیل آن باشد که این نهشته ها در منطقه رسوب کرده و از آن پس در فاصله زمانی طوالنی فرسایش یافته، شسته 

ی خاص هیچ گونه نهشته گذاری در زمان های یاد شده در آن منطقه شده و از بین رفته باشد و یا اینکه تحت شرایط

رخ نگرفته باشد. به طور کلی نهشته های متعلق به زمان پرمین، در زون البرز، در روی یادگانه ی قاره ای و در چهره 

ماسه سنگ  نهشته های فالت قاره بر جای گذاشته شده اند. نهشته های متعلق به ژوراسیک آغازین به صورت شیل و

 در منطقه مورد بررسی دیده می شوند.

ده است مان بورسوب های تیره رنگ لیاس نشانگر آب و هوای به نسبت سرد و محیط های مردابی است و در همین ز

ات رو تغییراز دوگکه در داخل خشکی ها و یا در مناطق ساحلی، رسوبهای ذغال دار بر جای گذاشته شده اند. با آغ

های  شد آلکرسوبات آهکی شیمیایی و زیست نهادی افزایش یافته که حاصل آن توسعه مرجان ها و شرایط جوی، ر

ه جای گذاشتسازمان(. یادآور می شود، سنگ های آهکی سازند الر تا زمان نئوکومین بر 65آهکی است )گزارش 

ضه های یس حوتخریبی سیل شده اند. از دیدگاه اقلیم تکتونیکی نهشته های متعلق به شمشک در قالب توالی های

ه اند ( شکل گرفتEpicontinental( و نهشته های سازند الر در یک محیط قاره ای کم عمق )Forelandپیش بوم )

 (.1995)مهدی علوی 

ق ه متعلاگرچه بخش پایه نهشته های کرتاسه در منطقه بررسی شده مشخص نیست ولیکن کهن ترین بخش کرتاس

ی با ای آهکهین دار است. وجود گدازه های تراکی آندزیت در ال به الی این سنگ به سنگ های آهکی اوربیتول

 دریج جایتار به دخاستگاه کالکو آلکالن نمایشگر تکاپوهای ماگمایی در آن زمان است. این آهک های اوربیتولین 

کرتاسه در این منطقه با نهشته  می دهد و سرانجام، خود را به بخش های شیلی )بیشتر( و آهکی )کمتر( واحد 

 پایان می پذیرد. های مارنی 

یشروی پم این سنگ های وابسته به زمان ائوسن به گونه دگر شیب بر روی واحدهای کهن تر جای می گیرند. فرجا

را به  خودای پیدایش رسوب های آواری دانه درشت کنگلومرا و ماسه سنگ است. این واحد پیشرونده به تدریج ج

ماسه  شیل و سنگ های آهکی تخریبی حاوی فسیل نومولیت می دهد. نهشته های متعلق به زمان ائوسن با رخساره

 سنگ دنبال شده تا سرانجام توسط سنگ های ولکانیکی ائوسن پایان می پذیرند.

ردار است. در اصل کنگلومرای قرمز رنگ متعلق به زمان اولیگوسن در این منطقه از گسترش به سمت خوب برخو

حرکت های تکتونیکی اواخر ائوسن پایانی سربر آوردن نهشته ها از آب و خشکی زائی در بخش عمده از ایران در 

نتیجه این حرکات و فرسایش شدید این خشکی ها مقادیر زیادی مواد تخریبی پدید آمده که توسط رودخانه به 

مناطق که سنگ های ولکانیک و آذر آواری ائوسن رخنمون  محیط های رسوبی حمل و انباشته شده اند. در این

داشته ان و ارتفاعاتی را در مجاورت و یا نزدیکی حوضه رسوبی تشکیل می داده اند، این سنگ ها بیشتر درصد را 

سازندهای کنگلومرا دارا هستند. بر پایه داده های موجود، می توان این چنین نتیجه میان قطعات قطعات تشکیل 

( گذاشته Fluvial environmentکرد که انباشته های کنگلومرایی اولیگوسن در محیط رسوبی آبرفتی ) گیری
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( قدیمی باشد که Alluvial fanگردیده اند به گفته ای دقیق تر این نهشته می بایست متعلق به مخروط افکنه های )

عیت مکانی این حوضه ها با محیط های گونه ای پیوسته یا موقت توسط سیالب ها تغذیه می شده اند برحسب موق

رسوبی که پایه ای و دشت سیالبی در ارتباط بوده اند )فرامرز رحیم زاده( ضمن آن که در بخش های پایانی 

 اولیگوسن در این منطقه به یک سری گذازه های ولکانیک نیز می توان برخورد.

ه شته کوره ای و ماسه سنگ است. در جنوب نهشته های متعلق به میوسن آغازین شامل آهک، مارن، مارن ماس

ا یلیگوسن و م به گونه هم شیب بر روی کنگلومرای اوقکرسف( سازند -سلطانیه و همراستا با آن )تپه های سعیدآباد

  ه )دامنهره حوضبه گونه ناپیوسته بر روی سازندهای قدیمی تر جای گرفته است. در اینجا تغییر رخساره از کنا

 -بیی کوالنیه( به سوی داخل حوضه بطور کامل مشخص است. از این رو پس از یک نهشته گدازجنوبی کوه سلطا

 شی از آبیر پوشزقاره ای در اولیگوسن، باال آمدن سطح آب دریاها سبب شده است تا یک بار دیگر این نواحی در 

 دریا برود و نهشته های دریایی شکل گیرد.

نجا ی در ایحاجیان به دو زیر واحد تقسیم شده است. این تقسیم بندبخش پایانی میوسن در این منطقه توسط 

 غازین کهیوسن آبیشتر جنبه محلی دارند. و به طور جانبی به سرعت تغییر لیتولوژی می دهد. پس از رخدادهای م

د. ی یابنمبه بیرون آمدن بخشی عمده از نواحی از آب شده حوضه های رسوبی قاره ای در این مناطق گسترش 

یی و یا ند از پایین افتادن جهانی سطح آب دریاها، حرکات کوهزامیوسن می توا-ناپدید شدن دریایی اولیگوسن

یش ن پیداعملکرد همزمان هر دو عامل ناشی شده باشد. بی شک، رخداد کوهزایی مهمی در حد فاصل میان زما

کت ود که حرنباط شوسته دارند و چنین استنهشته های میوسن رخ نداده، چرا که این دو سازند ارتباط تدریجی و پی

 شته هایییانی نهنهشته های میوسن پاهای تکتونیکی سرانجام های میوسن زیرین اپیروژنیکی بوده اند. بنابراین 

ته  وا حمل ههستند که پس از باال آمدگی همگانی منطقه و فرسایش آن ها، به درون گودی های پای رشته کوه 

 م زاده(نشست شده اند. )ف.رحی

 ه در اینستند کهنهشته های پلیوسن و کوارترنر هم به عنوان بازپسین و جوان ترین نهشته های موجود در منطقه 

 منطقه، در محدوده این بررسی از آن ها نام برده شد.

 زمین شناسی اقتصادی

انه های ی و نشهای فلزنشانه های معدنی یافت شده موجود در محدوده بررسی شده را می توان به دو دسته نشانه 

 غیرفلزی تفکیک کرد.

 اندیس های فلزی

همانگونه که در بخش زمین شناسی شرح داده شد محدوده ورقه شمال سه بخش عمده است که عبارتند از: بخش از 

کوه های سلطانیه در شمال خاوری محدوده، دشت زرین آباد که پوشیده از نهشته های آبرفتی جوان و زمین های 

درصد از محدوده ورقه را شامل می شود. در  75کرسف که بیش از  -ی است و سرانجام تپه های سعیدآبادکشاورز

میان این سه منطقه در دامنه جنوبی کوه های سلطانیه، در محدوده بررسی شده گواهانی از کانی سازی فلزی دیده 

هیچ گونه نشانی از کانی سازی فلزی دیده کرسف، -شده است و در بقیه نواحی، بویژه در راستای کوه های سعیدآباد

نشده است. کانی سازی فلزی، همراه با دگرگونی مجاورتی و تشکیل اسکارن دیده می شوند. این اسکارن ها در اثر 
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دگرگونی مجاورتی حاصل از سنگهای گرانو دیوریتی هم ارز گرانیت های خرم دره، )ترسیر( بر روی سنگ های 

ادل سازند روته( و نهشته های ژوراسیک )هم ارز سازند شمشک( پدیدار شده اند. کانی کربناته باسن پرمین )مع

 سازی همراه اسکارن بطور عمده شامل ترکیبی از کانی سازی آهن، مس و طال است.

تری شمال م 200 کانی سازی آهن در این منطقه در پیکر منیتیت و از نوه اسکارن در چند جا دیده می شود. حدود

آبراهه توده  زرین آباد( در تپه های ضلع شمال خاوری و جنوب باختری 1:5000وستای باغ کندی )ورقه خاوری ر

ه باپیدوت  رانت وگهای منیتیتی دیده می شوند. همراه این توده منیتیت بخش های اسکارنی در بردارنده کانی های 

توسط  گارنت ز کارنت است. و نوع کانیراحتی قابل تشخیص هستند. بخش اسکارنی در برخی از قسمت ها سرشار ا

 تشخیص داده شد. Ca3 FE2(So4)3آندرادیت  XRDکانی شناسی کیفی 

اه با منیتیت زرین آباد( همر 1:50000متری جنوب باختری روستای اینچه )ورقه  500تقریبی همچنین در فاصله 

 کانی سازی مس به صورت ماالکیت به خوبی قابل تشخیص است.

س موجود در آن گرم در تن( دارد. ضمن آن که مقدار م 3.25وده منیتیت عیاری شایان قابل توجه )طال در این ت

، نقره، وی، طالرخنمون دارد. نمونه هایی از این اسکارن ها برای بررسی وضعیت عناصری چون مس، سرب، ر 2.32%

 ش اسکارنه گسترکن ها، از آنجایی قلع، تنگتسن و مولیبدن برداشته شد. با توجه به تمرکز این عناصر در اسکار

 محدود است، بنابراین ارزش اکتشافی چندانی ندارد.

ردارنده ی کیلومتری شمال روستای اغلبیک سفلی بخش های شیلی سازند شمشک درب 1.5فزون بر این، در حدود 

 ی هایکان اکسیدهای آهن است که برونزدهایی از سیلیس هم در آن دیده می شود. در درون این سیلیس ها

 ست.( در مطالعه صیقلی گزارش شده اH/72/99منیتیت دگرسان شده به هماتیت، پیریت و روتیل )نمونه 

 اندیس های غیرفلزی

دیس های حلب اندیس های غیرفلزی دارای اهمیت بیشتر نسبت به ان 1:100000به طور کلی در محدوده ورقه 

ه ین ورقاه گوشه شمال خاوری ورقه هستند، در سرتاسر فلزی هستند و برعکس اندیس های فلزی که محدوده ب

 پراکنده اند. 

ر نقشه ال خاوپنج اندیس سیلیس در محدوده ورقه حلب شناسایی شده اند که همه آن ها در پایانی ترین بخش شم

ر د، ده انی گرفتهستند. اندیس سیلیس آغلبیک علیا که در ضلع غربی جاده بین روستاهای آغلبیک علیا و سفلی جا

شده  و خرد جنوب باختری روستای اینچه و در مجاور اندیس آهن، مس، و طال، توده های کوارتزیتی سفید رنگ

ای گچ کرسف، سازنده-حلب به ویژه در ارتفاعات سعیدآباد 1:100000وجود دارد، و به طول کلی در محدوده ورقه 

اند که  منطقه ار، دارای گسترشی شایان توجه دردار محدود به دوران سنوزوئیک است. در مجموع سازندهای گچ د

 به شرح مختصری از آن ها می پردازیم.

ود یده می شکیلومتری شمال باختری روستای شهرک در بازپسین الیه ای که از نهشته های میوسن د 3در حدود 

نوب خاوری ج-کیلومتری جنوب 2متر از گچ و مارن پدیدار شده است. در حدود  15که یک الیه به ستبرای 

ل ه، شماروستای شهرک و در مجاورت جاده یک عدسی بزرگ گچ رخنمون دارد. همچنین در جنوب روستای خانقا

 ه بود.باختری روستای گوران، حوالی روستای گنبد و ... می توان رخنمون های کوچک و بزرگ گچ را گوا
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سنگ آهک مربوط به ک توده سفید رنگ یان شهرک و قمچقای و خانجین یم-نجانز-در ضلع باختری جاده بیجار

 اولیگوسن رخنمود دارد.

ارای است بنابراین این سنگ آهک یاد شده د CaCo3=96/77%با توجه به آنالیز درجه خلوس این سنگ آهک 

 درجه خلوس مناسب است.

( وسنحلب هم چنین اندیس های مناسبی از سنگ های الشه )سنگهای اولیگومی 1:100000در محدوده ورقه 

ی براهه هااسه )آسنگ های ساختمانی )باختر قره داغ، مرمریت شوراب، مرمریت مادآباد و مرمریت اینچه(، شن و م

 بزرگ( و زئولیت )توف های آلتره شده باختر روستای گنبد( رخنمون دارند.

ستفاده اسکارن اهم چنین در پایان یادآور شود که به منظور بررسی دقیق تر وضعیت توده های منیتیتی و گسترش 

 از مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیس و الکتریکی پیشنهاد می گردد.

 یک(ژفولورشناسی )مو یختر ییژگیهاو 

 ها شیبو  فیاتوپوگر

 دهستفاا 1:25000 سمقیا فیاتوپوگر یها نقشهدر  عیتفاار ازتر یهااز داده  فیکاتوپوگر یها یژگیو تحلیل ایبر

 لمدای  شبکه یهاداده  به GIS فضایی  تحلیلی  هااز روش  دهستفاا با فیاتوپوگر یهاازتر رمنظو ینی اابر. شد

اده د نمایشموقعیت طبیعی منطقه  نقشهدر  که شد  تبدیل  Digital Elevation Model (DEMی) قومر عتفاار

 طحس ی ازمتر 2200 تا 1400 تفاعیار وقلمردر  مطالعاتی ودهمحد که شد مشخص سساا ینا بر. ستا هشد

، پالچه شامل روستاهای حاج قشالق  محدوده شمال غربیدر  قسمت ترین پست. ستا هشد قعی آزاد وایاهادر

می باشد که  نطقهم شمالدر  قسمت  ترین مرتفع که حالیدر  باشد میقشالقی، تریاکی، قراقیه، آرمتلو و ابوجانلو 

 روستای نجم الشیخان در این منطقه قرار دارد.

 بین ،صددر 6 ات 4 بین  ،صددر 4  تا 2  بین ،صددر 2از  کمتر س،کال 9در  ( Slope) شیب مترراپا لتحلی همچنین 

تا  50و   صدرد 50  تا 30  بین صددر 30 تا 20 بین ،صددر 20 تا 15 بین ،صددر 15 تا 01 بین ،صددر 01 تا 6

 صددر  2 شیب اب ضیدر ارا منطقه تیعزرا حیانوو  سکونتگاهی ضیارا کثرا کهداد  ننشاو   هشد منجاا صددر 100

قاتی، خویین و قل)روستاهای  قسمت شرقی منظومهدر  عموماً هم صددر 15از  باالتر شیب با تطبقا. ندا هشد قعوا

 . ودشکه درنقشه میزان شیب منطقه به واقع مشاهده می .  ستا هشد قعوا( بلوبین، ساری قیا و قوشچی
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 میزان شیب  .4جدول

 روستاهای واقع شده شیب میزان

آق  -پاشاچای -نصورکهریزسیاه م -آرمتلو -اشدمزرعه یازل  -چولچه -صایین -چسب -جانقاجار -چولچه قشالق 2-0

نگی ی -نجم الشیخان -قندی بالغ -حاج قشالق -ارکوئین -یپالچه قشالق -گرنه -قنبرلک -هان آبادج -قره بوته -قیه

قره  -بهمن -تاج الدین -ابوجانلو -دایدارسفلی -دایدارعلیا -گنبد -ه گونیقر -قویجوق سفلی -کندجامع السرا

 دوراخلوسفلی

4-2 - 

6-4 - 

 قادرلو -قوجالو -قوریه -سفیدکمر -ریاکیت -راقیهق -نکتو 10-6

15-10 - 

 قوشچی -ساری قیا -بلوبین -خویین -قلقاتی 20-15

30-20 - 

50-30 - 

100-50 - 
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 ب منظومه حلبمیزان شی .6نقشه 

 

 

و  برغ ،جنوب غربی ب،جنو ،جنوب شرقی ق،شر ،شمال شرقی ل،شما ار،همو ،طبقه 9در  نیز شیب جهت نقشه

 هسکونتگا ه اکثره شده است بطوریکداد ننشاو  ( 119: 1385 وم،شد)مخد تهیه دموجو تبیااد با مطابق شمال غربی

 . ندا هشد قعوا غربی و غرب جنوب یاو  ارهمو یها شیب یها جهتروی  بر منطقه یها

 

 

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

106 

 جهت شیب .5جدول 

 روستاهای واقع شده میزان شیب

ینگی  -قوریه -ارکوئین -قندی بالغ -گرنه -جهان آباد -قره بوته -آق قیه -آرمتلو -اشدمزرعه یازل  -صایین ارهمو

 فلیوسقره دوراخل -بهمن -ابوجانلو -دایدارسفلی -دایدارعلیا -گنبد -چسب -کندجامع السرا

 تریاکی لشما

 قره گونی شمال شرقی

 خویین قشر

 چولچه وب شرقیجن

 بلوبین -قلقاتی -قادرلو -قنبرلک بجنو

 ساری قیا -نکتو -تاج الدین -ولچه قشالقچ -فیدکمرس -اج قشالقح -یپالچه قشالق -پاشاچای -قراقیه ب غربیجنو

 نجم الشیخان -قویجوق سفلی -جانقاجار -وجالوق -کهریزسیاه منصور بغر

 - ل غربیشما
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 جهت شیب منظومه حلب .7نقشه 

 
 سوانح طبیعی  -

ی به م و ضرورحی الزیکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام معیشتی که مطالعه و شناخت آن قبل از اقدام و اجرای هر طر

 ردازیم:عوامل می پباشد که در زیر به بررسی این رسد، بررسی سوانح طبیعی تأثیرگذار بر طرح مینظر می

 زمین لرزه  -

باشد. ها حایز اهمیت میباشد، شناسایی گسلها در ارتباط با فاصله آن ها از گسل میاز آنجا که شتاب زلزله

در محدوده منظومه حلب،  و مطابق با نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله، همانگونه که در بندهای قبلی اشاره شده

 کانون زلزله وجود ندارد.

 پهنه بندی خطر زلزله  .6جدول

 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی

 کلیه روستاهای منظومه با خطر نسبتا پایینپهنه 
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 کانونهای زلزله منظومه حلب .8نقشه 
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 معادن

زایی میت بسناخت معادن در محدوده مورد مطالعه از حیث توسعه اقتصادی و توجه به منابع تولیدی آن از اه

ادن دتا مععموردار است، در محدوده مورد مطالعه به لحاظ شرایط توپوگرافیک و الیه های مختلف زمین، برخ

 غیر فعال می باشند. ساختمانی بوده و سایر معادن نیز در صورت وجود داشتن،
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 معادن محدوده مورد مطالعه  .7جدول

 نام بهره بردار نام معدن

مدت 

 بهره

 برداری

نوع ماده 

 معدنی

وضعیت 

 معدن

هویت بهره 

تعداد  بردار

 پرسنل
 موقعیت جغرافیایی معدن شهرستان

مساحت 

 محدوده معدن

 ذخیره معدن
مواد خام صادر شده 

 مناطق روستایی

نوع ماده 

فعا معدنی

 ل

غیر 

 فعال

تعاو

 نی

خصو

 صی

ذخیره 

 قطعی

ذخیره 

 احتمالی

گچ و خاک صنعتی 

 نکتو

اکبر شاه علی 

محمد پور لکه 

 تویی

خاک  10

 1 صنعتی
    

 4.48 وستای نکتور -شهر حلب  ایجرود 4 1

10000

0 
 خارج استان 200000

خاک 

 صنعتی

 گچ داخل استان 100000 5000     گچ

 1.58 کیلومتری جنوب زنجان 85 ایجرود 3 1 0 0 1 گچ سال 10 رحمت اله حاتمی گچ حاج قشالق
70000

0.00 

100000

0.00 
 گچ داخل استان

 تراورتن بهمن
سامانه سنگ 

 تراورتن یاقوت
 ایجرود 9 0 0 1 0 تراورتن سال 4

-روستای بهمن-حلب -ایجرود

 کیلومتر 50فاصله تاایجرود 
0.86 70000 200000 

داخل استان و  خارج 

 استان
 تراورتن

سیلیس دورمشگان 

 دو

روزبه قشقایی 

 عبدی
 ودایجر 4 1     1 سیلیس 15

کیلومتری جنوب شرقی  45

 زنجان
8.35 

30000

0 
600000 

صادرات به خارج از 

 کشور
 سیلیس

 سنگ الشه حلب
شرکت آراشید 

 نگاردشت
 1.57   ایجرود 6 1 0 0 1 سنگ الشه سال 10

25000

0.00 

500000.

00 
 سنگ الشه داخل استان

شن و ماسه کوهی 

 حاجی قشالق
 0.332   جرودای 3 1   0 1 شن و ماسه 10 مالک حیدری

40000

0 
 شن و ماسه داخل استان 700000

شن و ماسه کوهی 

 قوریه چای

شرکت نیک ساز 

 یاسان ایجرود
10 

شن و ماسه 

 کوهی
 ایجرود 3 1     1

ه روستای قوری -شهرستان ایجرود 

 چای
0.45 

50000

0 
 داخل استان 800000

شن و ماسه 

 کوهی

 یجرودا 0 0 0 1 0 مس سال 10 سلب صالحیت مس صائین
کیلومتری جنوب غرب  63در 

 زنجان
3.94 

10000

0 
150000 

داخل استان و خارج 

 استان
 مس

مس رسوبی جنوب 

 حلب

شرکت مجریان 

 توسعه معادن اسیا
 12.26 خش حلبب -ایجرود  ایجرود 6 1     1 مس رسوبی 10

10000

0.00 

180000.

00 

داخل استان و خارج 

 استان
 مس رسوبی
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 ماسه محدوده مورد مطالعه معادن شن و .8جدول

 نام بهره بردار واحد شهرستان
فعالیت 

 واحد

 وضعیت واحد وضعیت معدن

نوع مجوز  آدرس کارگاه

 معدن 
 ظرفیت ساالنه تاریخ مجوز شماره مجوز نوع مجوز واحد محل برداشت نوع معدن

 مالک حیدری مالک حیدری ایجرود
 فعال

پروانه بهره 

 جی قشالقحا مخلوط کوهی برداری
 85000 94/12/26 118/32149 جواز تاسیس

اجی ح-لبح-ایجرود

 قشالق

 علی اکبر شاه محمدپور برادران شاه محدپور ایجرود
 فعال

پروانه بهره 

 قوریه مخلوط کوهی برداری

پروانه بهره 

 برداری
118/21487 90/12/09 90000 

-بخش حلب-ایجرود

 روبروی روستای ارکوئین

 ناصر محمدی ناصر محمدی ایجرود

در حال 

 مخلوط کوهی گواهی کشف تجهیز

ینگی کند 

 جواز تاسیس جامعسرا
118/13411 97/02/17 100000 

  

 ایجرود
 عیربی-حیدری

حمود م -مالک حیدری

 ربیعی
 — فعال

 حاجی قشالق رودخانه ای

پروانه بهره 

 برداری
    

  

اجی ح-لبح-ایجرود

 قشالق

 زرین دشت ایجرود ایجرود
 — فعال دیابراهیم محم

 رودخانه ای

اجی ح-قوریه

 قشالق

پروانه بهره 

 برداری
118/12714 88/06/16 90000 

نرسیده به -جاده بیجار

 55یلومتر ک -حلب 

 جهانشاهلو رودخانه ای — فعال محمد علی رحیمی رحیمی ایجرود

پروانه بهره 

 90000 92/09/24 118/28347 برداری

روستای -حلب -ایجرود

 ابوجانلو
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 لغزش زمین

دار که های رسوبی غیر متراکم و متراکمی بر روی سطح شیببه حرکت الیه لغزهزمین یا رانش زمین یا لغزشزمین

عامل حرکت توده  .سازی به سمت پایین را گوینداند حال به دالیل متفاوت مانند زمین لرزه یا راهناپایدار شده

یا فشار منفذی سیاالت، سبک سازی پایین دست توده و بسیاری  باران سازی،، جادهزلزله ،نیروی جاذبه رسوبی،

متر در سال( یا با عوامل دیگر است. حرکت نزولی در رانش زمین ممکن است بسیار کند رخ دهد )تنها چند میلی

 .باری به جای بگذارد سرعت بسیار بروز کند و تأثیرات مصیبت

 نقاط واقع در معرض زمین لغزش. 9 دولج

 روستاهای واقع شده در معرض زمین لغزش پهنه بندی

 حاج قشالق -نگی کندجامع السرای -فیدکمرس -لوبینب -قلقاتی نقاط واقع در معرض زمین لغزش

 

 محدوده های در معرض زمین لغزش منظومه حلب .9 نقشه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 سوانح رخ داده در سطح منظومه .10 جدول

  

 شهرستان ایجرود

 مبلغ خسارات به میلیون ریال  محل وقوع دفعات وقوع نوع بالیای جوی تاریخ وقوع   

 102929 سطح شهرستان 1 سیل 84/5/19

 1218 حلب 1 سیل 88/6/26

 465 سطح شهرستان 1 طوفان 88/12/25

 14092 سطح شهرستان 1 سیل 89/2/3

 4500 سطح شهرستان 1 سیل 89/2/8

 7500 سطح شهرستان 1 تگرگ و سیل 90/3/19

 92319 سطح شهرستان 1 سیل 6و91/5/191/4/31

 400951 سطح شهرستان 1 سیل 92اردیبهشت

 3077 سطح شهرستان 1 سیل 92/5/23

 486 سطح شهرستان 1 سیل 93/2/20

 130499 سطح شهرستان 2 سیل 24و94/1/23

 27152 شهر حلب 1 سیل 94/4/28

 17685 سطح شهرستان 1 و سیل سرمازدگی 94/12/28

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 آتش سوزی 96/4/3

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 آتش سوزی 96/5/15

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 آتش سوزی 96/6/15

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 سرمازدگی  96/7/14

  مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان 1 وفانط 96/8/1

 مبلغ خسارت اعالم نشده   سطح شهرستان 1 آتش سوزی باغات 96/8/2

 مبلغ خسارت اعالم نشده  سطح شهرستان    سرمازدگی  96/11/8

 مبلغ خسارت اعالم نشده   سطح شهرستان    باد و طوفان 96مهر
 

 وضعیت خاک

  VI/RWو  II  ، IVT  ، IIST ،IIIT  ،IITاکهای منطقه، اراضی منطقه  در کالسهای مطابق با نقشه طبقه بندی خ

 واقع شده اند.  

 ویژگی های هر یک از کالس ها عبارتند از:

 : اراضی قابل کشت از نظر آبیاری و بدون محدودیت Iاراضی کالس  -

 : اراضی قابل کشت جهت زراعت آبی با محدودیت کم IIاراضی کالس  -

 : اراضی نسبتاً قابل کشت از نظر آبیاری با محدودیت نسبتًا زیاد IIIالس اراضی ک -
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ط در وده و فقب: اراضی با قابلیت کشت محدود که برای زراعت های آبی دارای محدودیت زیادی  IVاراضی کالس  -

 شرایط خاص و جهت کشت نباتات به خصوص قابل استفاده است.

حدودیت مضی در حال حاضر مشخص شده و برای هر نوع زراعت آبی : قابلیت کشت این نوع اراVاراضی کالس  -

 های زیادی داشته و احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.

 اشد.اده می ب: این اراضی محدودیت های زیادی دارد و برای هر نوع زراعت آبی غیرقابل استفVIاراضی کالس  -

ه ع محدودیتی که ای ندارد بقیه کالسها برحسب نوکه هیچ گونه محدودیت قابل مالحظ Iبه استثنای اراضی کالس 

 دارند به چند تحت کالس تقسیم می شوند که عالئم به شرح زیر است.

A .معرف محدودیت های شوری و قلیائی می باشد : 

S یرین ز حی و: معرف محدودیت های خاک از قبیل قابلیت نفوذ، بافت خاک سطحی ، میزان سنگریزه در خاک سط

 می باشد. و عمق موثر

T .محدودیت های شیب، پستی و بلندی و فرسایش را مشخص می کند : 

W دهد. : محدودیت های مربوط به زهکشی، سیل گیری و سطح آب زیرزمینی را نشان می 

 

 وضعیت خاک منطقه  .11 جدول

 روستاهای واقع شده در کالس کالس

II 

 -قراقیه -آرمتلو -اشدمزرعه یازل  -ولچهچ -صایین -چسب -قلقاتی -انقاجارج -ولچه قشالقچ -نکتو

 -یپالچه قشالق -بلوبین -سفیدکمر -گرنه -تریاکی -جهان آباد -خویین -قره بوته  -آق قیه -پاشاچای

 -تاج الدین -دایدارعلیا -قادرلو -قره گونی -قوشچی -قوجالو -قوریه -قندی بالغ -ساری قیا -ارکوئین

 -ویجوق سفلیق -نگی کندجامع السرای -نجم الشیخان -قشالق اجح -قنبرلک -نصورمکهریزسیاه  -بهمن

 قره دوراخلوسفلی -انلوابوج -ایدارسفلید -گنبد

IVT جم الشیخانن -قنبرلک -کهریز سیاه منصور 

IIST حاج قشالق 

IIIT ینگی کندجامع السرا 

IIT قویجوق سفلی 

VI/RW قره دوراخلوسفلی -انلوابوج -ایدارسفلید -گنبد 
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 ویژگیهای خاک منظومه حلب .10نقشه 

 
 ویژگی فرسایش خاک منطقه

امل عا چند است از فرآیندی که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا و به کمک یک عامل ی تفرسایش عبار

 .ی باشدمنی دیگر حمل می شوند. به طور مختصر این فرآیند در قالب سه مرحله زیر اانتقال دهنده به مک

 له جدا شدن ذرات یا مرحله برداشت الف( مرح

 ب ( مرحله حمل یا انتقال 

 ج ( مرحله رسوبگذاری  

لص یروی خایا وجود موانع طبیعی و مصنوعی در مسیرجریان از ن با کاهش شیب رودخانه یا کاهش سرعت باد و

 کاسته شده و مواد محموله به ترتیب دانه بندی از درشت به ریز رسوب می نمایند.

 آبی فرسایش 
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 دی و شیبو بلن عامل توپوگرافی نقش مهمی در ایجاد فرسایش آبی ایفا می کند، به طوریکه در اراضی فاقد پستی

 آب کمتر جریان می یابد. زیاد، فرسایش آبی محسوس نیست چون در این مناطق هرز

 فرسایش بادی 

 نها فرقییرد. تمی گ رسوبگذاری صورت فرسایش بادی همانند فرسایش آبی از راه برداشت، انتقال، حمل و باالخره

 که با فرسایش آبی دارد این است که: 

 فرسایش بادی به وسیله باد انجام می شود.

 اند.می م  باد فقط ذرات ریز و خیلی ریز را می تواند حمل و انتقال دهد و ذرات بزرگ در سطح زمین باقی

 دارد. گذاری فاصله خیلی زیاد وجود  بین مناطق برداشت و رسوب

ومتى مقا هاى ویژگى ، سست هاى نهشته و سنگى هاى واحد پذیرى فرسایش پتانسیل یا وزن تعیین عمده اساس

 ندسى کارشناسمه قضاوت مبناى بر ها رده مرز تعیین است. در بوده بافت و شناسى کانى ترکیب متأثراز ماده ذاتى

 .است شده عمل خبره

 وزنى کالس نمیانگی است، شناسى سنگ واحدهاى از اى مجموعه که ندىساز پذیرى فرسایش پتانسیل تعیین در -

 .است گرفته قرار دهى وزن مبناى سازند آن دهنده تشکیل واحدهاى مجموعه پذیرى فرسایش هاى

 خطا در کاهش و بندى رده در الزم پذیرى ف انعطا وجود دلیل به رده 10 به پذیرى فرسایش هاى کالس گسترش -

EPM و PSIAC روش مانند این هایى مدل در شناسى زمین عامل به دهى وزن محدودیت آن بر عالوه . است دهبو 

 .است شده مرتفع

 تشکیل نسبى اجزاى فراوانى و شناسى کانى ترکیب بافت، بر عالوه مختلف سنگهاى فرسایش به مقاومت ارزیابى در -

 به نسبت یکفلس هاى مثال سنگ براى  .است گذار تاثیر سنگ مقاومت میزان بر و سزا به اهمیت داراى نیز دهنده

 هب زمین سطح شرایط در ها از آن برخى که هستند ترى کم حرارت و فشار هاى کانى حاوى مافیک هاى سنگ

 حساس و سست هاى کانى از میزان باالیى ها، سنگ گونه این شناسى کانى ترکیب در چون ولى ند مقاوم فرسایش

 هاى سنگ لیلد این به و دهند مى نشان انواع مافیک به نسبت بیشترى فرسایش به اسیتحس لذا دارد، حضور میکایى

 پایین رده رد بندى طبقه دراین گابرو مانند بازیک هاى به سنگ نسبت ذاتى مقاومت ازنظر گرانیت مانند ، اسیدى

 ویژگى. است شده هاستفاد نیز هشد ارائه مختلف هاى بندى طبقه در تجربیات موجود از نهایت اند. در گرفته قرار ترى

 :است شرح این به مذکور بندى طبقه هاى

 (Iمقاوم به فرسایش ) العاده فوق رده

یت است. این گروه از کوارتز و متاکوارتزیت دلریت، متراکم، بازالت دیاباز، نظیر مقاوم خیلى سنگ هاى شامل گروه این

 سکال می باشند.مگا پا 250و بیش از  250سنگها عموما دارای مقاومت 

 (IIمقاوم ) بسیار رده

 سنگ یت، ماسهرادیوالر آمفیبولیت، گنیس، مرمر، میگماتیت، گابرو، بازالت، نظیر مقاوم خیلى سنگهاى دسته این

 اسکال می باشند.پمگا  250تا  200این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  گیرد. در برمى را سخت بسیار سیلیسى

  (III) رده مقاوم
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 سیت، هورنفلس،دا گرانودیوریت، مونزونیت، دیوریت، گرانیت، آندزیت، نظیر مقاومى هاى سنگ دربرگیرنده رده این

نگها ساست. این گروه از  سخت برش و کنگلومرا و سخت اى توده هاى آهک سخت، دولومیت هاى نوارى، گنیس

  مگا پاسکال می باشند. 200تا  150عموما دارای مقاومت 

  (IV) مقاوم تا طرده متوس

 با سیمان سنگ سهما اى، الیه دولومیت اى، الیه آهک هاى توفیت، کالردمالنژ، ایگنمبریت، ریولیت، شامل دسته این

مگا  150تا  100 این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت است. آگلومرا و آهکى سیمان با برش و کنگلومرا کلسیت،

 پاسکال می باشند.

  (V)رده متوسط

 خت، آهکس هاى شیل تراورتن، الیه، نازک هاى آهک اسلیت، فیلیت، سبز، شیست اى، شیشه هاى توف توف، نواعا

 50ا دارای مقاومت این گروه از سنگها عموم .گیرند مى قرار گروه این در متوسط سختى با کنگلومرا اى، ماسه مارنى

 مگا پاسکال می باشند. 100تا 

  (VI)ضعیف تا رده متوسط

سست،  کنگلومراى سست، سنگ ماسه سست، سیمان با برش ها، میکاشیست مانند هایى سنگ گروه ینا در

این  .اند گرفته ارقر گروه این نیزدر شده سخت قدیمى آبرفتى هاى پادگانه .دارند قرار شیلى و آهکى مارن سیلتستون،

 مگا پاسکال می باشند. 50تا  25گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 

  (VII)ضعیف رده

 تى میانى،آبرف هاى تراس مانند واحدهایى و مارن ، سست شیل ها، سنگ گل شامل رسوبى، هاى سنگ ، رده این در

ارای مقاومت داین گروه از سنگها عموما  .گیرند مى قرار شده تحکیم قدیمى لغزشى هاى نهشته و جنگلى هاى خاک

 مگا پاسکال می باشند. 25تا  12.5

  (VIII)فضعی رده بسیار

 و خاک اه افکنه مخروط ، نشده تحکیم لغزشى هاى نهشته نمکى، گنبدهاى ضعیف، زغالى هاى شیل شامل گروه این

 مگا پاسکال می باشند. 12.5تا  2.5است. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  کشاورزى هاى

  (IX)ضعیف العاده رده فوق

 نمکى و و رسى هاى فهک ها، واریزه ها، کوهرفت قدیمى، شده تحکیم هاى لس -آتشفشانى  خاکسترهاى گروه، این

 سکال می باشند.مگا پا 2.5تا  0.5این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  .گیرد دربرمى را لغزشى هاى سیآلن

 (X)رده کامال سست و منفصل 

ر صل بستی و نهشته های منفاین دسته شامل رسوبات منفصل نظیر تلماسه های بادی، لس  ها، رسوبات ساحل

ومت ارای مقاموما دعرودخانه ها است. لس ها از شاخص ترین واحد در این گروه بشمار می آیند. این گروه از سنگها 

 مگا پاسکال می باشند. 0.5کمتر از 
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 پهنه بندی فرسایش منطقه .12جدول 

 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی
I فلیره دوراخلوسق -ابوجانلو -گنبد -بلوبین 
II پاشاچای -قراقیه -نصورکهریزسیاه م -آرمتلو -اشدمزرعه یازل  -صایین -چسب -قلقاتی -نکتو- 

 -ع السراینگی کندجام -قوجالو -سفیدکمر -قنبرلک -تریاکی -جهان آباد -خویین -آق قیه

 همنب -دایدارسفلی -ایدارعلیاد -ادرلوق -ره گونیق -وشچیق -قویجوق سفلی
IV نجم الشیخان -قوریه -اری قیاس -رکوئینا -هگرن 
V تاج الدین -قندی بالغ -حاج قشالق -یپالچه قشالق -قره بوته -چولچه -جانقاجار -چولچه قشالق 

 

 فرساىش به خاک و سنگ واحدهاى ذاتى حساسیت بندى طبقه. 13جدول

 خاک سنگ و واحدهاى

 مقاومتى رده
 رسوبى ىها سنگ دگرگونى هاى سنگ ینآذر هاى سنگ

 هاى نهشته و ها خاک

 منفصل

I مقاوم العاده فوق 
- متراکم  زالتبا -دیاباز

 دلریت آپلیت
 - - متاکوارتزیت

II ابروگ -افیولیت -بازالت بسیار مقاوم 
 گنیس ،میگماتیت

 لیتمفیبوآ ،مرمر،کمامتر

 سنگ سیلیسی سهما،یتریوالراد

 سخت ربسیا
- 

III مقاوم 

ودیوریت،مونز،آندزیت،گرانیت

کوارتز   سینیت،، نیت

 داسیت گرانودیوریت پرفیرى،

 گنیس هورنفلس،

 نوارى

هاى توده  آهک سخت، دولومیت

 و کنگلومرا ریزدانه، سخت اى

 سخت برش

- 

IV مقاوم تا متوسط 
  ریولیت،ایگنمبریت

 توفیت کالردمالنژ،
- 

 الیه اى، دولومیت هاى آهک

سیمان  با سنگ اى، ماسه الیه

  سیمان اب کنگلومرا کلسیت،

 با سِیمان آهکى، آگلومرا، برش

 آهکى

- 

V متوسط 
 هاى توف توف،

 اى شیشه

 فیلیت، سبز شیست

 اسلیت

الیه،  نازک هاى آهک

 سخت،آهک تراورتن،شیل

 ابکنگلومرا  اى، ماسه -مارنى 

 متوسط سختى

- 

VI میکاشیست - ضعیف تا متوسط 

 سیمان سست، ماسه با برش

سست،  سست ،کنگلومراى سنگ

 شیل آهکى، لتستون، مارنسی

 معمولى

 آبرفتى هاى تراس

 سخت قدیمى

VII شیل سست مارن مادستون، - - ضعیف 

 خاک میانى هاى تراس

 هاى نهشته جنگلى هاى

 لغزشى

 شده تحکیم قدیمى

VIII ضعیف بسیار - - 

 زغالى ضعیف، گنبد هاى شیل

 تحکیم لغزشى هاى نمکى،توده

 نشده

 مخروط جوان هاى تراس

هاى  خاک ها افکنه

 کشاورزى

IX آتشفشانى خاکستر ضعیف العاده فوق - - 

شده،  تحکیم هاى لس

ها،  رفت کوه الهارها،

هاى  کفه ها، واریزه

 هاى نمکى سیالن رسى،

 لغزشى

X 
کامال سست و 

 منفصل
- - - 

 بادى هاى تلماسه

 نهشته ساحلى هاى ماسه

 بستر منفصل هاى

 ها رودخانه



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

121 

 حلب فرسایش منظومه. 11نقشه 

 
 مناطق حفاظت شده -

 ه از نظراظت شدبا توجه به استعالم اخذ شده از سازمان محیط زیست، در محدوده منظومه مورد مطالعه منطقه حف

 محیط زیست وجود ندارد.

  ییاهوآب و ییژگیهاو -

  محیطی و طبیعی ویژگیهای  شناخت(  الف

  اقلیمی  عناصر و عوامل بررسی -1

 بر منطبق یا نداتو می شناسی قلیما علم ژیلوومتد با مطابق (ای )منطقه ومز سمقیا ییاوهآب و  ضعیتو سیربر

 نخستروش  گر. اددگر تفسیرای  شبکه فضایی یهاداده  بر منطبق نداتو می یاو  باشد یستگاهیا ریمای آهاداده 

 رشباو  ماد مثل قلیمیا مهمی امترهراپا ریماآ میانگیناز  هاییدارنموو  اولجد شامل نتایج جیوخر باشد نظر ردمو
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 یها تحلیلو  ها نقشه به طمربو نتایج جیوخر دبگیر ارقر رکا یمبناروش دوم  گرو ا دبو هداخو تمد طوالنیدر 

دو روش هر  از مطالعه ین. در ادبو هداخو قلیمیا مهم یمترهاراپای  رماآ یهاداده  تبلندمد میانگیناز  فضایی

 ایبر. دگیر می ارقر سیربر ردمو دباو  طوبتر ،ماد رش،با قلیمیا یمترهاراپا نیز صمشخ رطو بهو  دشو می دهستفاا

 هیستگاا به طمربو که دبو هداخو نظر ردمو سینوپتیک هیستگاا ترین یکدنز یهاداده  مبنا -هیستگاروش ا  منجاا

ه از ادار نیزو  رکشو ناسیشاهو نمازسا سایت طریق از مهنگا به رماآ) باشد. می 1396-1348 ریمادوره آ طیزنجان 

 .ست(ا هیددگر خذاکل هواشناسی استان زنجان 

 موقعیت ایستگاه های هواشناسی منظومه حلب .12نقشه 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح
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 منطقه سطحدر  گرمایی ضعیتو -

 ارتحر جهدر ننوساو  انمیز -

 سیرتف منطقه مایید ضعیتو 1396-1348 یها لسا طیدر  زنجـــان  تیکسینوپ هیستگاا ریماآ یهاداده  سساا بر

ر د ساالنه یماد متوسطو  بیشـینه دمـا متوسط ،کمینـه دمـا متوسط ههندد ننشا صفحه بعد  یها ولجد. دشو می

بهمن و  بهمن، ل،سا یها هما تریندسر که دشو می همشاهد تطالعاابه  توجه با. باشد می سیربر ردمو لسا 49 طی

 به مرداد، تیر و شـهریور ل،سا یها هما گرمترینو  سسلسیو جهدر -2.8 و -6.4، -6.7 یماد حداقل با ترتیب بهآذر 

 .  باشند می سسلسیو جهدر 29.4و  31.5، 32.3 حداکثر یماد با ترتیب

و   C 4.2˚ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله  49یماد کمینـــه متوسط میانگین که هدد می ننشا اولجد ینا نتایج

دوره  لوطدر  ساالنه یماد میانگینو  C18.1˚ ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله 49 یبیشینه دما متوسط میانگین

 تی ارحر یمرژ دارنمو انتو می تطالعاو ا رماآ ینا سیربر با همچنین. باشد می C11.2˚   دلمعا ساله  49مانیز

 دشو می الحظهم دارنمو یندر ا. ستا هشد رهشاآن ا بهرتـی رژیم حرا دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی

 به صددر 30.95بهــار بــا از آن در  پسو  صددر 50.02 با نتابستا فصلدر  منطقه فصلیت ارحر یعزتو بیشترین که

 هیژو به ساالنه یماد متوسط که هدد می ننشا ساله49 ریمادوره آ طیدر  مایید اتتغییر سیربر. دپیوند می عقوو

 االنهس یماد متوسط که ریطو به ستا شتهدا یشافزا بهرو  یند، رو(1396-1372) ریمادوره آ ،خیرا لسا 25در 

 جهرد 10.6 دلمعا (1372-1348) ساله 24در  که ستا هشد ثبت سسلسیو جهدر 11.7 انمیز به ساله 25 یندر ا

 هم هانیج گرمایش عمومی بحث با حتماالًا که خیرا ریمادوره آ قلیمیا یهاداده  خالتد الذ. ستا دهبو سسلسیو

 یبیشتر توجه درموآن قلیمی ا ضعیتو بینانه قعوا تعیین ایبر منطقه تیآ یها ییزر برنامهدر  باید ،ستا طتبادر ار

 .باشد

ــای هما به طمربوآن  بیشترین که ستا %54 نسبی طوبتر ساالنه میانگین ،سینوپتیک هیستگاا ریماآ یهاداده  به  ه

و  رماآ ینا سیربر با همچنین باشد. می %42 با مــرداد و شــهریور هــای هماآن در  کمترینو  %68 با دی و بهمــن

. ستا هشد رهاشآن ا به مربوطه دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی طوبتر یمرژ دارنمو انتو می تطالعاا

 ابینمو  دهبو نیکسا لفصو مهه لطودر  تقریباً فصلی نسبی طوبتر یعزتو  که دشو می مالحظه دارنمو یندر ا

 ننشا ساله 49 ریمادوره آ طیدر  نسبی طوبتر اتتغییر سیربر  همچنین. ستا ننوسادر  صددر 68تا  42 متوسط

را  تیوتفا قبلی ساله 24دوره  با (1372-1396) ریمادوره آ خیرا لسا 25در  طوبتر ساالنه میانگین هدکهد می

 .ستا هشد ثبت %53 متوسط رطو به دورهدو  هرو در  هددنمی  ننشا

 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک زنجان ایستگاه ساالنه و مطلق ماهانه دمای حداقل. 14جدول 

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

1396 -2.7 0.8 5.6 11.8 11.9 5.7 -0.5 -0.6 -8.8 -6.3 -13.2 -1.7 -13.2 

1395 -4.1 0.4 7.5 12.1 10.8 7.0 0.1 -2.5 -14.7 -10.3 -15.6 -14.4 -15.6 

1394 -1.1 0.0 8.8 9.0 11.1 5.8 2.1 -2.6 -12.0 -12.5 -13.0 -4.8 -13.0 

1393 -8.0 3.6 6.2 12.0 10.7 7.5 4.6 -5.0 -3.5 -9.2 -8.6 -9.5 -9.5 

1392 -3.8 -2.6 4.4 6.2 11.0 6.4 -2.0 -1.6 -15.2 -18.6 -14.8 -5.0 -18.6 
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 حداقل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1391 -5.8 3.0 5.4 7.0 12.4 8.0 1.0 -2.8 -5.4 -15.0 -8.6 -10.2 -15.0 

1390 -4.8 1.2 5.8 10.2 11.8 6.4 -2.2 -8.4 -11.2 -12.0 -23.4 -14.0 -23.4 

1389 -4.2 1.2 3.0 10.2 8.0 6.8 3.2 -4.4 -9.4 -23.0 -22.8 -11.4 -23.0 

1388 -5.2 1.4 5.0 10.2 11.4 6.6 -1.6 -1.0 -8.4 -8.0 -15.4 -4.2 -15.4 

1387 -1.6 0.2 5.6 10.4 10.2 6.6 1.8 -6.2 -14.6 -14.6 -11.2 -8.0 -14.6 

1386 -3.2 0.0 8.4 11.0 9.8 7.0 2.0 -4.4 -13.4 -21.6 -18.0 -10.6 -21.6 

1385 -4.0 3.8 3.2 10.2 10.0 1.4 3.0 -6.0 -13.0 -25.0 -16.2 -7.0 -25.0 

1384 -6.6 0.2 4.2 8.0 11.4 6.8 -2.8 -6.0 -7.0 -20.2 -18.2 -10.0 -20.2 

1383 -8.6 0.4 3.4 9.4 11.5 5.0 3.0 -2.4 -12.6 -20.6 -19.0 -8.5 -20.6 

1382 -6.8 -1.0 6.6 9.0 11.0 5.2 2.2 -5.8 -12.6 -12.2 -12.2 -10.6 -12.6 

1381 -2.6 2.0 4.0 7.2 11.6 5.0 4.4 -4.6 -15.2 -14.8 -11.8 -11.8 -15.2 

1380 -1.6 1.4 5.0 9.4 7.4 6.6 -1.6 -15.2 -6.8 -15.2 -17.0 -7.8 -17.0 

1379 -5.0 2.4 1.6 10.4 9.4 7.2 1.0 -4.8 -6.6 -9.6 -14.8 -7.2 -14.8 

1378 -4.0 2.4 -0.2 10.0 7.6 6.4 0.8 -6.4 -17.2 -15.6 -15.4 -9.6 -17.2 

1377 -8.6 0.0 4.4 10.6 8.8 8.6 -0.6 0.4 -7.8 -9.6 -10.2 -8.2 -10.2 

1376 -7.6 -0.2 6.2 10.0 10.0 2.2 1.6 -2.8 -5.4 -20.2 -17.4 -17.1 -20.2 

1375 -4.6 -1.2 5.6 6.6 12.4 5.0 -1.2 -9.0 -5.2 -13.2 -26.6 -13.0 -26.6 

1374 -4.6 0.2 5.4 7.0 10.2 0.4 -1.8 -9.6 -14.0 -14.4 -16.6 -11.4 -16.6 

1373 -5.0 0.8 4.4 4.8 9.4 0.8 -0.6 -5.0 -14.8 -11.0 -9.8 -10.2 -14.8 

1372 -9.6 -2.8 5.8 2.4 9.2 8.1 -3.0 -10.2 -12.2 -10.2 -13.8 -13.2 -13.8 

1371 -6.8 -1.6 4.4 7.0 7.0 4.4 -3.6 -4.2 -9.6 -21.0 -22.6 -11.6 -22.6 

1370 -1.6 0.0 -0.8 8.4 11.4 3.4 1.0 -5.6 -18.6 -25.6 -27.8 -19.6 -27.8 

1369 -9.6 -1.0 4.0 7.0 8.4 6.0 -2.6 -5.6 -9.6 -21.8 -19.6 -11.6 -21.8 

1368 -8.6 -1.6 4.4 8.4 10.6 0.0 0.0 -5.0 -7.6 -22.6 -20.2 -13.6 -22.6 

1367 -6.8 1.5 3.5 6.4 7.0 5.2 1.0 -9.6 -6.6 -22.0 -28.6 -21.8 -28.6 

1366 -9.0 -4.0 5.0 10.4 8.6 3.4 -4.0 -4.0 -11.5 -19.6 -22.6 -11.6 -22.6 

1365 -9.8 0.6 4.8 6.4 9.6 4.6 1.4 -6.6 -16.2 -8.2 -9.4 -7.0 -16.2 

1364 -1.4 1.4 6.4 8.4 6.6 4.4 1.2 -3.4 -8.0 -15.6 -16.0 -12.6 -16.0 

1363 -3.0 -5.0 3.2 10.0 10.4 6.2 -3.4 -2.2 -21.6 -22.8 -12.4 -19.6 -22.8 

1362 -3.6 -0.6 9.0 10.0 15.0 8.0 1.0 0.4 -9.8 -12.2 -17.0 -10.6 -17.0 

1361 -7.2 6.4 6.0 8.0 10.8 9.4 2.8 -6.8 -21.0 -19.4 -22.0 -15.0 -22.0 

1360 -8.0 1.2 5.4 10.0 10.8 8.0 2.0 -3.6 -4.8 -18.0 -22.6 -15.0 -22.6 

1359 -3.0 2.0 6.0 10.2 12.0 5.0 -1.6 -5.4 -6.0 -13.8 -16.6 -8.0 -16.6 

1358 0.6 -3.0 8.4 9.4 11.0 5.4 4.0 -1.0 -5.0 -13.6 -14.4 -7.4 -14.4 

1357 -1.0 0.0 4.0 8.0 11.4 9.0 ---- -10.6 -14.0 -12.0 -21.0 -9.0 -21.0 

1356 -1.2 1.2 3.0 11.0 12.0 6.8 4.0 -6.0 -5.0 -17.0 -5.6 -10.0 -17.0 
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 حداقل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1355 -6.6 1.2 5.0 8.4 9.8 6.2 0.0 -5.0 -9.0 -22.8 -25.6 -8.0 -25.6 

1354 -3.8 1.4 7.0 13.4 11.2 7.2 -1.8 -5.8 -14.0 -14.6 -15.6 -18.4 -18.4 

1353 -3.6 0.0 7.8 9.4 11.4 6.4 -3.0 -3.8 -18.0 -17.6 -16.0 -11.8 -18.0 

1352 -7.0 0.0 4.6 10.0 13.0 6.0 2.0 -11.6 -14.2 -19.6 -27.4 -18.0 -27.4 

1351 -7.0 1.6 5.2 9.4 9.4 6.2 4.6 -4.8 -16.6 -25.6 -24.0 -17.0 -25.6 

1350 -5.0 2.0 6.3 10.0 10.0 5.4 -1.0 -1.8 -12.0 -18.6 -24.5 -19.8 -24.5 

1349 -3.6 -1.2 5.3 7.5 12.0 2.8 2.0 -3.8 -15.2 -16.8 -23.0 -12.0 -23.0 

1348 -6.0 0.4 5.0 7.3 11.2 2.0 4.2 -7.5 -7.0 -17.0 -15.0 -7.0 -17.0 

حداقل 

 مطلق
-9.8 -5.0 -0.8 2.4 6.6 0.0 -4.0 -15.2 -21.6 -25.6 -28.6 -21.8 -28.6 

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک زنجان ایستگاه ساالنه و ماهانه دمای مطلق حداقل متوسط .15جدول 

1348 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1396 4.5 9.3 10.9 16.9 17.0 14.0 7.5 5.8 -3.4 -0.2 -2.9 1.7 6.8 

1395 3.7 8.6 11.1 16.5 16.3 12.8 6.1 4.3 -4.4 -4.5 -5.2 -2.4 5.3 

1394 4.2 8.4 12.9 18.5 16.1 12.7 9.1 4.6 -2.8 -2.8 -3.2 2.6 6.7 

1393 2.5 8.6 11.6 16.6 16.0 13.2 8.6 1.7 0.0 -2.8 -0.9 -1.4 6.1 

1392 3.1 5.7 10.3 13.1 14.7 11.9 5.3 2.5 -3.1 -10.5 -6.0 0.2 3.9 

1391 2.6 7.2 11.1 13.7 15.8 13.4 6.9 4.0 -0.4 -6.6 -1.1 -0.2 5.5 

1390 3.2 7.6 10.9 15.3 15.4 11.6 6.4 0.6 -5.9 -4.6 -7.1 -4.9 4.0 

1389 3.5 7.1 11.2 14.9 13.6 12.3 8.5 1.3 -2.6 -7.3 -7.2 -2.2 4.4 

1388 1.1 6.5 9.7 14.3 14.3 10.9 5.3 3.4 -2.5 0.4 -2.1 3.4 5.4 

1387 4.3 7.4 10.0 14.4 15.4 12.8 7.5 1.5 -4.4 -6.1 -2.4 -0.6 5.0 

1386 2.2 6.9 11.5 14.3 15.2 11.9 6.3 3.0 -2.8 -12.8 -9.4 -1.3 3.7 

1385 4.0 7.7 10.8 15.1 15.1 12.1 7.7 2.8 -6.9 -13.3 -5.0 -2.3 4.0 

1384 1.9 6.8 9.6 13.2 15.4 11.2 7.4 0.9 -1.3 -6.8 -3.1 -1.2 4.5 

1383 0.7 6.9 9.1 13.5 14.4 11.9 6.8 3.3 -4.5 -7.0 -9.8 -1.3 3.7 

1382 2.7 5.8 9.6 14.1 14.5 11.9 7.5 2.8 -1.8 -4.2 -3.6 -1.0 4.9 

1381 3.4 6.0 9.7 13.8 14.1 10.7 9.3 2.4 -2.7 -6.3 -4.1 -1.4 4.6 

1380 4.5 6.3 9.6 13.9 15.7 11.2 7.8 1.8 -0.2 -3.3 -6.9 -1.5 4.9 

1379 3.7 7.1 9.3 14.5 14.8 12.1 6.5 2.0 -1.3 -3.2 -5.3 1.3 5.1 

1378 1.6 7.2 10.7 13.0 16.5 12.0 6.3 1.0 -3.2 -5.3 -7.6 -3.6 4.1 

1377 3.4 6.7 11.2 14.9 14.2 12.7 5.8 3.7 1.1 -2.7 -4.2 -2.7 5.3 

1376 -0.1 5.7 10.2 14.3 14.7 11.1 7.2 2.2 -1.3 -9.9 -7.3 -5.0 3.5 

1375 1.7 7.1 9.5 13.5 15.1 10.5 5.9 0.8 -1.8 -2.2 -13.3 -4.1 3.6 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1374 2.1 5.6 8.9 12.4 14.5 10.5 4.1 1.0 -6.2 -5.2 -6.1 -3.2 3.2 

1373 2.3 6.2 9.8 12.0 13.1 9.0 6.1 2.4 -2.8 -4.6 -4.2 -2.5 3.9 

1372 0.5 4.9 9.0 12.2 13.7 11.2 4.1 1.2 -3.8 -3.6 -4.9 -2.0 3.5 

1371 -0.3 4.3 8.7 12.5 13.6 9.3 4.2 1.6 -1.9 -8.1 -7.3 -3.4 2.8 

1370 2.8 6.2 8.3 13.1 15.1 10.4 6.5 1.8 -5.0 -13.2 -12.5 -7.9 2.1 

1369 -0.5 5.7 8.7 12.7 14.3 10.1 4.9 2.7 -1.1 -11.2 -9.6 -3.4 2.8 

1368 1.6 4.1 8.9 13.4 15.1 10.1 6.6 2.3 -1.3 -1.2 -8.1 -4.9 3.9 

1367 0.8 6.3 9.0 12.8 14.1 9.9 6.1 3.3 -2.3 -12.0 -17.4 -5.4 2.1 

1366 0.6 6.8 10.1 13.3 13.3 9.9 4.9 1.5 -2.3 -7.6 -6.5 -3.3 3.4 

1365 1.4 5.9 8.1 13.9 14.0 9.3 7.5 1.3 -7.6 -3.5 -2.6 0.1 4.0 

1364 3.1 6.1 9.6 14.4 13.1 11.0 6.1 2.1 -1.7 -4.4 -6.2 -3.3 4.2 

1363 1.6 4.7 8.3 15.4 14.8 10.5 5.9 2.2 -7.8 -10.4 -3.8 -8.8 2.7 

1362 1.9 7.4 12.5 15.7 17.8 11.8 6.3 4.9 -0.8 -5.8 -7.2 -2.0 5.2 

1361 3.2 10.0 11.7 14.8 14.1 12.9 7.3 0.2 -8.9 -8.9 -9.7 -4.9 3.5 

1360 2.7 7.0 9.9 15.4 14.5 13.5 6.9 3.4 -0.7 -2.6 -10.8 -4.5 4.6 

1359 4.6 8.3 12.0 16.1 16.7 12.7 6.5 4.0 -1.0 -4.0 -4.2 -0.2 6.0 

1358 5.6 6.6 11.4 16.0 16.7 13.4 8.5 5.0 -0.8 -6.1 -6.3 -2.7 5.6 

1357 4.1 7.2 10.9 13.8 16.1 11.9 8.0 0.8 -1.3 -2.1 -4.4 -1.3 5.3 

1356 4.0 7.0 11.3 14.7 15.9 12.3 9.0 0.2 -0.4 -7.8 -1.8 -0.8 5.3 

1355 2.3 6.6 9.4 14.3 16.7 11.3 6.0 1.0 -0.6 -9.6 -9.9 -0.7 3.9 

1354 2.6 6.4 11.4 16.6 16.2 11.9 5.0 0.5 -5.0 -5.3 -5.6 -7.6 3.9 

1353 2.4 6.8 11.1 13.4 14.9 10.2 4.2 4.1 -5.5 -8.1 -8.2 -3.2 3.5 

1352 1.0 4.9 9.2 14.1 17.4 12.1 7.9 1.8 -4.9 -8.9 -15.5 -4.8 2.9 

1351 1.2 5.7 10.0 14.3 14.4 10.4 9.4 2.9 -3.6 -16.9 -8.7 -0.8 3.2 

1350 1.8 7.8 10.1 15.2 13.7 11.0 5.4 3.2 -0.9 -9.8 -13.5 -6.8 3.1 

1349 4.5 5.9 10.0 12.9 15.3 9.1 6.2 3.0 -1.8 -7.9 -12.2 -1.5 3.6 

1348 2.5 8.0 10.2 11.1 14.0 9.9 8.2 0.4 -1.7 -5.1 -4.5 -0.9 4.3 

MEAN 2.5 6.7 10.2 14.3 15.1 11.4 6.7 2.4 -2.8 -6.4 -6.7 -2.4 4.2 

 

 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک زنجان ایستگاه ساالنه و ماهانه حداکثر دمای مطلق .16جدول 

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

1396 24.5 30.7 35.2 38.9 39.2 38.7 33.3 26.9 17.0 19.2 14.9 22.1 39.2 

1395 21.0 31.9 33.5 39.3 39.2 37.2 30.2 23.6 16.0 13.0 9.0 16.1 39.3 

1394 26.7 30.6 36.4 40.5 39.6 35.4 33.6 27.3 17.8 14.8 17.1 20.8 40.5 

1393 23.2 26.8 34.2 39.0 39.5 36.4 30.0 22.0 16.7 14.6 16.6 19.0 39.5 

1392 24.0 25.4 32.8 38.6 38.4 35.8 28.4 19.0 16.6 6.4 12.4 17.8 38.6 
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 حداکثر اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1391 24.6 27.4 32.4 35.2 35.4 34.4 29.0 22.0 15.4 11.0 15.4 22.4 35.4 

1390 23.6 25.8 34.0 37.4 38.0 33.2 27.8 18.6 13.0 13.4 10.2 14.2 38.0 

1389 22.0 26.0 34.4 40.0 36.8 33.0 31.2 23.8 19.4 13.8 8.6 21.0 40.0 

1388 18.0 26.8 31.4 38.2 34.6 33.2 27.2 20.6 11.0 14.4 17.4 25.8 38.2 

1387 25.0 30.0 33.0 35.6 37.1 34.8 29.6 22.0 13.4 9.2 14.4 23.8 37.1 

1386 20.2 28.0 32.6 34.4 35.6 33.2 29.2 22.0 12.8 3.2 6.6 19.4 35.6 

1385 24.2 27.4 35.2 35.6 37.0 35.0 28.2 19.6 7.8 6.0 8.4 14.4 37.0 

1384 25.0 29.2 33.4 37.6 37.6 34.6 29.2 22.0 18.4 9.2 15.0 20.6 37.6 

1383 23.2 27.0 32.4 33.6 35.4 34.4 29.8 21.4 13.6 10.8 7.6 17.5 35.4 

1382 26.4 27.2 30.8 38.0 38.2 33.2 27.4 24.2 14.4 8.0 13.8 23.4 38.2 

1381 20.6 28.4 32.0 35.0 35.6 34.0 31.0 23.0 15.0 13.4 9.8 14.6 35.6 

1380 26.0 29.8 32.6 37.2 36.0 35.2 28.6 20.8 12.4 13.4 10.8 20.0 37.2 

1379 24.0 26.4 33.2 37.6 36.0 34.5 28.0 23.6 11.2 10.8 9.4 18.0 37.6 

1378 22.6 28.4 35.0 37.0 35.6 35.6 28.4 20.6 15.0 16.8 13.4 14.6 37.0 

1377 25.4 29.6 31.6 36.0 36.4 37.0 27.5 23.2 21.4 12.8 13.0 16.0 37.0 

1376 18.6 28.2 31.6 35.0 38.6 35.2 27.5 19.0 14.6 5.8 7.2 13.0 38.6 

1375 17.6 26.0 31.6 34.0 35.6 34.8 29.2 23.0 14.6 14.0 10.0 10.6 35.6 

1374 22.0 25.6 32.0 37.6 37.6 30.3 27.8 18.8 18.2 12.2 13.6 14.0 37.6 

1373 23.2 25.4 31.6 36.2 37.8 34.2 27.6 21.0 15.6 10.0 10.4 14.4 37.8 

1372 26.2 25.0 30.2 34.9 35.6 33.4 28.0 21.6 8.6 12.2 9.2 14.0 35.6 

1371 23.0 20.6 27.4 34.8 35.2 34.0 26.0 22.0 15.8 4.6 6.8 12.0 35.2 

1370 20.4 25.6 28.6 35.6 36.6 35.6 27.0 21.0 12.8 2.6 3.4 9.0 36.6 

1369 19.4 27.8 33.0 35.6 36.6 34.4 31.0 22.0 17.6 4.0 6.6 12.0 36.6 

1368 24.8 24.6 32.6 38.0 35.4 35.4 28.0 23.4 18.4 12.2 7.4 14.4 38.0 

1367 22.4 26.4 34.6 34.4 36.8 32.0 27.6 23.6 15.6 5.2 1.2 11.4 36.8 

1366 23.4 28.0 31.4 37.4 34.6 34.4 29.4 18.6 15.4 9.0 7.4 15.6 37.4 

1365 21.6 25.6 27.7 35.6 35.6 31.0 30.0 20.4 9.6 13.5 15.6 16.4 35.6 

1364 24.4 26.4 32.0 36.6 33.0 33.2 28.4 20.0 12.0 9.0 8.6 14.6 36.6 

1363 23.4 22.0 34.2 33.4 36.2 35.2 27.2 19.0 13.5 8.6 13.2 13.6 36.2 

1362 23.4 26.4 33.2 39.0 39.4 33.0 29.0 24.0 14.0 11.0 14.6 18.7 39.4 

1361 24.0 27.2 33.6 37.0 35.4 33.0 28.8 19.0 10.0 7.0 5.8 11.0 37.0 

1360 23.8 26.4 29.4 38.0 35.4 34.9 29.0 22.0 13.8 13.6 6.4 13.4 38.0 

1359 26.0 29.2 33.4 38.0 38.2 37.0 28.4 20.6 18.0 12.2 9.4 19.2 38.2 

1358 25.8 27.0 29.8 37.6 37.0 34.2 28.0 21.4 18.4 7.8 9.0 12.4 37.6 

1357 25.0 28.4 32.4 38.0 37.0 34.0 29.0 23.0 11.8 14.4 17.0 18.0 38.0 

1356 20.0 29.0 34.0 28.2 38.4 36.0 30.8 17.6 14.6 9.0 16.0 15.6 38.4 
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 حداکثر اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1355 20.0 24.2 32.6 35.0 40.0 36.0 27.0 21.6 14.0 8.0 10.0 18.0 40.0 

1354 26.0 25.4 32.0 38.4 38.0 34.6 27.0 22.4 15.0 10.4 9.0 13.0 38.4 

1353 22.8 28.4 35.0 36.0 36.0 30.0 27.0 24.4 11.6 7.2 7.4 13.2 36.0 

1352 22.0 27.2 37.0 36.6 37.8 33.0 27.0 24.2 13.8 7.8 3.2 13.8 37.8 

1351 22.4 29.6 31.8 35.6 35.6 31.8 30.0 25.0 17.0 3.6 13.8 5.0 35.6 

1350 21.0 27.0 31.0 37.7 34.0 33.4 27.6 22.8 14.2 4.2 6.2 11.2 37.7 

1349 27.3 27.0 31.5 35.5 37.0 32.0 30.6 22.4 17.0 11.3 4.6 17.4 37.0 

1348 23.4 29.0 32.3 37.2 37.0 32.5 28.0 18.0 15.0 15.0 12.2 17.8 37.2 

max 27.3 31.9 37.0 40.5 40.0 38.7 33.6 27.3 21.4 19.2 17.4 25.8 40.5 

 

-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک زنجان ایستگاه ساالنه و ماهانه حداکثر دمای مطلق متوسط .17جدول

1348 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1396 16.7 25.2 31.4 34.1 35.6 33.8 24.0 19.5 11.0 11.2 7.5 13.3 21.9 

1395 15.3 24.4 28.6 32.9 34.8 32.5 25.1 18.2 8.0 7.8 4.1 11.0 20.2 

1394 17.4 25.0 31.8 34.6 35.8 30.3 25.4 14.3 7.9 7.7 7.9 15.0 21.1 

1393 16.4 23.1 28.0 33.2 34.9 32.8 22.7 14.1 9.6 8.9 11.5 11.8 20.6 

1392 18.5 19.8 27.6 31.6 31.8 31.0 22.6 13.0 6.3 1.5 4.8 12.7 18.4 

1391 15.4 22.3 26.7 30.2 32.8 29.1 24.4 15.6 8.2 5.9 10.5 12.3 19.4 

1390 16.9 20.3 28.4 32.4 32.6 27.4 23.1 9.9 7.4 6.4 2.4 5.6 17.7 

1389 15.9 20.0 29.5 33.8 31.5 29.2 25.9 17.0 13.8 3.1 3.7 9.8 19.4 

1388 12.4 20.2 26.3 31.9 31.4 27.5 22.4 14.8 7.0 10.1 7.4 14.5 18.8 

1387 20.0 23.4 28.3 31.0 32.6 30.1 23.9 11.6 8.2 5.2 7.6 11.6 19.5 

1386 12.9 21.4 28.2 29.0 31.0 29.7 23.0 18.1 7.5 -1.7 1.7 11.0 17.6 

1385 17.0 21.9 28.6 31.3 32.8 30.1 23.2 13.4 4.5 -1.5 4.9 7.9 17.8 

1384 15.4 21.6 26.9 31.8 32.6 29.2 24.0 12.8 13.0 2.1 5.7 13.0 19.0 

1383 15.5 19.6 25.5 30.0 32.8 29.3 24.4 15.4 5.6 3.5 1.0 10.8 17.8 

1382 14.4 19.9 24.8 32.1 32.2 29.4 24.6 14.9 7.0 4.6 6.3 12.0 18.5 

1381 13.7 19.0 27.8 30.6 31.7 30.5 26.4 15.6 5.1 4.1 4.9 8.0 18.1 

1380 18.7 22.7 27.1 30.6 32.9 29.1 23.0 14.0 8.0 6.1 3.9 12.9 19.1 

1379 17.1 22.2 27.7 32.5 32.1 30.1 19.7 12.7 6.8 6.1 4.4 11.9 18.6 

1378 15.4 23.1 29.3 30.7 31.6 30.5 24.2 12.4 7.1 5.4 3.6 8.7 18.5 

1377 17.1 20.3 27.1 31.9 31.2 30.4 22.6 17.9 13.6 6.6 7.4 10.8 19.7 

1376 12.3 21.3 27.7 30.9 34.5 28.3 23.8 13.1 7.5 1.2 1.2 5.3 17.3 

1375 11.4 20.3 26.4 29.0 31.8 29.9 21.4 13.7 10.3 8.6 1.4 5.9 17.5 

1374 15.8 18.8 23.8 30.0 33.9 30.3 21.0 16.6 6.0 4.5 3.5 6.2 17.5 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1373 16.2 19.4 27.4 28.7 31.7 26.6 20.1 13.9 5.7 4.8 6.4 10.5 17.6 

1372 15.8 17.2 24.8 30.2 30.9 29.5 21.4 10.6 3.0 7.0 3.8 9.0 16.9 

1371 11.0 15.3 23.0 30.4 30.1 26.3 21.1 16.6 5.2 -0.6 1.6 6.2 15.5 

1370 14.7 21.3 24.6 30.9 32.3 29.1 20.7 15.7 5.1 -1.7 -2.0 1.3 16.0 

1369 13.0 21.4 28.0 30.2 32.6 30.4 22.8 16.3 12.1 -0.7 0.3 4.8 17.6 

1368 16.3 21.2 28.4 33.8 31.6 29.5 24.1 13.7 8.6 3.4 -0.1 5.6 18.0 

1367 13.7 20.7 27.5 28.6 29.7 28.3 21.2 15.8 9.3 -0.7 -5.2 5.1 16.2 

1366 13.0 22.7 28.2 32.3 31.3 27.6 18.2 13.1 7.3 0.7 -0.2 7.9 16.8 

1365 13.3 18.2 24.4 31.6 31.3 28.3 22.6 12.1 2.1 7.1 7.8 9.8 17.4 

1364 15.8 20.5 27.4 32.1 29.9 29.1 21.6 14.3 6.8 4.8 2.7 8.1 17.8 

1363 16.3 16.0 24.9 31.2 32.1 28.9 21.4 12.3 0.8 -0.2 5.7 1.6 15.9 

1362 15.3 19.2 27.7 33.7 34.3 28.0 22.6 17.5 6.9 6.1 3.2 9.1 18.6 

1361 16.2 22.9 27.4 31.8 30.8 29.7 20.2 9.1 -0.4 0.2 0.1 4.5 16.0 

1360 14.0 20.2 24.3 30.7 31.4 30.7 21.8 16.2 10.5 5.1 -0.3 5.3 17.5 

1359 17.2 22.3 29.6 32.8 33.8 29.9 22.6 14.2 9.5 5.5 4.6 8.4 19.2 

1358 18.0 19.4 26.0 32.9 33.2 31.3 24.3 16.6 9.9 2.5 2.8 5.4 18.5 

1357 17.8 21.8 26.6 30.7 33.0 31.2 24.0 10.8 6.4 5.7 4.9 8.6 18.5 

1356 16.5 21.0 26.9 32.3 33.1 29.2 23.6 12.1 7.7 1.3 7.8 10.0 18.5 

1355 13.6 19.6 25.8 31.4 34.7 29.8 22.6 14.7 8.6 -1.8 1.0 11.8 17.7 

1354 18.9 19.3 27.4 34.4 33.8 29.4 20.8 13.9 4.4 3.9 4.3 3.1 17.8 

1353 12.9 22.2 29.3 30.0 31.1 26.3 21.7 17.8 6.2 1.4 1.6 6.7 17.3 

1352 12.9 20.4 26.8 31.0 34.4 29.5 24.4 15.8 8.0 0.4 -3.2 3.7 17.0 

1351 13.7 18.0 25.9 31.3 30.5 28.4 25.6 14.8 4.2 -5.0 2.7 10.5 16.7 

1350 12.5 22.4 26.4 32.7 29.4 29.8 22.6 14.4 8.1 -0.8 -2.0 3.2 16.5 

1349 19.3 20.5 28.9 30.5 31.6 26.4 24.3 17.9 7.1 1.9 -1.0 10.5 18.1 

1348 12.8 21.7 27.1 29.7 31.6 26.5 22.5 12.1 11.4 4.4 5.7 10.3 18.0 

MEAN 15.3 20.8 27.2 31.5 32.3 29.4 22.8 14.5 7.4 3.5 3.5 8.6 18.1 

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک زنجان ایستگاه ساالنه و ماهانه دمای میانگین .18جدول 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1396 10.6 17.2 21.2 25.5 26.3 23.9 15.7 12.7 3.8 5.5 2.3 7.5 14.4 

1395 9.5 16.5 19.9 24.7 25.6 22.6 15.6 11.3 1.8 1.7 -0.5 4.3 12.7 

1394 10.8 16.7 22.3 26.6 25.9 21.5 17.3 9.5 2.5 2.4 2.3 8.8 13.9 

1393 9.4 15.9 19.8 24.9 25.5 23.0 15.7 7.9 4.8 3.1 5.3 5.2 13.4 

1392 10.8 12.7 19.0 22.3 23.2 21.5 14.0 7.8 1.6 -4.5 -0.6 6.5 11.2 

1391 9.0 14.7 18.9 22.0 24.3 21.2 15.7 9.8 3.9 -0.3 4.7 6.0 12.5 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1390 10.1 14.0 19.6 23.8 24.0 19.5 14.7 5.3 0.7 0.9 -2.3 0.4 10.9 

1389 9.7 13.5 20.4 24.4 22.6 20.8 17.2 9.2 5.6 -2.1 -1.8 3.8 11.9 

1388 6.7 13.3 18.0 23.1 22.9 19.2 13.9 9.1 2.2 5.3 2.7 9.0 12.1 

1387 12.2 15.4 19.1 22.7 24.0 21.4 15.7 6.6 1.9 -0.4 2.6 5.4 12.2 

1386 7.5 14.2 19.9 21.6 23.1 20.8 14.6 10.5 2.3 -7.3 -3.8 4.8 10.7 

1385 10.5 14.8 19.7 23.2 23.9 21.1 15.5 8.1 -1.2 -7.4 0.0 2.8 10.9 

1384 8.6 14.2 18.3 22.5 24.0 20.2 15.7 6.8 5.8 -2.3 1.3 5.9 11.8 

1383 8.1 13.3 17.3 21.8 23.6 20.6 15.6 9.4 0.5 -1.8 -4.4 4.8 10.7 

1382 8.5 12.8 17.2 23.1 23.4 20.6 16.1 8.8 2.6 0.2 1.4 5.5 11.7 

1381 8.6 12.5 18.7 22.2 22.9 20.6 17.9 9.0 1.2 -1.1 0.4 3.3 11.4 

1380 11.6 14.5 18.4 22.3 24.3 20.1 15.4 7.9 3.9 1.4 -1.5 5.7 12.0 

1379 10.5 14.7 18.5 23.5 23.4 21.1 13.1 7.3 2.8 1.4 -0.4 5.3 11.8 

1378 8.5 15.2 20.0 21.9 24.0 21.3 15.2 6.7 1.9 0.0 -2.0 2.5 11.3 

1377 10.3 13.5 19.2 23.4 22.7 21.6 14.2 10.8 7.4 2.0 1.6 4.0 12.6 

1376 6.1 13.5 19.0 22.6 24.6 19.7 15.5 7.6 3.1 -4.4 -3.1 0.2 10.4 

1375 6.5 13.7 18.0 21.3 23.4 20.2 13.7 7.3 4.2 3.2 -6.0 0.9 10.5 

1374 9.0 12.2 16.3 21.2 24.2 20.4 12.6 8.8 -0.1 -0.3 -1.3 1.5 10.4 

1373 9.3 12.8 18.6 20.3 22.4 17.8 13.1 8.1 1.4 0.1 1.1 4.0 10.8 

1372 8.2 11.0 16.9 21.2 22.3 20.3 12.8 5.9 -0.4 1.7 -0.5 3.3 10.2 

1371 5.3 9.8 15.9 21.4 21.9 17.8 12.7 9.1 1.7 -4.4 -2.9 1.4 9.1 

1370 8.8 13.7 16.5 22.0 23.7 19.8 13.6 8.7 0.1 -7.4 -7.3 -3.3 9.1 

1369 6.2 13.5 18.4 21.4 23.4 20.3 13.9 9.5 5.5 -6.0 -4.6 0.7 10.2 

1368 9.0 12.7 18.6 23.6 23.4 19.8 15.4 8.0 3.6 1.1 -4.1 0.4 10.9 

1367 7.3 13.5 18.3 20.7 21.9 19.1 13.6 9.5 3.5 -6.3 -11.3 -0.2 9.1 

1366 6.8 14.8 19.2 22.8 22.3 18.8 11.6 7.3 2.5 -3.5 -3.3 2.3 10.1 

1365 7.4 12.1 16.1 22.8 22.6 18.8 15.1 6.7 -2.7 1.7 2.6 5.0 10.7 

1364 9.4 13.3 18.5 23.3 21.5 20.0 13.9 8.2 2.4 0.2 -1.7 2.4 11.0 

1363 8.9 13.3 16.6 23.3 23.4 19.7 13.6 7.3 -3.5 -5.3 1.0 -3.6 9.6 

1362 8.6 13.3 20.1 24.7 26.0 19.9 14.5 11.2 3.0 0.1 -2.0 3.5 11.9 

1361 9.7 16.5 19.6 23.3 22.5 21.3 13.8 4.7 -4.6 -4.3 -4.8 -0.2 9.8 

1360 8.4 13.6 17.1 23.1 22.9 22.1 14.3 9.8 4.9 1.3 -5.5 0.4 11.0 

1359 10.9 15.3 20.8 24.4 25.3 21.3 14.5 9.1 4.3 0.8 0.2 4.1 12.6 

1358 11.8 13.0 18.7 24.5 24.9 22.3 16.4 10.8 4.6 -1.8 -1.7 1.4 12.1 

1357 10.9 14.5 18.8 22.2 24.5 21.6 16.0 5.8 2.6 1.8 0.2 3.7 11.9 

1356 10.3 14.0 19.1 23.5 24.5 20.7 16.3 6.2 3.7 -3.2 3.0 4.6 11.9 

1355 8.0 13.1 17.6 22.9 25.7 20.6 14.3 7.8 4.0 -5.7 -4.5 5.5 10.8 

1354 10.8 12.9 19.4 25.5 25.0 20.7 12.9 7.2 -0.3 -0.7 -0.7 -2.3 10.9 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1353 7.6 14.5 20.2 21.7 23.0 18.2 12.9 11.0 0.4 -3.4 -3.3 1.7 10.4 

1352 7.0 12.7 18.0 22.6 25.9 20.8 16.1 8.8 1.5 -4.3 -9.4 -0.6 9.9 

1351 7.4 11.8 17.9 22.8 22.5 19.4 17.5 8.8 0.3 -10.9 -3.0 4.8 9.9 

1350 7.1 14.7 18.2 23.9 21.6 20.4 14.0 8.8 3.6 -5.3 -7.8 -1.8 9.8 

1349 11.9 13.2 19.5 21.7 23.4 17.7 15.2 10.4 2.6 -3.0 -6.6 4.5 10.9 

1348 7.6 14.9 18.6 20.4 22.8 18.2 15.4 6.3 4.9 -0.4 0.6 4.7 11.2 

 11.2 3.1 1.6- 1.5- 2.3 8.4 14.8 20.4 23.7 22.9 18.7 13.8 8.9 میانگین

 کل هواشناسی استان زنجانماخذ: اداره 

 سینوپتیک زنجان ایستگاه ماهانه حرارتی رژیم . 3نمودار

 
 ماخذ: مشاور طرح

 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک ایستگاه متوسط حداکثر رطوبت نسبی .19جدول 

 میانگین ساالنه اسفند نبهم دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1396 81 75 57 60 57 56 66 74 78 79 86 87 71 

1395 84 81 69 65 62 64 67 77 74 84 85 83 75 

1394 79 69 66 59 53 74 76 86 83 82 84 78 74 

1393 83 78 70 65 60 64 79 81 87 82 81 81 76 

1392 76 80 73 70 72 63 71 91 90 90 86 86 79 

1391 88 85 73 83 63 71 73 88 87 83 85 83 80 

1390 72 88 76 69 70 77 70 90 89 92 92 83 81 

1389 83 92 76 65 60 67 69 77 69 89 87 83 76 

1388 77 78 76 72 75 78 78 89 89 82 88 78 80 

1387 73 71 70 75 68 73 77 92 86 86 92 82 79 

1386 87 85 80 83 75 77 79 68 90 87 90 85 82 

1385 87 87 71 72 68 67 83 90 89 91 91 91 82 

1384 76 86 79 76 76 80 77 87 86 89 88 75 81 

1383 77 84 84 75 74 41 71 93 90 92 88 88 80 

1382 85 82 86 74 70 72 70 81 88 92 87 80 80 
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 میانگین ساالنه اسفند نبهم دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1381 85 87 64 68 68 66 61 83 91 84 86 91 78 

1380 75 73 65 73 54 64 72 85 89 82 88 75 75 

1379 77 77 67 64 56 68 78 91 91 89 87 76 77 

1378 78 79 58 66 62 64 60 87 91 86 87 82 75 

1377 76 85 72 68 71 63 72 69 78 91 87 75 76 

1376 80 74 74 73 63 60 64 89 92 91 91 92 79 

1375 87 84 76 68 56 58 75 76 78 84 87 91 77 

1374 87 88 89 82 70 68 75 72 77 83 92 90 81 

1373 81 85 74 75 76 67 78 89 84 92 90 86 81 

1372 73 82 78 67 71 69 69 89 96 97 89 89 81 

1371 84 86 79 70 59 64 64 68 82 83 82 87 76 

1370 82 67 64 57 56 55 75 78 85 89 83 84 73 

1369 83 67 55 59 63 57 63 71 68 87 83 87 70 

1368 79 70 57 58 52 55 52 80 79 86 87 82 70 

1367 85 75 56 68 71 66 70 67 76 79 81 90 74 

1366 81 65 61 53 62 66 78 78 84 89 90 79 74 

1365 89 86 79 66 53 54 69 88 89 83 78 78 76 

1364 74 73 61 56 54 52 66 78 91 83 89 84 72 

1363 77 81 69 47 54 62 54 85 87 89 80 81 72 

1362 74 86 76 53 52 66 54 53 90 85 86 72 71 

1361 70 73 60 49 62 55 76 91 85 86 87 74 72 

1360 84 79 74 67 65 53 71 66 75 83 91 82 74 

1359 82 73 58 59 54 42 45 86 74 79 80 87 68 

1358 76 72 74 57 49 48 59 70 72 82 88 88 70 

1357 63 71 67 57 61 60 58 78 83 80 86 83 71 

1356 78 72 69 66 60 60 61 84 78 79 88 74 73 

1355 66 69 58 61 48 50 58 67 67 82 93 80 67 

1354 57 78 63 46 51 53 66 63 74 70 66 67 63 

1353 83 69 60 58 50 72 61 60 81 77 75 76 68 

1352 80 72 62 59 44 52 47 53 70 90 91 95 68 

1351 84 84 75 63 63 58 52 71 87 90 89 78 74 

1350 83 75 67 56 63 54 62 73 86 90 88 88 74 

1349 65 73 51 55 67 69 48 62 82 91 89 80 69 

1348 80 77 64 58 57 57 68 83 71 89 82 81 72 

MEAN 79 78 69 65 62 62 67 79 83 86 86 83 75 
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 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک ایستگاه متوسط حداقل رطوبت نسبی. 20جدول 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1396 34 27 17 23 19 18 25 34 37 38 46 36 29 

1395 38 29 24 27 22 20 24 33 34 41 49 37 31 

1394 33 22 21 24 20 27 29 47 47 45 42 34 33 

1393 29 27 23 28 24 20 35 40 52 41 36 34 32 

1392 28 32 22 22 25 17 22 49 56 60 44 36 34 

1391 42 28 25 27 20 27 23 44 54 40 40 36 34 

1390 22 37 23 24 25 29 22 53 37 48 59 39 35 

1389 33 41 19 18 19 23 21 29 30 54 49 39 31 

1388 35 29 27 22 31 24 30 47 49 43 46 36 35 

1387 23 23 21 28 29 27 27 49 39 42 45 29 32 

1386 39 31 23 33 28 25 28 22 46 54 55 33 35 

1385 35 34 26 28 25 22 30 45 50 57 53 46 37 

1384 28 31 25 26 29 30 26 43 38 56 51 26 34 

1383 28 35 28 25 21 56 27 50 53 56 55 41 40 

1382 33 28 30 25 23 25 21 36 51 55 45 29 33 

1381 43 34 19 22 19 16 20 37 56 49 48 44 34 

1380 23 15 14 23 16 19 23 36 48 43 48 24 28 

1379 25 19 16 16 15 15 25 41 53 47 43 27 29 

1378 21 16 12 17 18 15 15 40 48 46 45 31 27 

1377 23 28 20 19 18 17 18 26 29 50 37 24 26 

1376 27 20 15 20 13 14 16 38 50 54 62 52 32 

1375 41 24 17 19 14 10 24 24 29 35 42 42 27 

1374 21 29 31 20 14 12 18 18 32 42 54 43 28 

1373 24 27 17 23 19 18 29 39 41 51 42 29 30 

1372 18 29 21 16 19 15 19 47 69 53 44 36 32 

1371 36 38 27 20 22 20 20 24 47 48 44 38 32 

1370 32 19 20 17 19 15 29 26 50 60 52 51 33 

1369 32 21 17 21 20 13 20 26 28 57 46 49 29 

1368 28 24 17 17 20 17 17 34 41 50 60 43 31 

1367 33 29 16 27 27 19 30 28 35 46 54 58 33 

1366 32 20 19 19 20 21 33 37 45 66 66 38 35 

1365 39 34 25 23 19 17 27 43 56 41 39 34 33 

1364 29 27 19 19 21 19 24 34 52 49 54 36 32 

1363 25 36 21 16 18 18 20 41 63 66 48 45 35 

1362 34 41 31 22 25 28 24 29 56 41 46 33 34 

1361 31 29 24 21 27 24 34 51 54 59 58 42 38 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1360 40 34 26 32 32 26 29 32 36 52 60 45 37 

1359 37 32 27 31 33 30 30 44 39 48 50 51 38 

1358 34 35 31 27 27 26 30 37 40 48 55 55 37 

1357 25 32 30 29 31 29 30 48 57 52 57 43 39 

1356 35 34 28 29 29 29 32 43 50 55 49 36 37 

1355 30 32 23 28 23 22 27 31 40 60 66 41 35 

1354 26 36 27 25 27 27 30 34 49 43 39 40 34 

1353 51 30 27 26 23 30 29 34 50 54 53 47 38 

1352 41 31 27 27 22 24 25 30 39 67 68 70 39 

1351 43 39 25 21 23 19 21 37 65 67 64 39 39 

1350 40 27 24 19 25 16 23 39 52 72 69 59 39 

1349 23 29 16 21 23 23 16 24 57 66 65 43 34 

1348 44 33 21 20 19 21 31 42 33 62 46 41 34 

MEAN 32 29 23 23 22 22 25 37 46 52 51 40 33 

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 

 

  زنجان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی نمودار حداقل و حداکثر .4نمودار
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 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک ایستگاه ط رطوبت نسبیمتوس .21جدول 

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1396.0 58 51 37 42 38 37 45 54 57 58 66 61 50 

1395.0 61 55 47 46 42 42 46 55 54 62 67 60 53 

1394 56 46 44 41 36 50 52 66 65 64 63 56 53 

1393 56 53 46 46 42 42 57 60 70 61 58 58 54 

1392 52 56 48 46 48 40 46 70 73 75 65 61 57 

1391 65 56 49 55 42 49 48 66 71 62 63 60 57 

1390 47 63 50 46 47 53 46 71 63 70 61 61 57 

1389 58 67 48 41 39 45 45 53 49 72 68 61 54 

1388 56 54 52 47 53 51 54 68 69 63 67 57 58 

1387 48 47 45 51 49 50 52 71 63 64 68 56 55 

1386 63 58 51 58 51 51 53 45 68 71 72 59 58 

1385 61 60 49 50 46 45 56 67 70 74 72 68 60 

1384 52 59 52 51 52 55 51 65 62 73 69 51 58 

1383 54 61 57 51 47 48 49 71 72 74 71 64 60 

1382 61 56 60 51 48 50 46 59 71 74 68 57 58 

1381 65 61 43 46 45 43 41 61 75 67 68 69 57 

1380 49 44 40 48 35 42 47 61 69 62 68 50 51 

1379 51 48 42 40 36 42 52 66 72 68 65 52 53 

1378 50 48 35 42 40 40 38 64 65 66 66 57 51 

1377 50 57 46 44 45 40 45 48 54 70 62 50 51 

1376 54 47 45 46 38 37 40 63 71 42 76 72 53 

1375 64 54 46 43 35 34 49 50 53 44 64 67 50 

1374 49 59 60 51 42 40 47 45 54 68 73 66 55 

1373 53 56 45 49 47 42 54 64 62 83 66 57 57 

1372 46 56 49 42 45 42 44 68 83 75 67 63 56 

1371 60 62 53 45 40 42 42 46 65 65 63 62 54 

1370 57 43 42 37 37 35 52 52 67 75 68 68 53 

1369 58 44 36 40 42 35 41 49 48 72 65 68 50 

1368 54 47 37 37 36 36 35 57 60 68 73 62 50 

1367 59 52 36 47 49 43 50 48 56 62 67 74 54 

1366 57 43 40 36 41 44 56 57 65 77 78 59 54 

1365 64 60 52 44 36 35 48 66 72 60 59 56 54 

1364 51 50 40 38 37 36 45 56 72 66 71 60 52 

1363 51 58 45 31 36 40 37 63 75 77 64 63 53 

1362 54 64 53 37 39 47 39 41 73 61 66 53 52 
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 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1361 51 51 42 35 45 39 55 71 70 72 72 58 55 

1360 62 56 50 49 48 39 50 49 55 67 75 63 55 

1359 59 52 42 45 43 36 37 65 56 63 65 69 53 

1358 51 53 52 42 38 37 44 54 56 65 71 72 53 

1357 44 51 49 43 46 45 44 63 70 66 71 63 55 

1356 57 53 49 47 44 45 47 63 64 67 68 38 54 

1355 48 50 41 44 35 36 43 49 53 71 79 60 51 

1354 41 57 45 36 39 40 48 49 61 57 53 52 48 

1353 67 49 44 42 37 51 45 47 66 65 64 61 53 

1352 60 52 45 43 33 38 36 41 53 78 80 82 53 

1351 63 62 50 42 43 38 36 54 76 78 76 58 56 

1350 62 51 46 37 44 35 42 56 69 81 78 73 56 

1349 44 51 33 38 45 33 32 43 70 78 77 59 50 

1348 62 55 43 39 38 39 49 62 52 75 64 61 53 

 54 61 68 68 64 58 46 42 42 44 46 54 55 میانگین

 

  زنجان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی رژیم .5نمودار

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 ـ تجزیه و تحلیل نوسانات دما

احیه نمی در ادیر شاخص های دمایی در ایستگاه زنجان که هر دو نمایانگر خصوصیات اقلیمقایسه کلی میان مق

قادیر شکل م زنجان و در محدوده منظومه انگوران هستند، نشان می دهد که سقوط شدید دما در فصل زمستان به

تگاه ی در ایسدمای غییراتحداقل مطلق در ایستگاه زنجان به مراتب شدیدتر از سایر مناطق است به طوری که دامنه ت

وسان درجه سانتی گراد در طی سال است که ن 60.9+ درجه در تابستان حدود 32.3ا در زمستان ت -28.6زنجان از 

 دمایی باالیی می باشد.

این  اال است.بفاعات نوسانات دما در ارتفاعات پائین و نقاط دشتی به مراتب شدیدتر از دامنه های کوهستانی و ارت

، در ی دهندعنی ثبات نسبی شرایط دمایی در ارتفاعات که بیش ترین سطوح موردمطالعه را هم تشکیل مامر، ی

در  لی دماپایداری شرایط آبدهی رودخانه های منطقه اثرات گسترده ای دارد.همچنین بررسی و مطالعه ی اص

می   ط متعادلی شرایحاظ دمائی داراایستگاه موردمطالعه نشان می دهد که ایستگاه زنجان از خرداد تا شهریور از ل

 باشد.

دد و وع می گرتاب شربا آغاز فصل پائیز و گسترش و نفوذ توده های هوای سرد از نیمکره شمالی، افت دمای هوا با ش

ما ز شدت سریجًا ااین سیر کاهشی تا پایان اسفندماه ادامه یافته و سپس به کندی شروع به افزایش می کند و تدر

 به آرامی گرم می شود. کاسته شده و

امل بستگی ک هش دمادر ایستگاه زنجان، بهمن ماه سردترین و مرداد ماه گرمترین ماه سال می باشند و افزایش و کا

 دهند. رار میقبه فعالیت و گسترش سیستم های پرفشار مناطق سیبری و قطبی دارد که منطقه را تحت تأثیر خود 

درجه  -23ز اکمتر  الیت بیشتری به نواحی پائین تر گسترش یابند دمای هوا بههر زمان که سیستم های مذکور با فع

یط ه که شرایور ماسانتی گراد نزول می کند که یخبندان سختی را به همراه دارد. بنابراین در ماه خرداد تا شهر

ا برای ماهه یگردمائی مساعد می باشد، برای هر گونه فعالیتی بخصوص کشاورزی و دامداری مناسب بوده و در د

ل ا در فصومای هوعالقمندان به تفریحات گردشگری جذابیت کافی وجود دارد. براساس اطالعات مربوط به میانگین د

 میانگین ویگراد مختلف سال، میانگین دمای هوا در ایستگاه زنجان در سردترین فصل یعنی زمستان صفر درجه سانت

اد و میانگین دما در درجه سانتیگر 22.3ر این پارامتر در فصل تابستان درجه سانتیگراد و مقدا 13.8دمای فصل بهار

ن بودن ای انگر معتدلدرجه سانتیگراد می باشد و مقدار این پارامتر در فصل های بهار و تابستان نش 8.5فصل پاییز 

ب ب و مطلور مناسدو فصل در منطقه و با توجه به مشابهت اقلیمی در محدوده موردمطالعه برای امور مختلف، بسیا

  ی کند.ممی باشد ولی در فصل زمستان هوا در این منطقه برای اجرای بسیاری فعالیت ها محدودیت ایجاد 

 رشبا یها یژگیو -

 رشبا ننوسا

ــان  تیکسینوپ هیستگاا 1396-1348 ریمادوره آ به طمربو رشبا ساله 49 رمااز آ منطقه رشبا یمرژ تعیین ایبر زنج

 . ستا هشد دهستفاا

ــــوط ولجد در ــــط انمیز الًاو که دشو می همشاهد ،ماهانه رشبا متوسط رماآ مرب  دلمعا منطقه ساالنه رشبا متوس

. باشد می میلیمتر 50.2 با برابر اردیبهشـــــت همادر  ل،سا رشبا بیشترین نمیا یندر ا که باشد می میلیمتر 294.1
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در  ساالنه رشبا صددر 38شامل  منطقه فصلی رشبا هعمد که نیــز نشــان مــی دهــد منطقه ماهانه رشبا یمرژ دارنمو

 .دپیوند می عقوو به زمستان فصلدر  ساالنه رشبا صددر 31  یبعد مرتبه. در دپیوند می عقوو به بهار فصل

 رشبا کنشاپرو  عنو ان،میز

ـــــرف  عنواز  عمدتاً مطالعاتی ودهمحددر  رشبا ـــــاران و ب  دسر یها نجریا  ترکیبآن   دیجاا صلیا عاملو  ستاب

، تـأثیر بخارهـای شـرقیهای وجـود کوهسـتان  ستا رخز ییادر مگر رپرفشا سامانه با غربیو  مدیترانه ای سیکلونی

 زنجـان آن در میزان بارندگی و نوسان دمای شهرسـتان جنگل های شرقیدریای خزر و بادهای سرد شمالی و وجود 

 هیژو به نهساال رشبا میانگین که هدد می ننشا ساله 49 ریمادوره آ طیدر  رشبا اتتغییر سیربر .بسیار مؤثر اسـت

در  ساالنه رشبا میانگین که ریطو هب ستا شتهدا کـاهش بهرو  یندرو( 1372-1396) ریمادوره آ خیرا لسا 25در 

 نکته. سـتامیلی متر بـوده  302.9سال قبل  24در حالی که در ست ا هشد ثبت میلیمتر 285.7 تقریباً لسا 25 ینا

 نمستاز لفصودر  رشبا صددر کاهش بادوره دو  ینا طیدر  هم منطقه فصلی ندگیربا یعزتو یمرژ ینکها توجه جالب

ــائیزو   عموضو ینا. تسا هنجامیدا بهــاره ندگیربا یمرژ تشدید به یعنی فتهر پیش بهــار فصلآن در  بیشتر نباشتو ا پ

 غربی یها نریاجو  لیونادمر اجموی الگوا تغییرو  تمسفرا فوقانی حسطو سینوپتیک یلگوهاا تغییراز  ناشی نداتو می

 قلیما تغییر که دکر یگیر نتیجه انتو می شیربا تنوسانا با ههدو د ینا مایید تنوسانا  مقایسه با لحا هر به. باشد

 لحتماا یشازفو ا بیشتری ها رشبا عقوو با اههمر گرمایی ظرفیت یشافزا با نهمزما مطالعاتی ودهمحدای در  منطقه

ی ها حوضه فضاییی یزر برنامهدر  صخصو به عموضو ین. ادبو هداخوخصوصـــا در فصـــل بهـــار  ی خیز سیل خطر

 . شتدا هداخو ورتضرآن  مرتعی یها عرصهاز  حفاظتو  کوهستانی

 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه رشبا عمجمو متوسط .22جدول 

 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت ینفرورد سال/ماه

1396 39.8 22.1 0.0 1.3 4.8 0.0 0.0 11.7 20.0 17.5 70.3 26.8 214.3 

1395 62.0 28.1 15.9 1.6 0.0 0.0 0.1 22.6 21.9 9.7 27.2 42.2 231.3 

1394 83.2 6.6 0.5 1.1 0.0 2.9 16.6 73.6 14.6 15.9 31.8 31.6 278.4 

1393 43.9 40.7 19.8 18.3 0.1 0.0 48.4 19.9 35.9 4.2 43.6 31.1 305.9 

1392 13.9 48.3 6.1 0.0 2.0 3.0 0.4 68.6 80.7 4.8 16.2 45.5 289.5 

1391 94.3 55.0 17.7 33.4 5.4 6.0 5.7 58.2 17.4 18.5 50.3 29.8 391.7 

1390 69.1 51.2 22.4 8.0 30.3 7.4 1.0 82.1 1.1 26.5 45.3 21.5 365.9 

1389 43.7 99.4 4.6 0.0 0.0 0.0 4.6 2.1 20.8 27.6 6.6 23.7 233.1 

1388 51.5 38.4 22.5 17.4 0.0 9.6 13.2 72.2 15.2 11.0 43.3 30.7 325.0 

1387 8.9 8.2 2.5 10.2 1.4 19.6 9.7 40.2 1.2 14.1 23.6 12.7 152.3 

1386 87.7 83.5 23.8 17.7 12.6 10.0 1.8 9.6 47.6 9.5 19.1 34.6 357.5 

1385 74.5 52.8 20.2 2.7 0.0 0.0 33.3 25.5 11.9 22.4 34.9 29.6 307.8 

1384 20.4 64.5 7.2 0.0 9.0 1.5 0.1 63.5 4.7 27.0 65.0 10.6 273.5 

1383 40.1 54.5 32.3 34.4 0.0 0.0 10.6 51.1 26.4 28.4 22.4 17.4 317.6 

1382 88.4 32.7 72.9 0.0 17.7 1.7 1.4 28.9 39.8 35.4 37.0 6.0 361.9 

1381 62.3 19.5 1.2 21.3 7.5 0.6 2.5 20.7 58.6 3.8 28.7 30.3 257.0 

1380 42.6 26.7 9.7 26.2 0.2 0.0 17.2 38.5 17.4 14.7 16.2 22.4 231.8 
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 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت ینفرورد سال/ماه

1379 71.5 31.9 0.6 4.4 2.0 15.4 25.0 36.6 33.0 12.9 12.6 9.7 255.6 

1378 26.0 21.0 0.9 4.2 18.7 0.0 0.0 24.1 23.5 21.9 24.5 33.3 198.1 

1377 32.0 25.5 14.1 4.9 5.7 1.2 4.8 21.9 4.0 31.3 23.3 17.6 186.3 

1376 42.1 32.7 11.2 16.2 0.0 0.4 11.0 47.5 35.5 28.3 37.2 69.3 331.4 

1375 61.6 47.0 12.2 17.9 0.0 4.2 18.7 12.4 13.9 23.1 14.1 26.4 251.5 

1374 30.7 66.7 52.9 1.1 0.0 0.6 6.7 3.4 1.4 14.1 35.4 53.0 266.0 

1373 29.6 64.7 2.1 0.0 0.0 0.8 34.0 71.1 40.2 27.8 28.4 36.1 334.8 

1372 12.0 56.8 11.4 0.0 15.3 9.2 0.8 120.0 53.2 48.4 29.8 68.0 424.9 

1371 60.9 63.2 41.2 2.8 0.0 14.9 0.1 4.3 36.5 21.7 6.3 59.7 311.6 

1370 61.5 6.0 32.7 1.6 0.0 0.0 30.8 1.0 60.1 35.7 15.7 40.3 285.4 

1369 32.9 49.9 0.0 0.0 1.0 0.5 5.9 15.7 4.6 37.1 6.9 84.0 238.5 

1368 13.5 6.6 0.0 0.0 2.1 0.1 4.6 18.7 21.3 20.1 38.7 41.5 167.2 

1367 38.6 41.0 5.4 9.1 14.6 10.8 8.0 22.3 26.4 18.4 25.6 46.8 267.0 

1366 59.0 15.2 5.5 0.3 16.5 0.0 68.4 44.2 17.3 60.9 35.1 24.1 346.5 

1365 63.2 80.6 10.8 3.4 0.0 1.4 31.2 50.3 25.0 12.6 28.0 31.2 337.7 

1364 33.0 59.2 17.5 0.0 1.8 0.2 25.7 48.5 40.8 7.2 44.7 12.1 290.7 

1363 40.2 149.8 5.1 0.4 0.7 0.0 33.9 59.0 47.5 26.7 20.4 22.3 406.0 

1362 7.5 115.6 16.8 0.0 0.1 3.0 0.0 4.0 31.9 6.9 19.4 26.6 231.8 

1361 19.8 50.7 20.3 4.8 0.0 0.4 68.6 25.1 27.5 48.8 21.2 20.9 308.1 

1360 68.0 47.5 21.6 13.3 2.4 0.0 27.6 12.8 6.8 44.9 39.0 20.1 304.0 

1359 47.8 30.6 0.5 6.7 0.0 0.0 18.6 40.9 8.2 40.2 42.3 83.3 319.1 

1358 49.1 36.5 22.3 0.0 0.0 0.0 0.6 20.3 12.2 19.1 19.6 37.2 216.9 

1357 17.5 30.6 44.7 0.0 0.0 0.0 0.2 46.1 56.9 15.5 55.6 24.7 291.8 

1356 41.2 96.6 46.0 0.0 0.0 0.0 18.0 28.7 36.3 25.2 10.8 57.4 360.2 

1355 44.8 106.8 8.0 0.2 1.6 6.3 23.1 3.9 32.2 42.9 30.3 27.6 327.7 

1354 24.4 95.6 8.9 0.0 0.0 0.0 20.7 0.0 17.9 31.5 49.0 41.0 289.0 

1353 102.0 18.5 0.2 37.3 11.7 18.0 0.0 10.4 32.8 24.6 10.7 84.6 350.8 

1352 45.3 17.0 3.5 0.8 6.5 0.0 0.2 0.7 10.2 47.6 35.4 100.6 267.8 

1351 55.5 93.7 38.2 3.4 0.0 5.8 3.9 43.8 68.5 33.1 23.4 20.3 389.6 

1350 70.1 69.4 12.5 0.0 18.4 0.0 3.0 27.7 34.9 31.6 39.5 40.7 347.8 

1349 17.8 43.7 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 2.8 67.2 22.7 57.5 20.9 237.4 

1348 89.2 54.8 9.1 1.7 0.0 8.7 50.7 52.9 3.9 48.0 16.5 40.3 375.8 

 424.9 100.6 70.3 60.9 80.7 120.0 68.6 19.6 30.3 37.3 72.9 149.8 102.0 حداکثر

 152.3 6.0 6.3 3.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.5 حداقل

 294.1 36.1 30.2 24.9 27.9 32.9 14.5 3.4 4.4 6.7 15.4 50.2 47.6 میانگین

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 1348-1396در دوره آماری  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه رشبا حداکثر .23جدول 

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

1396 13.2 9.0 0.0 1.2 4.8 0.0 0.0 6.7 13.3 8.3 23.6 8.1 23.6 

1395 18.6 6.5 5.0 1.0 0.0 0.0 0.1 9.3 7.3 4.1 7.0 13.4 18.6 

1394 24.2 3.0 0.3 0.5 0.0 1.4 6.6 16.6 6.0 8.6 11.9 11.8 24.2 

1393 24.3 8.1 11.6 9.1 0.1 0.0 21.7 8.2 12.0 1.7 23.6 10.4 24.3 

1392 7.3 11.6 3.0 0.0 2.0 3.0 0.4 24.6 35.7 4.1 6.0 26.5 35.7 

1391 36.2 24.6 8.4 6.7 4.9 5.7 4.3 10.5 5.1 16.8 36.2 36.2 36.2 

1390 27.9 8.9 16.1 4.8 17.2 3.7 0.9 20.0 0.5 8.3 20.6 10.4 27.9 

1389 20.9 26.5 1.8 0.0 0.0 0.0 4.5 2.1 19.1 14.5 3.6 10.0 26.5 

1388 16.4 18.8 5.8 10.5 0.0 4.3 12.7 21.3 6.8 9.8 13.6 18.6 21.3 

1387 5.8 4.0 2.5 5.9 1.3 6.2 4.4 9.6 0.6 7.6 12.3 4.0 12.3 

1386 26.8 44.7 18.8 8.2 5.2 6.0 1.8 6.4 27.7 5.8 5.1 24.8 44.7 

1385 25.1 10.3 18.4 2.3 0.0 0.0 17.8 8.0 9.5 13.1 15.4 10.0 25.1 

1384 15.3 21.7 5.2 0.0 8.0 1.3 0.1 18.0 4.6 9.1 32.7 6.9 32.7 

1383 16.5 11.8 12.5 15.8 0.0 0.0 7.7 15.5 5.2 9.7 7.6 12.1 16.5 

1382 24.0 12.5 28.4 0.0 14.3 1.7 1.0 13.1 9.3 9.6 10.0 2.8 28.4 

1381 18.1 6.5 1.2 9.0 5.1 0.6 2.2 7.4 11.7 2.4 10.4 6.0 18.1 

1380 12.4 21.1 9.7 11.7 0.2 t r 12.8 10.6 7.6 7.4 3.7 17.5 21.1 

1379 44.2 18.7 0.0 0.6 4.0 2.0 13.2 7.0 15.7 15.0 3.1 9.0 44.2 

1378 14.0 7.9 0.8 2.7 14.3 0.0 0.0 6.6 6.8 15.5 9.6 15.2 15.5 

1377 13.3 5.7 5.1 3.9 2.6 0.8 3.0 11.5 2.7 13.0 9.8 7.4 13.3 

1376 11.3 7.8 2.5 6.7 0.0 0.4 10.3 23.2 9.1 7.8 6.0 38.7 38.7 

1375 7.0 17.7 11.5 8.2 t r 1.2 9.0 9.8 7.0 9.1 9.3 6.2 17.7 

1374 12.3 25.6 13.1 1.1 t r 0.6 6.7 1.3 1.3 6.7 8.6 12.8 25.6 

1373 11.1 11.5 1.0 t r 0.0 0.8 11.7 21.1 28.9 7.1 14.1 12.7 28.9 

1372 6.4 11.3 4.4 t r 10.9 9.2 0.8 39.0 10.7 14.6 6.5 20.8 39.0 

1371 29.0 21.0 17.5 2.6 0.0 12.8 0.1 2.6 8.6 6.9 3.1 18.9 29.0 

1370 16.7 3.1 21.2 1.4 t r 0.0 13.8 0.8 32.0 13.5 4.6 19.7 32.0 

1369 15.4 24.6 0.0 0.0 1.0 0.5 5.5 8.5 2.8 16.4 2.9 16.1 24.6 

1368 4.6 2.0 0.0 0.0 1.0 0.1 4.6 15.3 14.9 2.3 9.0 24.4 24.4 

1367 18.0 17.7 4.5 3.4 8.4 7.4 4.1 6.2 18.4 6.2 7.5 14.0 18.4 

1366 17.5 7.8 3.8 0.2 9.4 t r 17.4 25.8 9.3 18.5 9.9 14.6 25.8 

1365 18.5 16.6 7.4 2.0 t r 1.4 10.6 11.4 17.0 8.5 16.1 4.9 18.5 

1364 11.9 23.9 10.0 0.0 1.8 0.2 24.6 23.5 22.0 2.8 14.0 8.2 24.6 

1363 13.3 45.6 3.4 0.2 0.5 0.0 17.6 9.9 22.0 8.4 6.0 6.4 45.6 

1362 3.0 21.7 6.2 0.0 0.1 2.9 0.0 3.6 9.7 4.6 7.4 8.7 21.7 
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 حداکثر ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1361 8.2 10.8 11.7 2.0 0.0 0.2 28.8 4.9 11.0 10.6 4.9 10.2 28.8 

1360 16.8 11.0 11.0 4.2 2.4 0.0 9.8 6.0 4.8 13.8 8.9 5.7 16.8 

1359 15.0 12.0 0.3 5.4 t r 0.0 6.2 8.8 4.0 16.3 18.2 21.8 21.8 

1358 29.0 10.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.6 9.0 4.5 5.2 4.4 7.0 29.0 

1357 5.6 22.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.1 15.4 21.6 6.2 25.7 12.8 25.7 

1356 10.4 27.4 14.0 0.0 8.4 0.0 15.0 20.7 15.7 12.4 2.0 12.8 27.4 

1355 12.4 19.8 5.0 0.2 1.6 1.9 15.0 2.4 14.6 7.0 14.8 9.0 19.8 

1354 14.0 27.0 8.4 0.0 0.0 t r 9.2 t r 7.4 7.0 12.0 8.2 27.0 

1353 18.2 7.2 0.2 20.0 9.3 6.9 0.0 5.8 12.0 10.0 2.6 24.8 24.8 

1352 12.0 4.2 2.6 0.3 6.4 t r 0.2 0.5 3.2 16.8 10.0 25.4 25.4 

1351 15.0 20.0 15.3 2.6 2.6 3.8 3.0 18.0 15.8 12.0 4.4 6.8 20.0 

1350 13.1 26.2 5.4 0.0 12.2 0.0 3.0 10.0 8.8 6.4 14.4 13.3 26.2 

1349 4.3 22.1 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 0.8 23.5 12.7 40.0 6.3 40.0 

1348 23.0 16.0 8.4 1.7 0.0 7.0 16.4 12.4 1.7 16.5 9.0 11.9 23.0 

MAX 44.2 45.6 28.4 20.0 17.2 12.8 28.8 39.0 35.7 18.5 40.0 38.7 45.6 

 

 

 زنجانسینوپتیک هیستگاا فصلی رشبا یمرژ. 6نمودار
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 سینوپتیک زنجان هیستگاا ماهانه ندگیربا یمرژ. 7نمودار

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 

 

در دوره آماری  سلسیوس درجه به زنجان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانهحداقل، میانگین و حداکثر بارش . 8نمودار 

1396-1348 
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 بتطوو ر رشبا ،گرما بطهرا تبیین

 رشباو  ارتحر جهدر ساالنهو  ماهانه نسبت تعیین

 ترسیم بر مبتنی رکا. در روش دوش می دهستفاا افگروهایتر دارنمواز  شناسی قلیما تمطالعادر  رمنظو ینا ایبر

 نبیا دارنمو لمحصو که دشو می ترسیم هم با طتبادر ار ینحو به منطقه یک یماو د رشبا رماآ افگروهایتر دارنمو

 می افگروهایتر دارنمواز  دهستفاا با که ریطو به. ستا سیربر ردمو منطقه قلیمیا تنوساناو  اتتغییر ضریب هکنند

 ساله 49 رمااز آ رمنظو ینا ایبرداد.  تشخیصرا  منطقه قلیمیا حساسیتو  قلیمیا شدید تنوسانا حتیرا به انتو

 هایتروگراف دارنمو. ستا هشد دهستفاا زنجان سینوپتیک هیستگاا 1348 -1396 یها لسا به طمربو یماو د رشبا

 منطقه تیارحر یلگوو ا میلیمتر 3.58 ودحددر  ختالفیا ساالنه مطالعه ردمو منطقه رشبا یلگوا که هدد می ننشا

 ههندد ننشا نیز هشد ترسیم دارنمو پهن یلگوا. ستا شتهدا ادجه سانتیگردر 36 ودحددر  ختالفیا ساالنه نیز

 .باشد می لسا لطوآن در  باالی حساسیت ضریبو  قلیمیا صلیا عناصر زیاد نسبتاً تنوسانا

 

 منطقه افگروهایتر. 9دارنمو

 
 ن زنجان و مشاور طرحماخذ: اداره کل هواشناسی استا
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 طوبتو ر خشکی ساالنهو  ماهانه نسبت تعیین

 دارنمو مترسی. در روش دشو می دهستفاا ترمیکومبرآ دارنمواز  شناسی قلیما تمطالعادر  رمنظو ینا ایبر

 هکنند نبیا دارنمو لمحصو که دشو می ترسیم هم با طتبادر ار ینحو به منطقه یک یماو د رشبا رماآ ترمیکومبرآ

 رشبا که هایی ه)ما بمرطودوره  اومتد انمیزو  ست(ا رشبااز  بیشتر ماد که هایی هخشک )مادوره  اومتد انمیز

 1348-1396 یها لسا به طمربو  یماو د رشبا ساله 49 رمااز آ رمنظو ینا ایبر. باشد می ست(ا مااز د بیشتر

 هما 8 لطودر  لسا خشک نسبتاً رهدو که هدد می ننشا ذیل  دارنمو. ستا هشد دهستفاا زنجان سینوپتیک هیستگاا

 .کند می اپید مهادا آخر آذرماهتا و  زغاآ همااول اردیبهشت از 

 منطقه ترمیکومبرآ .10دارنمو

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح

 

 ارتفاعی تطبقاو  ماد رش،با بین همبستگی بطروا سیربر

در  ماو د شربا فضایی اتتغییر ندرو تادارد  ورتضر ابتدا قلیمیا تمطالعای از دبررکا یگیر نتیجه یک انعنو به

ی ابر. وندش محاسبه منطقهدر  تفاعیار تطبقا با اتتغییر ندرو ینا همبستگی بطروا سپسو  دشو تبیین      منطقه

 ساله 50 ریمادوره آ یابرو  WorldClim  قلیما جهانی شبکه یهاو از داده  مبنا -شبکهاز روش    رمنظو ینا

 پیکسل تفکیک به (Correlation Coefficient) همبستگی نموآز منجاا با مه. در اداددگر می دهستفاا 1951-2000

 یمتغیرها و سو یکاز  عتفاار متغیر بین R= -0،93همبستگی ضریب  DEMقومی ر تفاعیار متغیرو  ماد رش،با یها

ــددر  که مدآ ستد ( بهSig=0،0) داریمعنا  زهبادر  یگرد یسواز  ماو د رشبا ــفحه بع ــای ص ــه ه  هشد منعکس نقش

 .  ستا



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

145 

 نقشه هم دما منظومه حلب .13نقشه 

 
 و مشاور طرح زنجانماخذ: اداره کل هواشناسی استان 
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 نقشه هم باران منظومه حلب. 14نقشه 

 
 

 تعداد روزهای یخبندان

دودیت ن است محادی، کشاورزی، عمرانی، گردشگری و غیره ممکهای اقتصای از فعالیتپدیده یخبندان برای پاره

ای عادی هی پدیدایجاد کند. فراوانی روزهای یخبندان در محدوده موردمطالعه بر حسب موقعیت و شرایط جغرافیائ

 . با توجهباشدیدارای روزهای یخبندان بیشتری م دشتی است و مناطق مرتفع و کوهستانی برفگیر، نسبت به مناطق

ط تعداد متوس زنجان به اطالعات مربوط به تعداد روزهای یخبندان در یک دوره طوالنی موردمطالعه در ایستگاه

های احتمال وقوع آن وجود  ماه 7باشد که روز در سال می 114.7های مذکور به ترتیب روزهای یخبندان در ایستگاه

ن و ی فروردیماهها ذر، دی، بهمن و اسفند حداکثر، دردارد. میانگین ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در ماههای آ

 .حداقل است تا شهریورآبان متوسط و در ماههای اردیبهشت 
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 آماری مورد مطالعهدر دوره زنجان مجموع روزهای یخبندان در ایستگاه وسطمت .24جدول 

 جمع ساالنه نداسف بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1396 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 23.0 18.0 21.0 10.0 80.0 

1395 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 24.0 24.0 28.0 17.0 101.0 

1394 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 25.0 18.0 24.0 8.0 82.0 

1393 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 18.0 28.0 17.0 17.0 101.0 

1392 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 23.0 30.0 24.0 13.0 108.0 

1391 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.0 27.0 18.0 16.0 87.0 

1390 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0 30.0 29.0 29.0 24.0 133.0 

1389 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 27.0 30.0 25.0 19.0 119.0 

1388 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 25.0 12.0 21.0 9.0 82.0 

1387 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 23.0 27.0 23.0 20.0 109.0 

1386 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 21.0 30.0 29.0 17.0 114.0 

1385 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 30.0 30.0 27.0 21.0 123.0 

1384 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 14.0 21.0 29.0 19.0 17.0 111.0 

1383 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 28.0 29.0 28.0 21.0 122.0 

1382 11.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 14.0 26.0 25.0 19.0 109.0 

1381 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 23.0 25.0 28.0 17.0 105.0 

1380 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 15.0 19.0 27.0 18.0 91.0 

1379 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 21.0 24.0 29.0 22.0 111.0 

1378 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 21.0 28.0 28.0 26.0 126.0 

1377 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 21.0 27.0 26.0 90.0 

1376 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20.0 30.0 28.0 25.0 128.0 

1375 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 14.0 20.0 21.0 30.0 24.0 125.0 

1374 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 27.0 26.0 25.0 25.0 132.0 

1373 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 20.0 24.0 26.0 20.0 101.0 

1372 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 24.0 26.0 26.0 19.0 126.0 

1371 18.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0 23.0 30.0 28.0 27.0 142.0 

1370 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 21.0 30.0 30.0 27.0 127.0 

1369 23.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 23.0 30.0 29.0 24.0 139.0 

1368 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 19.0 29.0 29.0 23.0 121.0 

1367 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 25.0 30.0 30.0 21.0 129.0 

1366 15.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 18.0 28.0 28.0 24.0 132.0 

1365 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 27.0 26.0 25.0 13.0 114.0 
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 جمع ساالنه نداسف بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1364 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 21.0 26.0 29.0 24.0 119.0 

1363 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0 25.0 27.0 26.0 24.0 126.0 

1362 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 29.0 27.0 18.0 104.0 

1361 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 28.0 29.0 30.0 27.0 138.0 

1360 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20.0 20.0 29.0 24.0 103.0 

1359 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 21.0 27.0 24.0 17.0 95.0 

1358 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 22.0 30.0 30.0 24.0 112.0 

1357 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.0 15.0 18.0 17.0 21.0 99.0 

1356 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 22.0 27.0 23.0 18.0 106.0 

1355 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.0 16.0 29.0 29.0 17.0 119.0 

1354 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 16.0 24.0 25.0 27.0 30.0 137.0 

1353 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 27.0 30.0 30.0 24.0 126.0 

1352 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25.0 30.0 30.0 24.0 133.0 

1351 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 25.0 30.0 28.0 19.0 128.0 

1350 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 16.0 30.0 30.0 28.0 123.0 

1349 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 17.0 30.0 30.0 18.0 110.0 

1348 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 25.0 25.0 26.0 20.0 120.0 

 114.7 20.5 26.4 26.4 21.8 8.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.8 میانگین

 

 مطالعه آماری مورددر دوره زنجان مجموع روزهای یخبندان در ایستگاه وسطمت. 11نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 مجموع ساعات آفتابی

اه ساعت در م 353 از زنجانمتوسط ماهانه ساعات حقیقی تابش آفتاب در ایستگاه  زیرهای جدول براساس داده

انه آن گین ماهساعت و میان 2927.6متغیر است و مقدار ساالنه آن برابر  دی ماهساعت در ماه  142.7تا  تیرماه

 باشد. ساعت در ماه می 243.96

 در دوره آماری موردمطالعه زنجان مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه .25جدول 

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

1396 200.0 290.0 391.3 352.0 361.7 339.2 281.6 178.5 178.7 149.2 149.9 168.6 3041 

1395 185.6 236.2 318.6 350.3 365.3 328.4 288.9 181.0 164.4 159.2 120.9 203.7 2903 

1394 222.7 317.0 326.0 311.7 370.6 303.6 241.0 123.9 136.0 150.0 172.3 189.1 2864 

1393 221.3 258.3 316.1 312.0 350.4 322.1 239.0 189.8 100.5 151.1 148.2 204.4 2813 

1392 260.9 269.6 353.8 374.4 371.5 337.7 297.1 137.6 112.6 137.5 174.5 176.9 3004 

1391 217.2 273.8 335.1 326.6 337.9 318.3 268.5 163.6 100.6 165.1 166.1 154.1 2827 

1390 245.1 212.8 333.8 346.3 347.5 325.8 257.6 112.1 178.9 159.9 141.7 203.9 2865 

1389 233.4 215.8 318.0 355.6 359.3 320.1 277.5 224.4 188.6 137.2 164.4 172.4 2967 

1388 194.0 221.7 295.7 327.2 360.6 296.6 264.9 164.0 144.5 120.0 124.1 130.1 2643 

1387 213.3 263.1 363.9 342.2 341.3 275.2 265.0 149.3 166.7 138.8 160.0 192.3 2871 

1386 156.6 247.9 334.7 343.7 305.4 333.5 257.8 222.3 143.0 150.4 157.9 185.5 2839 

1385 201.7 246.3 373.5 372.0 356.2 319.9 244.8 156.6 143.8 127.7 145.7 152.8 2841 

1384 227.5 249.7 349.0 365.6 339.3 336.8 270.7 175.2 187.7 110.8 140.7 223.1 2976 

1383 235.3 236.9 339.7 336.6 363.2 333.3 267.9 150.6 139.7 120.3 145.4 190.1 2859 

1382 176.6 294.6 313.1 367.0 365.9 341.2 280.6 190.7 127.8 119.9 158.5 185.4 2921 

1381 170.0 261.8 389.8 366.2 364.5 341.6 245.0 206.8 77.5 168.5 166.6 147.7 2906 

1380 235.1 280.0 398.2 368.4 360.2 339.4 248.0 183.4 124.2 152.8 158.5 210.9 3059 

1379 219.1 296.4 363.5 353.7 351.0 333.2 234.0 164.4 115.4 147.0 165.5 218.8 2962 

1378 254.2 290.0 389.2 371.7 312.1 342.1 294.2 169.4 148.8 149.2 194.0 260.1 3175 

1377 261.7 266.1 346.1 385.7 341.9 325.7 296.2 219.2 176.8 123.8 210.8 234.1 3188 

1376 215.8 285.7 331.7 341.3 354.2 340.6 265.8 183.4 129.8 134.1 128.6 167.5 2879 

1375 145.0 250.5 352.5 340.4 365.3 346.0 259.7 200.4 174.3 153.9 227.9 156.8 2973 

1374 249.1 240.2 234.3 371.7 354.7 329.5 292.2 242.0 166.4 146.9 124.0 141.3 2892 

1373 232.1 234.7 355.6 377.1 372.3 328.7 222.7 194.9 157.5 150.4 176.4 192.4 2995 

 2927.6 185.9 159.3 142.7 145.2 178.5 265.0 327.4 353.0 352.5 342.6 260.0 215.6 میانگین
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 در دوره آماری موردمطالعه زنجان در ایستگاهمجموع ساعات آفتابی  .12نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 بررسی وضعیت باد منطقه

 هیستگاا 1372-1396 یها لسا یسالها به طمربو ساله 25 رمااز آ منطقهدر  ییاهو تجریانا غالب ندرو تعیین ایبر

 ریمادر دوره آ دبا سرعت میانگینو  نیاوافر ذیل ولجددر  ابتدا رمنظو ینا ایبر. شد دهستفاا زنجان سینوپتیک

و در  ماهانه سمقیا در منطقه دگلبا امیاگرد نیز ذیل دارنمودر  رطو همین. دشو می ئهارا ماهانه سمقیادر   رمذکو

از  همو  نیاوافر ظرناز  هم منطقه دبا غالب جهت که هدد می ننشا دارنمو ینا. ستا هشد ئهارا ساله 25 ریمادوره آ

 یهادبا تأثیر حتت هعمد رطو به مطالعه ردمو منطقه ینابنابر. ستاشرق  دبااز آن  بعدو  جنوب شرقی دبا تشد نظر

 ننشا زنجان هیستگادر ا دباوزش  ریماآ سیربر. نددار نجریا متر بر ثانیه 27 سرعت میانگین با که ستا شرقیغالب 

 سمقیادر  تمسفرا یباال ازتر شرقی یها جمو با ستااهمر باال تیطوبو ر تیارحر پتانسیل با جنوب شرقی دبا کهداد 

در  غربی دبا وکلیماتیک( ومیکر سمقیادر ) نکوهستا سمتاز ب جنو دباو  نتابستا یها همادر  عمدتاً سینوپتیک

 .   نددار نجریا نمستاز یها همادر  عمدتاً سینوپتیک سمقیا

 ساله 20 ریمادوره آ میانگین ایبر هماهانسمقیادر  منطقه دگلبا دارنمو .13 دارنمو
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 *1348-1396ایستگاه زنجان در دوره آماری  دبا سرعت میانگینو  نیاوافر  .26 ولجد

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

1396 26024 25021 32017 02017 04013 21026 21015 22017 19014 26018 02016 25020 21026.0 

1395. 21020 27018 09018 10017 29017 24017 25014 01017 25020 10012 36016 16014 21020.0 

1394 26019 19021 34018 21016 03011 33016 25018 36018 20019 19020 22014 29026 29026 

1393 19015 33012 30015 15011 19014 09015 24014 22013 20020 20018 21016 25017 20020 

1392 21011 24016 27010 06011 23011 09008 06013 03010 24012 21012 03010 30009 24016 

1391 24016 23011 07014 06015 03010 05013 27011 06010 16008 21013 24010 18020 18020 

1390 24015 27010 29012 07013 06015 06011 24013 04010 03012 27008 24010 03016 03016 

1389 27017 27013 24013 06010 06012 02012 27020 23008 21009 10008 23011 04018 27020 

1388 06026 24014 06019 06014 05012 24014 06012 24011 09010 22012 23012 21025 06026 

1387 19013 28010 03014 04013 06020 25019 24013 06013 27008 19011 09017 18018 6020.0 

1386 21015 25017 06015 06015 03012 09010 07008 27020 31010 06024 24011 20018 06024 

1385 06012 24015 03010 05012 11009 04017 18015 30010 26007 12008 11012 18012 04017 

1384 23013 26009 24012 06012 02013 03011 21020 21012 15008 24010 24015 18014 21020 

1383 24015 22015 04015 30027 10010 27011 07010 30009 24010 03009 06015 18012 30027 

1382 22022 06017 27020 04011 28011 04014 22009 11015 02014 21015 23021 21027 21027 

1381 23011 21020 27015 06014 06011 06011 26008 30010 07010 05010 22013 21020 21020 

1380 26014 22016 04016 06010 06014 03010 24016 09015 23016 21014 22009 06016 22016 

1379 21021 16016 04012 06015 06012 21013 26010 27009 06012 24009 04016 23015 21021 

1378 12015 31015 24012 04014 06011 24013 32012 26013 09012 10010 22012 24012 12015 

1377 23016 24011 25012 06012 03014 06014 03016 25010 18015 04010 22013 18014 23016 

1376 25015 25013 27019 06014 06011 06014 24011 24007 09007 12009 22014 24014 27019 

1375 03012 30018 24015 06012 05011 25010 04007 23010 24009 24011 12010 21018 21018 

1374 22012 21013 20010 06011 10010 09007 23012 24011 21009 05011 09008 07008 21013 

1373 6009 23010 18012 7012 7010 5011 6007 6009 22010 21017 23007 24007 21017 

1372 22022 22012 28012 05010 31010 30015 09010 24012 9009 8008 25012 15012 22022 

max 06026 19021 27020 30027 06020 25019 
27020 

،21020 
27020 20020 06024 23021 21027 

30027 

،21027 

 سمت باد)درجه( ی( سه رقم بعدهی)دورقم اول از سمت راست سرعت باد)متر بر ثان*

 اهوآب و عنو تعیین

 تنرماروش د

 قع ضریباروش در و ین. در ادشو می دهستفاا( DeMartonتن )رماد دیپیشنها رکااز روش   ابتدا رمنظو ینا ایبر 

نیز را  قلیما عنو تفسیر ایبر تعمیم قابلیت که دشو می تعیینآن  یماو د رشبا رماآ سساا بر منطقه یک خشکی

 :دشو می دهستفاا یرز بطهاز را رمنظو ینا ایبردارد. 
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  عنو 6 سساا بر( I)شکیخ ضریب.ستا ساالنه یماد متوسط (T)و  ساالنه رشبا (P) ،خشکی ضریب( Iدر آن ) که

و  میلیمتر 294.1 ساالنه رشبا میانگین سساا بر .ددمیگر تعیین زیر ولجد یمبنا برای  و  رهحا تا خشکاز  قلیما

 که مدآ ستدبه  13.87 دلمعا مطالعه ردمو منطقه خشکی ضریب اد،سانتیگر جهدر 11.2 ساالنه یمادمیانگین 

 .  ستا (1348-1396ساله ) 49  ریمادر دوره آ خشک نیمه قلیما عنو هنمایند

 تنرماد روش سساا بر قلیما یبند طبقه .27جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I < 10 خشک

 I< 20 ≥10 نیمه خشک

 I< 24 ≥20 مدیترانه ای

 I< 28 ≥24 نمیه مرطوب

 I< 35 ≥28 مرطوب

 I 35 بسیارمرطوب

 کوپنروش 

 ماد ینمیانگ یها شاخص یمبنا بر قلیما یبند طبقه ایبر شیرو قعدر وا( Köppenکوپن ) دیپیشنها رکادر روش  

 .شوند می ئهارا کوپن یبند تقسیم نکال لیهاو یها وهگر ابتدا رمنظو ینا ایست. برا رشباو 

 بندی کوپنتقسیم  نکال لیهاو یها وهگر .28جدول 

 عالمت محدوده کمی دما ویژگی آب و هوایی ویژگی از نظر پوشش گیاهی آب  وهوا

 ای رهحا
ای  رهحا یجنگلها  شدر جهت ماو د رشبا

 ستا مناسب
 A درجه نیست 18هیچ ماهی سردتر از  زمستان ندارد

 B ستا ختیدر نگیاها زنیااز  کمتر رشبا کمبود بارش جهت رشد درختان مناسب نیست خشک

 معتدل
بارش و دما برای رشد جنگلهای خزداندار 

 کافی است
 ستان مالیمزم

رار درجه ق 18و  -3سردترین ماه بین 

 دارد
C 

 سرد
بارش و دما برای رشد مخروطیان کافی 

 است
 D رجه استد -3سردترین ماه زیر  زمستان سرد

 E درجه نیست 10هیچ ماهی باالی  تابستان ندارد به علت سرمای زیاد درخت نمی روید قطبی

 تقسیم یمیقلا تردخر یها وهگر به قلیمیا یگرد یها یژگیو به توجه با هشد دیا یها وهگراز  امکد هر ایبر سپس

    شوند می

 بندی کوپنطبقه در  قلیمیا تردخر یهاوه گر .29جدول 

 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

A 

 ادگر سانتی جهدر 18از  بیشتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

F  رمت سانتی 6 قلاحد ماهی هر ندگیربا نگینمیا 

M  10-25از  گترربز یا ویمسا لیو متر سانتی 6از  کمتر لسا هما ترین خشکدر  ندگیربا R/ 

W  10-25از  کمتر همو  متر سانتی 6از  کمتر هم لسا هما ترین خشک ندگیربا R/ 
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 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

 هما خشکترین گیندربا aو  ترم میلی حسب بر ساالنه ندگیربا r - 100)  a= rبا  ستا برابر Awو  Am یهااهوآب و  بین زمر

 (لسا

B 

 ویژگی
 با مناطقو در T2+28  از  تابستانین رابا با مناطقو  در  T2از  مستانیز رانبا با مناطقدر  (R) ندگیربا انمیز

 کمتر  2T+14 از  فصلی همه تقریباً رانبا

 h h ادسانتیگر جهدر 18از  بیشتر ساالنه یماد میانگین 

 k 
 جهدر 18ز ْا بیشتر لسا هما کمترین یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر  18ْاز کمتر االنهس یماد میانگین

 ادگر سانتی

 k' ادسانتیگر جهدر18ْاز  کمتر لسا هما گرمترینو  ساالنه یماد یها میانگین 

 

C 

 ویژگی
 میانگینو  ادگر انتیس جهرد -3ْاز  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر18از ْ کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین

 ادسانتیگر جهدر 10از ْ بیشتر لسا هما گرمترین یماد

S  
 هما نتری بمرطو ندگیربا انمیزاز   کوچکتر مگر فصلدر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نتابستا

 سانتیمتر 3از  کمترو  نمستاز

W  ناتابست هما ترین بمرطو نرااب انمیزاز   کوچکتر نمستاز هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نمستاز 

F  متر سانتی 3 قلاحد لسااز  ماهی هر ندگیربا میانگین 

 a داسانتیگر جهدر 22ْاز  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 b 
 بیشتر لسااز  هما 4 قلاحد یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 22ْاز  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر جهدر 10از ْ

 c 
 جهدر 10از ْ یشترب هما 3 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 22ْاز  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 

D 

 ویژگی
از  کمتر هما رینتدسر یمادمیانگین  لیو  ادسانتیگر جهدر10ْاز  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین یژگیو

 ادگرسانتی جهدر -3ْ

S  
و  نمستاز هام ترین بمرطو رانبا انمیزاز  کوچکتر مگر فصلدر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نتابستا

 متر سانتی 3از  کمتر

W  نتابستا هما ترین بمرطو رانبا انمیزاز کوچکتر  نمستاز همادر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نمستاز 

F  متر سانتی 3 قلاحد لسااز  ماهی هر ندگیربا میانگین 

 a داگر سانتی جهدر 22ْاز  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 b 
 لسااز  هما رچها قلاحد یماد میانگین لیو ادگر سانتی جهدر 22ْاز  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادگر نتیسا 10ْاز  بیشتر

 c 
 جهدر 10از ْ یشترب هما 3 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 22ْاز  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 d d ادسانتیگر جهدر 38از ْ کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین 
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 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

E 

 ادگر سانتی جهدر 10از ْ کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

T  ادانتیگرس جهدر) صفر( 0ْاز  بیشتر لیو ادسانتیگر هجدر 10ْاز  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

F  F  ادسانتیگر جهدر) صفر( 0ْاز  کمتر لسا یها هما متما یماد میانگین 

 . شوند می ئهارا ذیل ولجددر  نیز کوپن سیستمدر  هااهوآب و  اعنوا ریختصاا یها عالمتو  سامیا

 

 کوپنسیستم در  هااهوآب و  اعنوا. 30 ولجد

 مت اختصاریعال نام

 Af رهحا بمرطوو  مگر

 Am موسمی

 Aw , As وانسا بمرطوو  خشک

 Cwa , Cfa ای رهحا جنب بمرطو

 Csb , Csa ای نهامدیتر

 Cfc , Cfb قیانوسیا

 Dfa , Dfb , Dwa , Dwb بمرطوای  رهقا

 Dfc ,Dwc , Dwd دسر یا قطبی جنب

 Et راتوند

 Ef انیخبند

 Bwk , Bwh بیابانی

 Bsk , Bsh بیابانی هنیم

ـــــدل(  C عنواز  منطقه نکال قلیما تیپ ،مایید یها میانگین سساا برو  کوپن یبند طبقه قلیما اعنوا سساا بر  )معت

 ارقر+ 18و  -3 بین انمیز ینو ا ستا همادیدر  جهدر -1.6 دلمعا لسا هما تریندسر یماد میانگین  که اچر ستا

 3.4ان در حـدود بارندگی در ماه های تابسـت که اچر ستا a یرمجموعهو ز F عنوز ا منطقه قلیما تردخر تیپ مادارد. ا

درجـه  22 درجـه )بیشـتراز 23.7سانتیمتر( بوده و میانگین دمای گرمترین مـاه سـال حـدود  3میلمیتر )یبیشتر از 

 سانتیگراد( می باشد.

ـــه منط قلیما انتو می کوپن سسیستمدر  اهوآب و  اعنوا ولجد طبق ینابنابر  یبند قهطب ای رهحا جنب بمرطورا ق

 .دکر

 نفایوروش ا

 (P) ر آند که ددگر می محاسبه یرز لفرمو( از I) طوبتیر ضریب سساا بر نیز ( Ivanovنف )ایوروش ا رکادر روش  

 باشد می منطقه ساالنه تبخیرو  رشبا ارمقد ترتیب به (E) و
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ـــــ ولجد اردستاندا یباضر با قنطبااز ا پس( I) ضریب  سساا بر. کند می مشخصرا  منطقه قلیمیا یبند طبقه لذی

 ساالنه رطو هب پتانسیل قتعرو  تبخیر انمیز. باشد میلیمتر می 294.1 دلمعا رشبا انمیز زنجـــان هیستگاا یهاداده 

 دلعام طوبتیر ضریب تمحاسبا ینا با. باشد می میلیمتر 692.8 دلمعا تقریباً مونتیث پنمن لمد سساا بر هم

 .ستا استپی طبقه ههندد ننشا که  یدآ می ستد به 0،42

 ایوانف روش سساا بر قلیما یبند طبقه. 31جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I ≥ 1.5 بسیار مرطوب جنگلی

 I< 1.5 ≥1.0 مرطوب جنگلی

 I< 1.0 ≥0.6 جنگلی ستپیا

 I< 0.6 ≥0.3 ستپیا

 I< 0.3 ≥0.13 بیابانی

 I< 0.13 ≥0.0 ئیاصحر

 

 مقایسه تبخیروتعرق پتانسیل)روش تجربی تورنت وایت اصالح شده( و میانگین بارندگی ایستگاه  .14دارمون

 
 ماخذ: مشاور طرح

 ژهمبرروش آ

 یرز بطهز راا دهستفاا باو  رشباو  ماد یمترهاراپا سساا بر منطقه قلیما تعیین (Emberger) ژهمبرآ رکادر روش  

 :دپذیر می  رتصو
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در    امد یکثرهااحد متوسط ترتیب به mو  Mو  ساالنه رشبا متوسط P ژه،مبرآ ینما قلیما ضریب Q 2 در آن که

از  دهفاستا رمنظو به.باشد می کلوین جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسطو  لسا هما گرمترین

 هما رمترینگدر  ماد یکثرهااحد سطمتو هنگاآ. شد ثبت میلیمتر 294.1 دلمعا منطقه ساالنه رشبا ابتدا قفو لفرمو

 در تیبتر به زنجـــــــان هیستگاا ایبر ساله 49 ریمادر دوره آ لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسطو  لسا

ــــرداد ــــاهو در  32.3  م . شدند محاسبه ینکلو جهدر 266.45و  305.45  تیرعبا بهو  ادسانتیگر جهدر -6.7 دی م

 ننشا ریی زها ولجددر  ژهمبرآ ینما قلیما طبق که مدآ ستد به 26.37   دلامع ژهمبرآ ینما قلیما ضریب سپس

 . ستا مطالعاتی ودهمحد ایبر خشک قلیمیا طبقه ههندد

 می قهمنط قلیما تعیین ایبر ورمشا منتخبروش  رشباو  ماد یمترهاراپا تر قیقد خالتد لیلد به ژهمبرآ روش

 .  باشد

 آمبرژه وشر سساا بر قلیما یبند طبقه .32جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 Q ≥ 150 بمرطو ربسیا

 Q< 150 ≥98 بمرطو

 Q< 98 ≥57 بمرطو نیمه

 Q< 57 ≥30 خشک نیمه

 Q< 30 ≥17 خشک

 Q< 17 خشک ربسیا

 

 ادسانتیگر جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسط یبند طبقه .33جدول 

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 m ≥ 7 مگر

 m < 7 ≥3 لمعتد

 m < 3 ≥0 خنک

 m < 0 ≥3- دسر

 m < -3 دسر ربسیا

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

157 

 نقشه طبقه بندی اقلیمی منظومه حلب .15نقشه 

 
 بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری   -

 یدایش خودپباشد. انسان از بدو یکی از عوامل مؤثر بر زندگی، سالمتی و آسایش انسان، شرایط جوی و اقلیمی می

ست. این اع شده بطورمستقیم و غیرمستقیم متأثر از این شرایط بوده است و به نوبه خود هم بر اقلیم مؤثر واق

ایش آوری، افزفت فنتأثیرگذاری برای انسان اولیه خیلی کمتر بوده است و لیکن تأثیرگذاری انسان امروزی با پیشر

 زیست به مراتب بیشتر شده و او زندگی خود و سایر موجودات کرهطبرداری نامناسب از محیرویه جمعیت و بهرهبی

، وی زندگیی بر رزمین را مشکل و با مسائل پیچیده مواجه ساخته است. امروزه مطالعه تأثیر وضعیت جوی و اقلیم

ی یا شناسی انسانهای علمی تحت نام زیست اقلیمسالمتی، آسایش و اعمال و رفتار انسان در قالب یکی از شاخه

 ا در کلیهگیرد. علم زیست هواشناسی علمی است که تأثیرات فوق رزیست هواشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می

 دهد.جانوران و گیاهان مورد مطالعه و بررسی قرار می
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اشد. از بتواند متفاوت با توجه به تفاوت قابل مالحظه افراد با یکدیگر، احساس آنها از یک وضعیت جوی یا اقلیمی می

رای بدنی و یا توان هیچ اقلیمی را کامالً نامناسب دانست و نه یک اقلیم را برای همه نوع فعالیت باین رو نه می

عین را مک روز یسالمتی و رفاه همه افراد کاماًل مطلوب محسوب داشت. مثالً بعضی از افراد ساکن در یک محل، 

. جدا ها خنک و نامطلوب احساس نمایندگرم و نامطلوب و بعضیها ممکن است مالیم و مطلوب احساس کنند. بعضی

باشد. یرگذار میهای فردی نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در احساس آنها از شرایط جوی کامالً تأثاز ویژگی

، ه حرارترجتوان تنها از طریق بررسی یکی از عناصر اقلیمی مانند: داحساس انسان نسبت به محیط اطرافش را نمی

رتباط ایزیکی او گذارد و با آسایش فرطوبت نسبی یا جریان هوا بیان کرد، زیرا ترکیب این عناصر بر انسان تأثیر می

ابر دن در براکنش بدارد. نسبت درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در ایجاد احساس آسایش انسان تأثیر دارد. البته و

ر آلمان دی، متفاوت است. بطور مثال فرهنگها و مناطق مختلف جغرافیایای تجربی است و در شرایط اقلیمی پدیده

یکه در مناطق درصد مطلوب است. در حال 50درجه سانتی گراد( و رطوبت نسبی  8/20درجه فارنهایت ) 5/69دمای 

رایط کننده شندرصد رطوبت مطلوب است. این ارقام، تعیی 80الی  70درجه فارنهایت و  85تا  74استوایی دمای 

بت ی که رطور جدولدهوایی است که انسان در آن شرایط از نظر فیزیکی راحت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را 

آید که به ای بدست مینسبی بر محور افقی و درجه حرارت در محور عمودی آن مشخص شده ترسیم کنیم، محدوده

هایی است که فرد در آن احساس آرامش و یتکننده وضعگویند. این منطقه مشخصمی« منطقه آسایش»آن 

توان محدوده دقیقی برای کند. البته به دلیل تفاوت میان دمای مطلوب هوا در مناطق مختلف، نمیآسایش می

فاوت ختلف تمنطقه آسایش تعیین کرد، زیرا دمای مطلوب هوا در یک منطقه مشخص برای افرادی با جنس و سن م

 نجام شدهاحاسبات مها بر مبنای این توصیهیت و نوع میزان پوشش فرد نیز بستگی دارد. دارد و به نوع میزان فعال

 ترینناسبمدهد و های حرارتی انسان نشان میبرروی درجه حرارت موثر، که اثر توامان حرارت و رطوبت را در تنش

گراد و جه سانتیدر 24تا  18 گردد )در نوسان حرارتیمعرفی می  "بسیار مطلوب"شرایط، که در اینجا با عبارت 

 گردد:سازد( برای روزهای هر ماه به شرح زیر ارائه میدرصد مشخص می 70تا  30نوسان رطوبتی 

ن روز این ماه با در نظر گرفتبهمن(: وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی شبانه 11دی تا  January -11. ماه دی )1

 ود.شسرد توصیف میخیلی  های حرارتی انسان تنش

 بامداد هر روز تا 5/6اسفند(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  9بهمن تا  February -12ماه بهمن ) -2

-سرد توصیف می لیخی بامداد، 5/6بعدازظهر تا  5/6بعدازظهر سرد و از  5/6ظهر تا  5/12سرد، از  خیلی ظهر 5/12

 گردد.

ر روز هبعدازظهر  5/6بامداد تا  5/6روز این ماه از ساعت ین(: شبانهفرورد 11اسفند تا  March -10ماه اسفند ) -3

 باشند.قلیمی میاسرد به لحاظ آسایش خیلی بامداد، دارای وضعیت  5/6بعداز ظهر تا  5/6دارای شرایط سرد و از 

ماه از ساعت روز این اردیبهشت(: وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه 10ا تفروردین   April -12ماه فروردین  ) -4

بامداد، سرد  5/6ظهر تا بعداز 5/6و از  سرد قابل تحملبعدازظهر  5/6ظهر تا  5/12ظهر، سرد، از  5/12بامداد تا  5/6

 گردد.توصیف می
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مگاه، شا 5/6بامداد تا  5/6روز این ماه از ساعت خرداد(: در شبانه 10ا تاردیبهشت  May -11ماه اردیبهشت ) -5

 شود.بامداد، سرد توصیف می 5/6شامگاه تا  5/6قابل تحمل و از سرد  وضعیت آسایش اقلیمی

 ظهر هر 5/12بامداد تا  5/6تیر(: وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه از ساعت  9خرداد تا  June -11ماه خرداد ) -6

قابل سرد داد، امب 5/6بعدازظهر، تا  5/6مطلوب و از  خنکبعدازظهر  5/6ظهر تا  5/12مطلوب، از  نسبتا روز خنک

 باشد.تحمل می

نک خظهر، دارای شرایط  5/12بامداد تا  5/6روز این ماه از ساعت مرداد(: شبانه 9تیر تا  July -10ماه تیر ) -7

بامداد، دارای  5/6بعدازظهر تا  5/6مطلوب و از  خنکبعدازظهر دارای وضعیت  5/6ظهر تا  5/12مطلوب، از نسبتا 

 باشند.از نظر آسایش اقلیمی می شرایط خنک نسبتًا مطلوب

بامداد هر روز تا  5/6شهریور(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  9مرداد تا  August -10ماه مرداد ) -8

ک بامداد، خن 5/6بعدازظهر تا  5/6بعدازظهر، بسیار مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12مطلوب، از  ظهر، خنک 5/12

 شود.نسبتًا مطلوب توصیف می

 5/6روز این ماه از ساعت مهر(: وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه 8 شهریور تا September -10ماه شهریور ) -9

 5/6بعداز ظهر تا  5/6بعدازظهر، خنک مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12ظهر، خنک نسبتاً مطلوب، از  5/12بامداد تا 

 باشد.بامداد، خنک نسبتاً مطلوب می

شرایط  بعدازظهر، دارای 5/6بامداد تا  5/6روز این ماه از ساعت آبان(: شبانه 9مهر تا  October -9ماه مهر ) -10

 باشند.بامداد، دارای وضعیت سرد قابل تحمل می 5/6بعدازظهر تا  5/6خنک نسبتاً مطلوب و از 

ساعت از  24می طول آذر(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی در تما 9آبان تا  November -10ماه آبان ) -11

 شود.روز سرد قابل تحمل توصیف میشبانه

ظهر هر  5/12بامداد تا   5/6دی(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از  10آذر تا  December -10ماه آذر ) -12

-میسرد توصیف خیلی بامداد  5/6بعدازظهر تا  5/6بعدازظهر، سرد قابل تحمل و از  5/6ظهر تا  5/12روز سرد، از 

 .2گردد

توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای  -2-4

 هدف دهستان و یا بخش.

 فرهنگی -جتماعیا رساختا -

 منطقه یها هسکونتگا قدمتو  یکجانشینی سابقۀ -

 مذهبیو  یخیرتا یهارگادیاو  ها مناو آب  ها منا یجا نچو جعیامراز  انتو میای را  منطقه هر یکجانشینی یخرتا

و  طبیعی ملاعواز  سیعیو طیف ههندد ننشا منطقهدر  عموضو ینای اسیکتابخانهربر. دتفسیرکر هماندی جا بر

و  "آباد" نگااز واژ زنجاناستان  یها هسکونتگای ارنامگذدر . باشد می ها هسکونتگادر  یکجانشینی بر مؤثر فرهنگی

                                                 
 .(می باشد190دکتر مسعود مهدوی )ص  مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران این اصطالحات بر گرفته از کتاب  2



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

160 

جهت نوع سکونت که عمدتا  بهدوم  ردموو  فرد آباد کننده ممفهو بهاول  ردمو که هشد دییاز دهستفاا "قشالق"

 . مورد اول جنبه اجتماعی و مورد دوم جنبه طبیعی دارد کههستند  وندغیاثو طوایف لر چگینی و  عشایر

توسط  نامه سشپر تکمیلو  نیامید دهگستر برنامه طی ،مینهز یندر ا هشد منجاای ا کتابخانه تمطالعا بر وهعال

 لسا 300 ات 200 ودحددر  ستاهارو غلبا قدمت که یددگر نتیجه منطقه هالیو ا انسفید یشر ،محلی  مسئولین

 تائید می کند. سال را برای اکثر روستاها 200که اثار تاریخی در محدوده مورد مطالعه، قدمت بیش از باشد می

 

 در سطح روستاها تاریخیآثار  .34جدول 

 موقعیت قدمت تاریخ ثبت ثبت شماره نام اثر

  وستای خوئین بر روی بلندیهای جنوب روستار -بخش حلب ق. هـ 7تا  5از قرن  1379/08/16 2874 خوئین  میل

 اخل بافت تاریخی روستاد -وستای خوئینر-بخش حلب   قاجار -صفوی  1389/11/17  30253 حمام خوئین  

 

 امی روستاتم که گفت انتو می 1395 تا 1345 یها لسا مسکنو  سفون ریسرشما رماآ به توجه با یگرد یسو از

 .ستا هشد داده نمایش صفحه بعد نقشهدر  مکانی رطو به عموضو ین. ادارند لسا 100از  بیشتر ئمدا سکونت سابقه

 منطقه یبند طایفه

حیطی ممی و یط اقلیدر روستاهای مورد مطالعه طایفه بندی خاصی که شاخص باشد وجود ندارد ولی به دلیل شرا

 می باشد.  لر چگینی و غیاثوندییالق عشایر ایجرود  حلبحاکم بر محدوده مورد مطالعه، منطقه 

 ساختار جمعیتی و ترکیب جمعیت

 36525 و 34759شهرستان ایجرود به ترتیب دارای  1395و 1390بر اساس نتایج حاصل از سرشماری سال های

 درصد می باشد.  1.38ج ساله اخیر شهرستان ایجرود برابر نفر جمعیت بوده است که نرخ رشد پن

 

 1395و  1390در سال های  شهرستان ایجرودپراکنش جمعیت در  .35جدول 

 بخش شهرستان
 1395 1390سال 

 نرخ رشد
 درصد جمعیت درصد جمعیت

 ایجرود
 1.71 16.78 6148 16.29 5648 حلب

 0.99 83.22 30493 83.71 29027 مرکزی

 1.11 100.00 36641 100.00 34675 موعمج

 868.68نفر جمعیت و  6148بخش حلب دارای ، 1395  لسا  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

نفر در  5192نفر در هرکیلومترمربع می باشد که از این میزان  7.08کیلومترمربع وسعت دارای تراکم جمعتی 

 با انمیز ینا ایسهمق با .نفر در کیلومترمربع می باشد 5.98ربع دارای تراکم کیلومترم 868.44مناطق روستایی با 

 کماتر که ددگر می نتیجه 1395 لسادر  مربع( کیلومتردر  نفر 7.08)شهری و روستایی  جمعیتی کماتر متوسط

  .باشد می کمترنفر در کیلومتر مربع  1.1 انمیز به مناطق روستاییدر  جمعیتی
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 شهرستان ایجرودنسبی جمعیت در سطح تراکم  .36جدول 

 تراکم جمعیتی مساحت )کیلومترمربع( جمعیت بخش

 حلب
 7.08 868.68 6148 شهری و روستایی

 5.98 868.44 5192 روستایی

  

ایجرود واقع  روستای مورد مطالعه در محدوده بخش حلب شهرستان 41در بندهای پیشین اشاره شد،  که همانگونه

فر(، ن 2500االی شهر )جمعیت ب-روستا دسته، ششس آستانه جمعیتی، روستاهای مذکور در قالب شده اند، بر اسا

متوسط  ، روستاهاینفر( 999تا  500)جمعیت  بزرگروستاهای   نفر(، 2499تا  1000)جمعیت  روستای مرکزی

دسته  نفر( 100ز کمتر او رباط یا آبادی ) نفر( 249تا  100روستاهای کوچک )جمعیت کمتر از  نفر،  499تا  250)

تر بوده و در قسمت شرقی بخش بیش نکتونظیر روستای محدوده در این  بزرگ یستاهارو تمرکزبندی شده اند. 

 یهارساختا  از ناشی ستاهارو کنشاپر هنحو ینا که ستا کرذ به زمال جمعیت بیشتری را در خود جای داده است.

 ی دهد.اها بر حسب دسته بندی آستانه جمعیتی را نشان مجدول ذیل پراکنش روست. باشد میمنطقه  طبیعی

 

 پراکنش جمعیت روستاهای هدف .37جدول 

 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه دهستان رده جمعیتی بخش

 حلب

 بزرگروستاهای 

 

 301 305 606 181 نکتو ایجرودپایین

 265 257 522 168 چسب ایجرودپایین

 

 روستاهای متوسط

 

 237 234 471 150 صایین ایجرودپایین

 231 229 460 147 ینگی کندجامع السرا ایجرودپایین

 170 177 347 119 سفیدکمر ایجرودپایین

 140 161 301 109 ارکویین ایجرودپایین

 175 164 339 106 قلقاتی ایجرودپایین

 156 150 306 96 نجم الشیخان ایجرودپایین

 روستاهای کوچک

 113 115 228 101 خویین ینایجرودپای

 84 87 171 71 قوریه ایجرودپایین

 74 80 154 52 کهریزسیاه منصور ایجرودپایین

 67 67 134 49 قوشچی ایجرودپایین

 57 68 125 38 قره بوته ایجرودپایین

 50 53 103 36 پاشاچای ایجرودپایین

 49 58 107 33 چولچه قشالق ایجرودپایین

 یا آبادی رباط

 46 50 96 29 قندی بالغ ایجرودپایین

 42 46 88 29 گنبد ایجرودپایین

 38 45 83 27 بهمن ایجرودپایین
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 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه دهستان رده جمعیتی بخش

 33 42 75 26 آرمتلو ایجرودپایین

 42 42 84 25 قراقیه ایجرودپایین

 27 36 63 21 گرنه ایجرودپایین

 26 42 68 19 حاج قشالق ایجرودپایین

 26 26 52 18 دایدارعلیا یینایجرودپا

 20 33 53 17 چولچه ایجرودپایین

 23 25 48 16 دایدارسفلی ایجرودپایین

 25 25 50 13 ابوجانلو ایجرودپایین

 12 12 24 9 قره دوراخلوسفلی ایجرودپایین

 5 4 9 6 بلوبین ایجرودپایین

 7 9 16 4 قادرلو ایجرودپایین

 0 0 0 0 ه چمیادین ایجرودپایین

 0 0 0 0 تریاکی ایجرودپایین

 0 0 0 0 جهان قبیر ایجرودپایین

 0 0 0 0 یازل داش ایجرودپایین

 0 0 0 0 آق قیه ایجرودپایین

 0 0 0 0 پالچه قشالقی ایجرودپایین

 0 0 0 0 قنبرلک ایجرودپایین

 0 0 0 0 قوجالو ایجرودپایین

 0 0 0 0 سفلی قویجوق ایجرودپایین

 0 0 0 0 تاج الدین ایجرودپایین

 0 0 0 0 جانقاجار ایجرودپایین

 0 0 0 0 ساری قیا ایجرودپایین

 0 0 0 0 قره گونی ایجرودپایین

 447 509 956 259 حلب - نقطه شهری

 جنسیو  سنی رساختا-

 ،مطالعه روستاهای مورد ینفر 5649 یتجمع، از 1390لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 متوسط رطو هب جمعیت جنسی نسبت   یگرد رتعبا به. هندد می تشکیل دانمررا  نفر 2756و  ننارا  ز نفر 2892

 . باشد می مرد( 95)به ازای هر صد زن، حدود صد در 95.30 با برابر روستاهای منطقه سطحدر 

دی سفیدکمر، قن پاشاچای، صایین، کهریزسیاه منصور، یستاهارو شامل ستارو 16 مورد مطالعه، یستاهارو نمیا از

 لشیخانو نجم ا ، گرنهبالغ، دایدارسفلی، ینگی کندجامع السرا، قوشچی، چسب، قوریه، قلقاتی، نکتو، ارکویین، خویین

 . باشند می صددر 100از  بیشتر جنسی نسبتدارای  مابقیو  صددر 100از کمتر  جنسی نسبتدارای 
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 کوچک یاهاسترو به نسبت یتر پایین جنسی نسبتاز  رگبزو  یمرکز یستاهارو که هدد می ننشا تمطالعا یجنتا

های شهر در  تر رگبز فاهیو ر دیقتصاا منابع با ورتمجا مزیت دیجاآن ا علت شاید که ندرداربرخو هادیباو آ

 اردمواز  ریابسیدر  معموالً. باشد ندامر جمعیت از بخشی تمهاجرو و شهرهای اطراف  زنجان، زرین آباد و حلب

 نسبت یشازفا باعث تمهاجر حالت یندر ا. ستا نناز نسبتاز  بیش انمهاجر بیندر  دانمر نسبت ،نیز تمهاجر

  .دشو می فرست مهاجر منطقهآن در  کاهشو  پذیر مهاجر منطقهدر  جمعیت جنسی

 عمجمواز  که ددگر می نتیجه ،طقهمن سطحدر  جمعیت سنی نسبت صخصودر  گرفته رتصو یها سیربر طی

 لنسامیا جمعیترا  %66.07، (لسا 14-0)  انانجوکودکان و  جمعیترا  %21.09   ودحددر روستاها،  جمعیت

 گفت انتو می سساا نیا بر. هندد می بیشتر( تشکیلو  لسا 65) لکهنسا جمعیترا  %12.77و ( لسا 15-64)

 .اشندب می یانجو جمعیت روستاهادر  ساکن جمعیت

 .باشند می سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاها جمعیت ههندد نمایشذیل  اولجد

 1390 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهمنظومه حلب روستاهای  جمعیت .38ولجد

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 )کلیه رده های سنی( مجموع

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ایجرودپایین حلب

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ادینه چمی

 100.00 98 50.00 49 50.00 49 98 آرمتلو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تریاکی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جهان قبیر

 101.47 137 49.64 68 50.36 69 137 قراقیه

 97.30 146 50.68 74 49.32 72 146 پاشاچای

 105.71 72 48.61 35 51.39 37 72 چولچه

 92.41 279 51.97 145 48.03 134 279 صایین

 96.49 224 50.89 114 49.11 110 224 کهریزسیاه منصور

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 یازل داش

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 آق قیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 پالچه قشالقی

 102.86 142 49.30 70 50.70 72 142 حاج قشالق

 106.41 161 48.45 78 51.55 83 161 قره بوته

 122.95 136 44.85 61 55.15 75 136 چولچه قشالق

 93.67 306 51.63 158 48.37 148 306 سفیدکمر

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قنبرلک

 53.66 63 65.08 41 34.92 22 63 قندی بالغ

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قوجالو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 100.00 56 50.00 28 50.00 28 56 ابوجانلو

 96.43 55 50.91 28 49.09 27 55 دایدارسفلی
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 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 )کلیه رده های سنی( مجموع

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 104.35 141 48.94 69 51.06 72 141 دایدارعلیا

 130.77 30 43.33 13 56.67 17 30 قره دوراخلوسفلی

  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قویجوق سفلی

 112.33 155 47.10 73 52.90 82 157 گنبد

 89.34 515 52.82 272 47.18 243 515 ینگی کندجامع السرا

 123.08 87 44.83 39 55.17 48 87 بهمن

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 لدینتاج ا

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قادرلو

 87.01 144 53.47 77 46.53 67 144 قوشچی

 94.72 516 51.36 265 48.64 251 516 چسب

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جانقاجار

 79.71 124 55.65 69 44.35 55 124 قوریه

 86.72 450 53.56 241 46.44 209 450 قلقاتی

  

 93.66 672 51.64 347 48.36 325 672 نکتو

 91.79 257 52.14 134 47.86 123 257 ارکویین

 100.00 10 50.00 5 50.00 5 10 بلوبین

 99.24 263 50.19 132 49.81 131 263 خویین

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ساری قیا

 97.14 69 50.72 35 49.28 34 71 گرنه

 97.67 340 50.59 172 49.41 168 340 الشیخاننجم 

 95.30 5648 51.20 2892 48.80 2756 5652 مجموع

 

 منظومهوضعیت جمعیت به تفکیک جنسیت در روستاهای  .15نمودار

       4          1 2
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 1390 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهحلب  منظومهروستاهای  بخش جمعیت .39ولجد

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 14 -0جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 حلب

 ثمرین

 ایجرود

 پایین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ادینه چمی

 233.33 20.41 20 30.00 6 70.00 14 98 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جهان قبیر

 93.33 21.17 29 51.72 15 48.28 14 137 قراقیه

 83.33 15.07 22 54.55 12 45.45 10 146 پاشاچای

 116.67 18.06 13 46.15 6 53.85 7 72 چولچه

 76.32 24.01 67 56.72 38 43.28 29 279 صایین

 105.56 16.52 37 48.65 18 51.35 19 224 رکهریزسیاه منصو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 پالچه قشالقی

 158.33 21.83 31 38.71 12 61.29 19 142 حاج قشالق

 121.43 19.25 31 45.16 14 54.84 17 161 قره بوته

 175.00 16.18 22 36.36 8 63.64 14 136 چولچه قشالق

 68.75 17.65 54 59.26 32 40.74 22 306 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قنبرلک

 33.33 19.05 12 75.00 9 25.00 3 63 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قوجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ندکارخانه آجر سفال ینگی ک

 160.00 23.21 13 38.46 5 61.54 8 56 ابوجانلو

 116.67 23.64 13 46.15 6 53.85 7 55 دایدارسفلی

 71.43 17.02 24 58.33 14 41.67 10 141 دایدارعلیا

 166.67 26.67 8 37.50 3 62.50 5 30 قره دوراخلوسفلی

  

 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قویجوق سفلی

 105.26 24.84 39 48.72 19 51.28 20 157 گنبد

 116.36 23.11 119 46.22 55 53.78 64 515 ینگی کندجامع السرا

 114.28 17.24 15 46.67 7 53.33 8 87 بهمن

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تاج الدین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قادرلو

 68.75 18.75 27 59.26 16 40.74 11 144 قوشچی

 95.38 24.61 127 51.18 65 48.82 62 516 چسب

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جانقاجار

 50 7.26 9 66.67 6 33.33 3 124 قوریه
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 81.69 28.67 129 55.04 71 44.96 58 450 قلقاتی

 83.15 25.89 174 54.60 95 45.40 79 672 نکتو

 135.29 15.56 40 42.50 17 57.50 23 257 ارکویین

 0 10.00 1 100.00 1 0.00 0 10 بلوبین

 141.66 11.03 29 41.38 12 58.62 17 263 خویین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ساری قیا

 125 12.68 9 44.44 4 55.56 5 71 گرنه

 105.26 22.94 78 48.72 38 51.28 40 340 نجم الشیخان

 97.35 21.09 1192 50.67 604 49.33 588 5652 مجموع

 

 1390 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به حلب منظومهروستاهای  جمعیت .39ولجدادامه 

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 ساله 64 -15جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 حلب

 ثمرین

 ایجرود

 پایین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ادینه چمی

 75.00 71.43 70 57.14 40 42.86 30 98 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جهان قبیر

 95.74 67.15 92 51.09 47 48.91 45 137 یهقراق

 92.00 65.75 96 52.08 50 47.92 46 146 پاشاچای

 104.35 65.28 47 48.94 23 51.06 24 72 چولچه

 104.60 63.80 178 48.88 87 51.12 91 279 صایین

 91.76 72.77 163 52.15 85 47.85 78 224 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 پالچه قشالقی

 76.36 68.31 97 56.70 55 43.30 42 142 حاج قشالق

 105.36 71.43 115 48.70 56 51.30 59 161 قره بوته

 110.42 74.26 101 47.52 48 52.48 53 136 چولچه قشالق

 95.10 65.03 199 51.26 102 48.74 97 306 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قنبرلک

 58.62 73.02 46 63.04 29 36.96 17 63 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قوجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 88.89 60.71 34 52.94 18 47.06 16 56 ابوجانلو

 85.00 67.27 37 54.05 20 45.95 17 55 دایدارسفلی

 102.00 71.63 101 49.50 50 50.50 51 141 دایدارعلیا

 110.00 70.00 21 47.62 10 52.38 11 30 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قره گونی  
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 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قویجوق سفلی

 112.77 63.69 100 47.00 47 53.00 53 157 گنبد

 83.24 65.83 339 54.57 185 45.43 154 515 ینگی کندجامع السرا

 106.67 71.26 62 48.39 30 51.61 32 87 بهمن

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تاج الدین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قادرلو

 90.74 71.53 103 52.43 54 47.57 49 144 قوشچی

 93.94 62.02 320 51.56 165 48.44 155 516 چسب

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جانقاجار

 71.74 63.71 79 58.23 46 41.77 33 124 قوریه

 80.79 60.67 273 55.31 151 44.69 122 450 قلقاتی

 96.93 66.82 449 50.78 228 49.22 221 672 نکتو

 80.90 62.65 161 55.28 89 44.72 72 257 ارکویین

 100.00 60.00 6 50.00 3 50.00 3 10 بلوبین

 89.41 61.22 161 52.80 85 47.20 76 263 خویین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ساری قیا

 103.85 74.65 53 49.06 26 50.94 27 71 گرنه

 89.34 67.94 231 52.81 122 47.19 109 340 الشیخان نجم

 91.39 66.07 3734 52.25 1951 47.75 1783 5652 مجموع

 

 1390 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک بهمنظومه حلب روستاهای  بخش جمعیت .39ولجدادامه 

 جمعیت کل نام آبادی نام دهستان نام بخش

 و بیشتر ساله 65جمعیت 

 مجموع زن مرد
 نسبت جنسی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 حلب

 ثمرین

 ایجرود

 پایین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ادینه چمی

 166.67 8.16 8 37.50 3 62.50 5 98 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جهان قبیر

 166.67 11.68 16 37.50 6 62.50 10 137 قراقیه

 133.33 19.18 28 42.86 12 57.14 16 146 پاشاچای

 100.00 16.67 12 50.00 6 50.00 6 72 چولچه

 70.00 12.19 34 58.82 20 41.18 14 279 صایین

 118.18 10.71 24 45.83 11 54.17 13 224 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 پالچه قشالقی

 366.67 9.86 14 21.43 3 78.57 11 142 حاج قشالق

 87.50 9.32 15 53.33 8 46.67 7 161 قره بوته

 160.00 9.56 13 38.46 5 61.54 8 136 چولچه قشالق

 120.83 17.32 53 45.28 24 54.72 29 306 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قنبرلک
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 66.67 7.94 5 60.00 3 40.00 2 63 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قوجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 80.00 16.07 9 55.56 5 44.44 4 56 ابوجانلو

 150.00 9.09 5 40.00 2 60.00 3 55 دایدارسفلی

 220.00 11.35 16 31.25 5 68.75 11 141 دایدارعلیا

 0.00 3.33 1 0.00 0 100.00 1 30 قره دوراخلوسفلی

  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قویجوق سفلی

 128.57 10.19 16 43.75 7 56.25 9 157 گنبد

 78.13 11.07 57 56.14 32 43.86 25 515 ینگی کندجامع السرا

 400.00 11.49 10 20.00 2 80.00 8 87 بهمن

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تاج الدین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قادرلو

 100.00 9.72 14 50.00 7 50.00 7 144 قوشچی

 97.14 13.37 69 50.72 35 49.28 34 516 چسب

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جانقاجار

 111.76 29.03 36 47.22 17 52.78 19 124 قوریه

 152.63 10.67 48 39.58 19 60.42 29 450 قلقاتی

 104.17 7.29 49 48.98 24 51.02 25 672 نکتو

 100.00 21.79 56 50.00 28 50.00 28 257 ارکویین

 200.00 30.00 3 33.33 1 66.67 2 10 بلوبین

 108.57 27.76 73 47.95 35 52.05 38 263 خویین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ساری قیا

 40.00 9.86 7 71.43 5 28.57 2 71 گرنه

 158.33 9.12 31 38.71 12 61.29 19 340 نجم الشیخان

 114.24 12.77 722 46.68 337 53.32 385 5652 مجموع

 

 منظومه وضعیت جمعیت به تفکیک گروه های سنی بزرگ در روستاهای .16نمودار 
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 آن مانندو  میرو   گمر روری،با انمیز ،شدر خنر جمعیت شدر -

 سطحدر  جمعیت شدر خرن، 95-1345 هسال 50 ریماآ دوره طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

 10308از  منطقه معیتج یگرد رتعبا به ددگر میآورد بر% -1.37با  برابر متوسط رطو به منظومه حلبروستاهای 

دوره  7 طی همنطق یها هسکونتگا جمعیتی رماآ. ستا یافته کاهش 1395 لسادر  نفر  5183 به 1345 لسادر  نفر

 .   ندا هیددگر ئهارا  ذیل اولجددر  رمذکو یها هسکونتگا جمعیت شدر خنر ینهمچنو ( 1395 تا 1345) ریماآ

نسبت به نرخ  از نرخ پائین تری منظومهروستاهای در  ساکن جمعیت ستا هشدداده  نمایش اولجددر  که رهمانطو

-1375) خیرا لسا 20 طی منطقه یها هسکونتگا جمعیتی رماآ دستناا به یگرد یسو ازرشد کشوری و استانی دارد. 

 یشدر خنر  با ساکن جمعیت یکهرطو به ستا دهبو اههمر کاهش محسوسبا  جمعیت منطقه متوسط رطو به، (95

 . ستا یافته لتنز نفر  5183 به نفر  8691% از -2.55 دلمعا

 تاتغییر ندرو که ددگر می نتیجه ،خیرا لسا 20 طی منظومهروستاهای  سطحدر  جمعیت اتتغییر ندرو سیربر با

 برخی بوطهمر نقشهدر  هشد ئهارا فضایی کنشاپر طی یکهرطو به باشد نمی رداربرخو دلمتعا ینددر رو جمعیت

 جمعیتارای د برخیو  منفی برخی دل،متعا برخی دل،متعا نسبتا برخی ،سریع یشیافزا شدر خنردارای  ستاهارو

 ند.ا دهبو ارناپاید

اقیه، پاشاچای، آرمتلو، قر نهمچوی یستاهارو به انتو می منطقه سطحدر  منفی شدر خنردارای  یستاهارو جمله از

ب، ت های شغلی مناسبه نداشتن فرص انتو میرا  مرا ینا علت که دبر مناچولچه، کهریزسیاه منصور و دیگر روستاها 

ر و شوکتصادی مکانیزه نبودن تولیدات کشاورزی و خدماتی، روش های سنتی استفاده از آب و بازار نامساعد اق

 نهمچو یطبیع اتمخاطرو یا بزرگ و اطراف  هایزمینه های فعالیت اقتصادی مساعد در شهرمنطقه و همچنین 

 صولیا غیر توسعهسیل، تگرگ و فرسایش خاک و سایر موارد اشاره شده در بند مخاطرات طبیعی و همچنین 

 .نستدا محیطی یها گیدلوو آ صنعتی

 ری که دربه طو اعدی برخوردار نبوده و عمدتاً روند نزولی شدیدی دارنداز وضعیت مس های مورد مطالعه، روستا

 شته اند.ندا (لسا 20 لطودر صد در 0.5 تا صفر )بین سطح سکونتگاه های منظومه حلب، هیچ روستایی شرایط

ب، نکتو، صایین، سفیدکمر، چسروستایی، برخی روستاها از قبیل  طنقا ساله 20 شدر خنر سیربردر  همچنین

ره ثبت و دومدوره  دارای روند تغییرات ناپایدار )به صورت سینوسی( هستند که یک رکویین، خویین و نجم الشیخانا

 می هاهدمش قابل انهآ یبندرده  با مطابقبعد بصورت نزولی و این امر در دوره های مختلف تکرار می شود. همچنین 

 دارند. د نزولیتی مثبت و روستاهای متوسط بیشتر رونکه روستاهای بزرگ عمدتا دارای روند تغییرات جمعی باشد

شهرستان ایجرود، بخش حلب در طی دوره های آماری  منظومه حلب،نحوه توزیع جمعیت در سطح روستاهای  .40جدول 

 1395تا  1345

 نام آبادی
 1395جمعیت  1390جمعیت  1385جمعیت  1375جمعیت  1365جمعیت  1355جمعیت  1345جمعیت 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ادینه چمی

 1.45 75 1.73 98 1.42 76 1.35 117 1.60 156 1.29 165 1.28 132 آرمتلو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تریاکی
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 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جهان قبیر

 1.62 84 2.43 137 1.94 104 1.43 124 1.57 154 0.86 110 0.00 0 قراقیه

 1.99 103 2.58 146 2.97 159 2.99 260 2.75 269 3.64 465 3.76 388 پاشاچای

 1.02 53 1.27 72 1.68 90 1.63 142 1.75 171 3.47 443 3.73 384 چولچه

 9.09 471 4.89 276 4.62 247 4.54 395 5.75 562 5.18 661 6.07 626 صایین

کهریزسیاه 

 2.97 154 3.97 224 2.80 150 2.22 193 3.85 376 4.07 520 4.08 421 منصور

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 یازل داش

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 آق قیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 پالچه قشالقی

 1.31 68 2.51 142 3.10 166 4.84 421 4.44 434 4.54 580 4.35 448 حاج قشالق

 2.41 125 2.85 161 2.93 157 3.03 263 2.59 253 2.84 362 3.23 333 قره بوته

 2.06 107 2.41 136 0.00 0 4.84 421 3.47 339 4.28 547 3.81 393 چولچه قشالق

 6.69 347 5.42 306 3.85 206 3.13 272 3.94 385 3.58 457 3.60 371 سفیدکمر

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.35 30 0.82 80 1.36 173 1.29 133 قنبرلک

 1.85 96 1.12 63 1.35 72 1.23 107 1.39 136 1.00 128 1.04 107 قندی بالغ

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 وجالوق

کارخانه آجر 

سفال ینگی 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 کند

 0.96 50 0.99 56 1.12 60 0.74 64 0.61 60 0.63 81 0.67 69 ابوجانلو

 0.93 48 0.97 55 1.29 69 1.09 95 1.20 117 1.52 194 1.01 104 دایدارسفلی

 1.00 52 2.50 141 2.65 142 3.14 273 0.00 0 1.75 224 0.00 0 دایدار علیا

قره 

 0.46 24 0.53 30 0.69 37 0.56 49 0.36 35 0.22 28 0.25 26 دوراخلوسفلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.40 35 0.53 52 0.74 95 0.83 86 قره گونی

 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قویجوق سفلی

 1.70 88 2.78 157 1.98 106 3.46 301 2.80 274 2.58 330 2.57 265 گنبد

ینگی 

کندجامع 

 8.88 460 9.12 515 9.78 523 10.48 911 11.25 1100 11.51 1469 10.29 1061 السرا

 1.60 83 1.54 87 2.39 128 2.92 254 3.01 294 1.92 245 1.96 202 بهمن

 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 نتاج الدی

 0.31 16 0.00 0 0.45 24 1.05 91 1.17 114 0.77 98 0.90 93 قادرلو

 2.59 134 2.55 144 3.35 179 3.53 307 2.76 270 1.84 235 2.10 216 قوشچی

 10.07 522 9.13 516 9.5 508 8.13 707 7.33 717 7.59 969 7.37 760 چسب

 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.04 4 0.34 43 0.00 0 جارجانقا

 3.30 171 2.20 124 2.32 124 3.56 309 4.02 393 4.11 525 4.38 451 قوریه

 6.54 339 7.97 450 10.3 549 7.10 617 7.17 701 4.82 615 5.00 515 قلقاتی

 11.69 606 11.90 672 12.2 652 9.33 811 8.06 788 7.19 918 6.67 688 نکتو

 5.81 301 4.55 257 4.06 217 3.98 346 4.84 473 3.62 462 3.60 371 ارکویین

 0.17 9 0.18 10 1.23 66 1.33 116 2.20 215 2.65 338 4.66 480 بلوبین

 4.40 228 4.66 263 2.47 132 1.44 125 2.61 255 3.92 501 5.16 532 خویین

 0.00 0 0.00 0 0 0 0.01 1 0.26 25 0.25 32 0.30 31 ساری قیا
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 1.22 63 1.26 71 1.33 71 1.21 105 1.30 127 1.08 138 1.15 119 گرنه

 5.90 306 6.02 340 6.28 336 4.94 429 4.59 449 4.82 615 4.88 503 نجم الشیخان

 100.00 5183 100.00 5649 100.00 5350 100.00 8691 100.00 9778 100.00 12766 100.00 10308 مجموع

 

 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری  .41جدول

 نام آبادی نام دهستان نام بخش
 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-65 65-75 75-85 85-90 95-95 45-95 75-95 

 حلب
ایجرود 

 پایین

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ادینه چمی

 2.20- 1.12- 5.21- 2.57 4.22- 2.84- 0.56- 2.26 آرمتلو

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تریاکی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 جهان قبیر

 1.93- 0.00 9.32- 2.79 1.74- 2.14- 3.42 0.00 قراقیه

 4.52- 2.62- 6.74- 0.85- 4.80- 0.34- 5.33- 1.83 پاشاچای

 4.81- 3.88- 5.94- 2.21- 4.46- 1.84- 9.08- 1.44 چولچه

 0.88 0.57- 11.28 1.12 4.59- 3.46- 1.61- 0.55 صایین

 1.12- 1.99- 7.22- 4.09 2.49- 6.45- 3.19- 2.13 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 یازل داش

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 آق قیه

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 پالچه قشالقی

 8.71- 3.70- 13.69- 1.55- 8.89- 0.30- 2.86- 2.62 حاج قشالق

 3.65- 1.94- 4.94- 0.25 5.03- 0.39 3.52- 0.84 قره بوته

 6.62- 2.57- 4.68- 0.00 100.00- 2.19 4.67- 3.36 چولچه قشالق

 1.23 0.13- 2.55 4.04 2.74- 3.41- 1.70- 2.11 سفیدکمر

 100.00- 100.00- 0.00 0.00 100.00- 9.34- 7.42- 2.66 قنبرلک

 0.54- 0.22- 8.79 1.33- 3.88- 2.37- 0.61 1.81 قندی بالغ

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قوجالو

ر سفال ینگی کارخانه آج

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 کند

 1.23- 0.64- 2.24- 0.69- 0.64- 0.65 2.96- 1.62 ابوجانلو

 3.36- 1.53- 2.69- 2.24- 3.15- 2.06- 4.93- 6.43 دایدارسفلی

 0.07- 6.33- 0.00 100.00- 0.00 دایدار علیا

-

18.09 0.00 -7.96 

 3.51- 0.16- 4.36- 2.08- 2.77- 3.42 2.26 0.74 قره دوراخلوسفلی

 100.00- 100.00- 0.00 0.00 100.00- 3.88- 5.85- 1.00 قره گونی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قویجوق سفلی

 5.96- 2.18- 10.93 4.01 9.91- 0.94 1.84- 2.22 گنبد
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 نام آبادی نام دهستان نام بخش
 1395تا  1345تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-65 65-75 75-85 85-90 95-95 45-95 75-95 

 3.36- 1.66- 2.23- 0.15- 5.40- 1.87- 2.85- 3.31 ینگی کندجامع السرا

 5.44- 1.76- 0.94- 3.79- 6.62- 1.45- 1.84 1.95 بهمن

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تاج الدین

  

 8.32- 3.46- 0.00 100.00- 12.48- 2.23- 1.52 0.53 قادرلو

 4.06- 0.95- 1.43- 2.15- 5.25- 1.29 1.40 0.85 قوشچی

 1.51- 0.75- 0.23 0.16 3.25- 0.14- 2.97- 2.46 چسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00- 21.14- 0.00 رجانقاجا

 2.92- 1.92- 6.64 0.00 8.73- 2.38- 2.85- 1.53 قوریه

 2.95- 0.83- 5.51- 1.97- 1.16- 1.27- 1.32 1.79 قلقاتی

 1.45- 0.25- 2.05- 0.30 2.16- 0.29 1.52- 2.93 نکتو

 0.69- 0.42- 3.21 1.71 4.56- 3.08- 0.24 2.22 ارکویین

 12.00- 7.65- 2.09- 17.20- 5.48- 5.98- 4.42- 3.45- بلوبین

 3.05 1.68- 2.82- 7.14 0.55 6.88- 6.53- 0.60- خویین

 100.00- 100.00- 0.00 0.00 100.00- 27.52- 2.44- 0.32 ساری قیا

 2.52- 1.26- 2.36- 0.00 3.84- 1.88- 0.83- 1.49 گرنه

 1.68- 0.99- 2.09- 0.12 2.41- 0.45- 3.10- 2.03 نجم الشیخان

 2.55- 1.37- 1.71- 0.55 4.74- 1.17- 2.63- 2.16 مجموع

 

 

 روند تغییرات جمعیتی دهستان ایجرودپایین در دوره های مختلف سرشماری  .17نمودار
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 ارانوخو  ادهخانو رساختا -

 :دنمو یبند ستهد یلذ سطح سهرا در  ادهخانو رساختا انتو می کلی یبند ستهد یکدر 

 توسعهو  ورزىکشا عماجودر  گىادخانو رساختا شایعترینو  قدیم نجهادر  ادهخانو گونه فترینومعر: دهگستر ادهخانو

 که دشو می شکیلت بستهوا یا دمجر انندوخویشااز  رىشمااى و  هسته ادهخانو چندیناز  دهگستر ادهخانو. نیافته

 . نددار ارقر ادهخانو رپد یاستر تحت

 منظا ى،هستها ادهخانو به دهگستر ادهخانو منظااز  ارگذ لحادر  معِاجواز  برخى: در ودمحد دهگستر ادهخانو 

 پسر مثال .یابد می کاهش دهگستر ادهخانو ىبستگیهاو وا عضاا ادتعد منظا ین. در ادشو می مالحظه ىسطهاوا

 و کند تأمینرا  دخو راخانو مالى ىهازنیا مستقل رطو به ندابتو که میکند ندگىز رىپد ادهخانو با مانىز تا ادهخانو

 لحا عیندر  رىدپ ارخانو بدنهاز  نشدنىاجد اىجزا ینا لحا ینا با. هدد می تشکیلرا  مستقلى ارخانواز آن  پس

 . نددار کترمشاآن  ىفعالیتهاو در  وندش می بمحسو دهگستر ادهخانو بستهوا عضو نهمچنا

 صرفاً رساختا ینا هگا. ستا نناآ سطهوا به انندزفرو  درما ر،پد شامل گىادخانو رساختا یناى: ا هسته ادهخانو 

 ادهخانو. ی کنندم ندگىز ارخانو یکدر  که ستا انندزفر اههمر به لدیناز وا یکى شامل هگازوج و  یک هندداربردر

 ىحدهاوا یگراز د دقتصاو ا سکونت ظلحا به کمابیشو  می کنند عمل مستقل جتماعىا حدوا بهمثا به ىهستها

 .ستاجد رىپد ارخانوو  صلىا ادهخانو

از  (وهستانیک )مناطق غربی یها بخشدر  ادهخانو رساختا ،روستاها سطحدر  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی

 کنونی  ضعیتر ود ادهخانو رساختا عنو ینا که ستا کرذ به زمال. دباش می ودمحد دهگسترو  دهگستر یهاارخانو عنو

 باشد. می مینز دکمبو سطهوا به ارخانو هر ایبر امجز مسکن ساخت نمکاا معداز  ناگزیر

 شرقی قمناطدر  ادهخانو رساختا یگرد یسواز )باشد می وبررو یتودمحد با منطقهدر  مسکونی یبنا ساخت 

 حددر وا ستقلم رطو به هریک انندزفراز ازدواج   پس یکهرطو به. باشد میای  هسته یهاارخانو عنواز  محدوده

 . نمایند می ندگیز امجز مسکونی

از  %65 دوحددر  ،روستاهای منطقه سطحدر  ساکن یهاارخانو با گرفته رتصو یها مصاحبه نتایج دستناا به 

 سیررب یگرد یسواز .باشند می  دهگستر یهاارخانو عوناز  %35و  ایهسته یهاارخانو عنواز  مطالعه ردمو یهاارخانو

 سایر همانندخیر )ا لسا 50 طی انمیز ینا کاهشی نداز رو حاکی نیز منطقه یها هسکونتگا سطحدر  ارخانو بعد

 نفر 4.70از  (1395-1345اله )س 50 ریمادوره آ طی ارخانو بعد یکهرطو به (1395-1345باشد ) می (رکشو طنقا

در  ارخانو ههندد تشکیل ادفرا ادتعد یگرد رتبه عبا. ستا یافته کاهش 1395 لسادر  نفر  3.02 به 1345 لسادر 

 ستا هشدده دا نمایش صفحه بعد ولجددر  که رهمانطو. ستا یافته کاهش نفر 1.68 متوسط رطو به روستاها سطح

ست ا شتهدا مالیمتری ، روند نزولی3ر به دلیل نزدیک شده به بعد خانوا خیرا لسا 10در  ارخانو بعد کاهش ندرو ینا

 نفر در هر خانوار می باشد. 4تا  3زه او بعد خانوار اکثر روستا در ب
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 1395تا  1345تحوالت بعد خانوار در روستاهای هدف شهرستان ایجرود، بخش حلب در دوره های آماری  .42جدول 

 نام آبادی

 1395خانوار  1390خانوار  1385خانوار  1375خانوار  1365خانوار  1355خانوار  1345خانوار 

 تعداد
بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار
 تعداد

بعد 

 خانوار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ادینه چمی

 2.88 26 2.88 34 4.00 19 5.09 23 5.20 30 5.15 32 4.13 32 آرمتلو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تریاکی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جهان قبیر

 3.36 25 3.26 42 4.52 23 6.53 19 6.16 25 5.79 19 0.00 0 قراقیه

 2.86 36 2.61 56 3.79 42 4.56 57 4.80 56 5.60 83 4.67 83 پاشاچای

 3.11 17 3.60 20 3.91 23 4.90 29 4.75 36 4.47 99 4.31 89 چولچه

 3.14 150 2.67 103 2.98 83 4.25 93 4.39 128 4.32 153 4.01 156 صایین

 2.96 52 3.25 69 4.05 37 6.23 31 4.37 86 6.12 85 5.47 77 کهریزسیاه منصور

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 یازل داش

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 آق قیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 پالچه قشالقی

 3.58 19 3.55 40 4.74 35 5.69 74 6.78 64 5.37 108 4.72 95 حاج قشالق

 3.29 38 3.83 42 3.93 40 6.26 42 6.17 41 5.32 68 4.90 68 قره بوته

 3.24 33 2.57 53 0.00 0 6.90 61 5.30 64 5.47 100 4.68 84 چولچه قشالق

 2.92 119 2.66 115 3.07 67 4.86 56 4.94 78 5.08 90 4.64 80 سفیدکمر

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.33 9 5.33 15 5.77 30 5.12 26 قنبرلک

 3.31 29 3.50 18 4.80 15 6.69 16 5.91 23 5.82 22 5.10 21 قندی بالغ

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قوجالو

کارخانه آجر سفال 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ینگی کند

 3.85 13 3.50 16 3.53 17 5.82 11 5.45 11 4.26 19 4.60 15 ابوجانلو

 3.00 16 3.24 17 3.83 18 5.94 16 5.32 22 5.39 36 5.78 18 دایدارسفلی

 2.89 18 2.82 50 3.30 43 6.50 42 0.00 0 5.33 42 0.00 0 دایدارعلیا

 2.67 9 3.00 10 3.36 11 4.90 10 7.00 5 7.00 4 6.50 4 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 5.83 6 6.50 8 6.33 15 6.14 14 یقره گون

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قویجوق سفلی

 3.03 29 2.75 57 3.41 31 5.90 51 7.02 39 5.40 61 5.19 51 گنبد

 3.12 147 2.95 174 4.39 119 5.48 166 5.94 185 5.46 293 5.20 204 ینگی کندجامع السرا

 3.07 27 2.90 30 3.87 33 6.35 40 4.74 62 4.80 51 4.48 45 بهمن

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 دینتاج ال

 4.00 4 0.00 0 4.80 5 5.68 16 3.67 31 4.90 20 5.16 18 قادرلو

 2.73 49 2.88 50 4.16 43 6.14 50 5.74 47 5.46 43 5.14 42 قوشچی

 3.10 168 3.07 168 3.70 137 5.08 139 5.55 129 5.12 189 4.24 179 چسب

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 2 5.37 8 0.00 0 جانقاجار
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 2.40 71 2.88 43 3.10 40 4.47 69 4.97 79 5.00 105 5.12 88 قوریه

 3.19 106 3.19 141 4.00 137 5.36 115 5.56 126 4.80 128 4.40 117 قلقاتی

 3.34 181 3.34 201 4.46 146 5.59 145 5.51 143 5.40 170 4.43 155 نکتو

 2.76 109 2.70 95 2.89 75 4.37 79 5.63 84 5.19 89 5.01 74 ویینارک

 1.50 6 2.00 5 2.86 23 2.63 44 3.46 62 4.12 82 5.45 88 بلوبین

 0.35 101 2.17 121 2.31 57 2.60 48 2.96 86 4.21 119 4.09 130 خویین

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 1 6.25 4 6.40 5 6.20 5 ساری قیا

 3.00 21 3.08 23 3.38 21 4.77 22 4.70 27 4.92 27 4.57 26 گرنه

 3.18 96 3.43 99 4.36 77 5.64 76 5.34 84 5.25 117 4.79 105 نجم الشیخان

 3.02 1715 2.98 1892 3.77 1417 5.24 1656 5.19 1882 5.08 2512 4.70 2189 مجموع

 

 1395تا  1345از سال تغییرات بعد خانوار در روستاهای منظومه حلب . 43جدول

 نام آبادی
تا  1345تغییرات بعد خانوار از 

1395 

تا  1375تغییرات بعد خانوار از 

1395 

تا  1385تغییرات بعد خانوار از 

1395 

 0.00 0.00 0.00 ادینه چمی

 1.12- 2.20- 1.24- آرمتلو

 0.00 0.00 0.00 تریاکی

 0.00 0.00 0.00 جهان قبیر

 1.16- 3.17- 0.00 قراقیه

 0.92- 1.70- 1.81- پاشاچای

 0.80- 1.79- 1.20- چولچه

 0.16 1.11- 0.87- صایین

 1.09- 3.26- 2.51- کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0.00 یازل داش

 0.00 0.00 0.00 آق قیه

 0.00 0.00 0.00 پالچه قشالقی

 1.16- 2.11- 1.14- حاج قشالق

 0.64- 2.97- 1.61- قره بوته

 0.00 3.66- 1.44- قشالق چولچه

 0.16- 1.94- 1.72- سفیدکمر

 0.00 0.00 0.00 قنبرلک

 1.49- 3.38- 1.78- قندی بالغ

 0.00 0.00 0.00 قوجالو

 0.00 0.00 0.00 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 0.32 1.97- 0.75- ابوجانلو

 0.83- 2.94- 2.78- دایدارسفلی

 0.41- 3.61- 0.00 دایدارعلیا

 0.70- 2.23- 3.83- ره دوراخلوسفلیق

 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0.00 0.00 قویجوق سفلی
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 0.38- 2.87- 2.16- گنبد

 1.27- 2.36- 2.08- ینگی کندجامع السرا

 0.80- 3.28- 1.41- بهمن

 0.00 0.00 0.00 تاج الدین

 0.80- 1.68- 1.16- قادرلو

 1.43- 3.41- 2.41- قوشچی

 0.60- 1.98- 1.14- چسب

 0.00 0.00 0.00 جانقاجار

 0.70- 2.07- 2.72- قوریه

 0.81- 2.17- 1.21- قلقاتی

 1.12- 2.25- 1.09- نکتو

 0.13- 1.61- 2.25- ارکویین

 1.36- 1.13- 3.95- بلوبین

 1.96- 2.25- 3.74- خویین

 0.00 0.00 0.00 ساری قیا

 0.38- 1.77- 1.57- گرنه

 1.18- 2.46- 1.61- نجم الشیخان

 0.75- 2.22- 1.68- مجموع

 

 روند تغییرات خانوار در دهستان ایجرودپایین دوره های مختلف سرشماری. 18نمودار 
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 شیزموآ یهارساختا -

 ای حرفهو  مذهبی ،تحصیلی زشموآ تمکاناا

 زشموآ به ودمحد تنها روستاها سطحدر  دموجو شیزومآ تمکاناا ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر دستناا به

 تمکاناا گونه هیچو  باشد می متوسطهو دوره دوم  متوسطهدوره اول  ،ییابتدا ،گیدماآ مقطع رچهادر  تحصیلی
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 به  تنها نیز مذهبی زشموآ تمکاناا که ستا کرذ به زمال همچنین. اردند دجوو روستاها سطحای در  حرفه زشموآ

 .ددگر می ودمحد منطقه بسیج یها هپایگاو  مساجددر  آنقرو دوره  مذهبی یکالسها اریبرگز

 جنسی(و  سنی یساختها بر تاکید )با ادسوو  زشموآ سطح-

   جمعیت عمجمو، از 1390 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

تای خویین با که روسمیباشند  ادسو با %67.82 ودحددر  ش حلب،روستاهای هدف مورد مطالعه در بخ لسا 6 یباال

ین روستاهای بدرصد کمترین میزان باسوادی در  44.26درصد بیشترین درصد باسوادی و روستای قوریه با  81.75

 ریسرشما رامآ با مطابق سطح روستاهای هدف را در  ادسو ضعیتو ل صفحه بعدوجد هدف مورد مطالعه را دارند.

 سه دوره سرشماری را نشان می دهد.در  مسکنو  سنفو یعموم

، 1375 -1390 ساله 15 ریمادوره آ طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا بهدوره ای  سیربر یکدر 

 لسادر  %57.95از  یکهرطو به ستا شتهدا شدر %1.05 ودحددر نرخی با روستاهای منطقه سطحدر  ادیباسو انمیز

 با انیزم باشد می همشاهد قابل اولجددر  که رهمانطو طرفیاز ست. ا هسیدر 1390 لسادر  %67.82 به 1375

 باشد. می روستاهای دیگردر  انمیز یناز ا باالتر متوسط رطو به کوچک یستاهادر رو ادیسو

در  کنمسو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق روستاها، سطحدر  دانمرو  نناز ادیباسو انمیز سیربر

 ادیسو با خرن متوسط با دانمر یکهرطو به باشد می نناز به نسبت دانمر ادیسو با نیوفز ههندد ننشا 1390لسا

ضعیت سواد و و  ههندد نمایش ذیل  اولجد. ستا بیشتر نناز ادیباسو خنر متوسطاز  %10.43  انمیز به، 73.18%

 باشد می 1390تا  1375از سال مسکن و  سنفو عمومی ریسرشمادر دوره های  دانمرو  نناز ادیباسو خنر متوسط

 1390و  1385دهستان ایجرودپایین در دوره های سرشماری  منظومه حلب،وضعیت سواد در روستاهای  .19نمودار 
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 1390تا  1375شهرستان ایجرود، بخش حلب در دوره های آماری  منظومه حلبمیزان باسوادی در روستاهای  .44جدول 

 نام آبادی

1375 1385 

 6باالی 

 سال

 با سواد سال 6باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 ادینه چمی

 53.62 37 51.28 20 56.67 17 69 39 30 57.00 57 100 آرمتلو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 تریاکی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 جهان قبیر

 56.38 53 51.92 27 61.90 26 94 52 42 52.43 54 103 قراقیه

 54.73 81 53.61 52 56.86 29 148 97 51 53.28 122 229 پاشاچای

 68.24 58 54.76 23 81.40 35 85 42 43 57.03 73 128 چولچه

 56.36 124 54.55 72 59.09 52 220 132 88 58.43 208 356 صایین

 62.59 87 63.86 53 60.71 34 139 83 56 56.98 98 172 کهریزسیاه منصور

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 یازل داش

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 آق قیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 پالچه قشالقی

 70.13 108 69.62 55 70.67 53 154 79 75 60.69 210 346 حاج قشالق

 58.33 84 56.10 46 61.29 38 144 82 62 61.23 139 227 قره بوته

 69.12 94 61.64 45 77.78 49 136 73 63 68.79 205 298 چولچه قشالق

 59.26 112 55.45 56 63.64 56 189 101 88 55.83 134 240 سفیدکمر

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 15.38 4 26 قنبرلک

 63.24 43 63.89 23 62.50 20 68 36 32 53.93 48 89 قندی بالغ

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 قوجالو

کارخانه آجر سفال 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 ینگی کند

 64.15 34 57.14 16 72.00 18 53 28 25 53.70 29 54 ابوجانلو

 73.44 47 68.75 22 78.13 25 64 32 32 60.49 49 81 دایدارسفلی

 69.35 86 69.12 47 69.64 39 124 68 56 68.33 164 240 دایدارعلیا

 75.76 25 64.71 11 87.50 14 33 17 16 71.05 27 38 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 38.46 10 26 قره گونی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 قویجوق سفلی

 67.78 61 59.09 26 76.09 35 90 44 46 66.01 167 253 گنبد

 68.63 326 64.52 160 73.13 166 475 248 227 61.32 501 817 ینگی کندجامع السرا



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

179 

 نام آبادی

1375 1385 

 6باالی 

 سال

 با سواد سال 6باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 68.85 84 67.19 43 70.69 41 122 64 58 58.82 120 204 بهمن

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 لدینتاج ا

 78.26 18 70.00 7 84.62 11 23 10 13 54.17 39 72 قادرلو

 65.66 109 63.54 61 68.57 48 166 96 70 56.80 142 250 قوشچی

 74.40 343 71.54 181 77.88 162 461 253 208 62.66 386 616 چسب

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 جانقاجار

 44.63 54 44.59 33 44.68 21 121 74 47 53.01 141 266 قوریه

 263.64 319 232.43 172 312.77 147 121 74 47 55.09 287 521 قلقاتی

 70.57 410 66.24 208 75.66 202 581 314 267 55.44 372 671 نکتو

 58.05 119 52.21 59 65.22 60 205 113 92 56.78 180 317 ارکویین

 51.52 34 44.74 17 60.71 17 66 38 28 35.71 40 112 وبینبل

 69.77 90 60.87 42 80.00 48 129 69 60 42.98 49 114 خویین

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 1 ساری قیا

 68.66 46 60.00 21 78.13 25 67 35 32 64.52 60 93 گرنه

 65.56 198 63.10 106 68.66 92 302 168 134 51.58 180 349 نجم الشیخان

 70.64 3284 66.54 1704 75.67 1580 4649 2561 2088 57.97 4295 7409 مجموع

 

 نام آبادی

1390 

نرخ رشد میزان باسوادی 

 75طی دوره آماری 

 90تا

 با سواد سال 6باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 ادینه چمی

 0.39 60.44 55 61.22 30 59.52 25 91 49 42 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 جهان قبیر

 1.45 65.04 80 62.90 39 67.21 41 123 62 61 قراقیه

 0.59 58.16 82 46.48 33 70.00 49 141 71 70 پاشاچای

 0.44 60.87 42 51.52 17 69.44 25 69 33 36 چولچه

 0.75 65.32 162 60.61 80 70.69 82 248 132 116 صایین

 0.11 57.89 121 53.64 59 62.63 62 209 110 99 کهریزسیاه منصور
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 نام آبادی

1390 

نرخ رشد میزان باسوادی 

 75طی دوره آماری 

 90تا

 با سواد سال 6باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قشالقی پالچه

 0.55 65.89 85 65.63 42 66.15 43 129 64 65 حاج قشالق

 0.11 62.25 94 58.90 43 65.38 51 151 73 78 قره بوته

 0.32- 65.57 80 54.55 30 74.63 50 122 55 67 چولچه قشالق

 0.93 64.18 181 63.01 92 65.44 89 282 146 136 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قنبرلک

 0.75 60.34 35 62.16 23 57.14 12 58 37 21 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قوجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 0.96 62.00 31 52.00 13 72.00 18 50 25 25 ابوجانلو

 0.58 66.00 33 60.00 15 72.00 18 50 25 25 دایدارسفلی

 0.44 72.93 97 72.31 47 73.53 50 133 65 68 دایدارعلیا

 1.57- 56.00 14 45.45 5 64.29 9 25 11 14 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قره گونی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قویجوق سفلی

 0.33- 62.77 86 54.69 35 69.86 51 137 64 73 گنبد

 0.90 70.13 331 65.06 162 75.78 169 472 249 223 ینگی کندجامع السرا

 0.92 67.50 54 62.86 22 71.11 32 80 35 45 بهمن

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 تاج الدین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قادرلو

 0.65 62.60 82 54.29 38 72.13 44 131 70 61 قوشچی

 1.26 75.61 341 69.13 159 82.35 182 451 230 221 چسب

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 جانقاجار

 1.19- 44.26 54 39.71 27 50.00 27 122 68 54 قوریه

 1.87 72.75 299 67.12 149 79.37 150 411 222 189 قلقاتی

 1.76 72.03 425 66.89 202 77.43 223 590 302 288 نکتو

 0.84 64.41 152 58.06 72 71.43 80 236 124 112 ارکویین
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 نام آبادی

1390 

نرخ رشد میزان باسوادی 

 75طی دوره آماری 

 90تا

 با سواد سال 6باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 1.47 44.44 4 25.00 1 60.00 3 9 4 5 بلوبین

 4.38 81.75 206 74.80 95 88.80 111 252 127 125 خویین

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 ساری قیا

 0.21- 62.50 40 56.25 18 68.75 22 64 32 32 گرنه

 2.29 72.39 215 70.13 108 74.83 107 297 154 143 نجم الشیخان

 1.05 67.82 3481 62.75 1656 73.18 1825 5133 2639 2494 مجموع

 

 وضعیت باسوادی روستاهای منطقه. 20نمودار 

 
 

 ساختار اقتصادی -

  فعالیتو  لشتغاا -

 جمعیت عمجمو، از 1390 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با بقمطا همدآ عمل به یها سیربر طبق

در  الیتفع انمیزهمچنین . باشند میدر شهرستان ایجرود نفر  %4.09 ودحددر  استان زنجان دیقتصاا لفعا

 از نرخ فعالیت استان می باشد. بیشتردرصد  1.02درصد بوده که حدود  41.13شهرستان ایجرود 

 متوسط با ودشهرستان ایجر که ددگر می نتیجه استان و شهرستان سطحدر  لشتغاا خنر سیربر با یگرد یسواز  

 د.باش میاز نرخ اشتغال استان زنجان  بیشتردرصد  6حدود ، 1390 لسادر  صددر  95.28 لشتغاا خنر
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 1390سال  -استان زنجان و شهرستان ایجرود در لشتغاو ا فعالیت میزان .45جدول 

 

 الجمعیت فع
جمعیت 

 غیر فعال

نسبت به 

 استان

 10جمعیت 

 ساله وبیشتر

نسبت به 

 استان

میزان 

 اشتغال

نرخ 

 شاغل فعالیت
نسبت به 

 استان
 بیکار

نسبت به 

 استان
 مجموع

نسبت به 

 استان

استان 

 زنجان
306851 - 37517 - 344368 - 514087 - 858455 - 89.11 40.11 

شهرستان 

 ایجرود
12541 4.09 621 1.66 13162 3.82 18838 3.66 32000 3.73 95.28 41.13 

 

در  لسا 10 یباال ینفر 32000 جمعیت عمجمو، از 1390 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

در  فعالیت خنر یگرد رتعبا به باشند می لفعا غیر نفر 18838و  دیقتصاا لفعا نفر 13162 ،شهرستان ایجرود

ستان ایجرود این درحالی است که در سطح شهر ددگر می آوردبر %41.13 با برابر لسا یندر ا جرودشهرستان ای

د، شهرستان می باش %95.28نفر بیکار وجود دارد که نرخ اشتغال محاسبه شده برابر  621نفر شاغل و  12541

  .از شاغالن استان را به خود اختصاص داده است %4.09ایجرود 

ر بخش دیجرود شهرستان ا منظومه حلبادامه به بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال در روستاهای  با این مقدمه، در

 حلب پرداخته می شود.

فلی، سقره دوراخلو روستای مورد مطالعه، روستاهای صایین، کهریزسیاه منصور، حاج قشالق، قندی بالغ، 41از میان 

 ، قراقیه، پاشاچای،یشترین اشتغال بوده و روستاهای آمتلودارای ب %100قوشچی، اکویین و بلوبین  با نرخ اشتغال 

 ،قوریه، نکتو ، چسب،چولچه، قره بوته، چولچه قشالق، سفیدکمر، ابوجانلو، دایدارسفلی، گنبد، ینگی کندجامع السرا

غال در % کمترین اشت86.21% داشته اند و روستای گرنه با نرخ اشتغال  90خویین و نجم الشیخان نرخ اشتغال باالی 

 سطح منطقه را داشته است.

 1390تا  1375سال  - شهرستان ایجرود منظومه حلبروستاهای  در لشتغاو ا فعالیت میزان. 46جدول  

 نام آبادی

 1385سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

10 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

10 

له سا

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ادینه چمی

 62.69 100.00 67 25 42 0 42 39.51 75.00 81 49 32 8 24 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جهان قبیر

 44.94 95.00 89 49 40 2 38 39.08 88.24 87 53 34 4 30 قراقیه

 56.12 100.00 139 61 78 0 78 32.11 85.25 190 129 61 9 52 پاشاچای

 48.78 100.00 82 42 40 0 40 46.79 88.24 109 58 51 6 45 چولچه

 41.51 100.00 212 124 88 0 88 39.87 82.54 316 190 126 22 104 صایین
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 نام آبادی

 1385سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

10 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

10 

له سا

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 61.07 100.00 131 51 80 0 80 39.19 79.31 148 90 58 12 46 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 پالچه قشالقی

 59.15 97.62 142 58 84 2 82 37.50 95.37 288 180 108 5 103 ج قشالقحا

 57.89 100.00 133 56 77 0 77 37.89 91.67 190 118 72 6 66 قره بوته

 52.80 100.00 125 59 66 0 66 42.13 92.52 254 147 107 8 99 چولچه قشالق

 60.00 100.00 180 72 108 0 108 44.65 89.58 215 119 96 10 86 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 38.46 100.00 26 16 10 0 10 قنبرلک

 65.00 100.00 60 21 39 0 39 31.65 100.00 79 54 25 0 25 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قوجالو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 54.90 100.00 51 23 28 0 28 28.89 100.00 45 32 13 0 13 وابوجانل

 50.00 100.00 58 29 29 0 29 24.64 100.00 69 52 17 0 17 دایدارسفلی

 48.67 100.00 113 58 55 0 55 42.93 90.59 198 113 85 8 77 دایدارعلیا

 50.00 100.00 30 15 15 0 15 35.29 100.00 34 22 12 0 12 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 28.57 100.00 21 15 6 0 6 قره گونی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قویجوق سفلی

 50.57 100.00 87 43 44 0 44 34.47 92.96 206 135 71 5 66 گنبد

 50.90 99.12 446 219 227 2 225 38.44 96.01 718 442 276 11 265 ینگی کندجامع السرا

 60.36 100.00 111 44 67 0 67 27.54 95.65 167 121 46 2 44 بهمن

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تاج الدین

 76.19 100.00 21 5 16 0 16 34.55 100.00 55 36 19 0 19 قادرلو

 42.50 100.00 160 92 68 0 68 30.54 90.32 203 141 62 6 56 قوشچی

 48.13 100.00 428 222 206 0 206 39.07 92.89 540 329 211 15 196 چسب

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جانقاجار

 44.54 100.00 119 66 53 0 53 34.63 95.00 231 151 80 4 76 قوریه

 48.48 100.00 427 220 207 0 207 37.05 93.98 448 282 166 10 156 قلقاتی
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 نام آبادی

 1385سال  1375سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

10 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 جمعیت فعال
جمعیت 

غیر 

 فعال

جمعیت 

10 

له سا

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 48.05 99.61 539 280 259 1 258 38.31 94.50 569 351 218 12 206 نکتو

 30.41 100.00 194 135 59 0 59 37.01 92.31 281 177 104 8 96 ارکویین

 39.39 100.00 66 40 26 0 26 30.19 100.00 106 74 32 0 32 بلوبین

 25.41 87.10 122 91 31 4 27 27.78 100.00 108 78 30 0 30 خویین

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 0 ساری قیا

 34.38 90.91 64 42 22 2 20 24.68 100.00 77 58 19 0 19 گرنه

 39.57 100.00 278 168 110 0 110 36.61 97.22 295 187 108 3 105 نجم الشیخان

 48.44 99.43 4674 2410 2264 13 2251 37.06 92.61 6355 4000 2355 174 2181 مجموع

 

 1390تا  1375سال  - شهرستان ایجرود منظومه حلب،روستاهای  در لشتغاو ا عالیتف میزان .47جدول 

 نام آبادی

 1390سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین 

نرخ 

 فعالیت

 سه دوره

جمعیت  جمعیت فعال

غیر 

 فعال

جمعیت 

ساله  10

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ادینه چمی

 46.67 90.59 37.80 96.77 82 51 31 1 30 آرمتلو

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جهان قبیر

 43.80 93.79 47.37 98.15 114 60 54 1 53 قراقیه

 43.03 94.49 40.88 98.21 137 81 56 1 55 پاشاچای

 46.44 94.89 43.75 96.43 64 36 28 1 27 چولچه

 42.06 94.18 44.78 100.00 230 127 103 0 103 صایین

 47.80 93.10 43.15 100.00 197 112 85 0 85 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 پالچه قشالقی

 47.25 97.66 45.08 100.00 122 67 55 0 55 حاج قشالق

 45.88 96.66 41.84 98.31 141 82 59 1 58 قره بوته

 46.33 94.94 44.07 92.31 118 66 52 4 48 چولچه قشالق

 49.52 95.04 43.92 95.54 255 143 112 5 107 سفیدکمر

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قنبرلک

 44.94 100.00 38.18 100.00 55 34 21 0 21 دی بالغقن

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قوجالو



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

185 

 نام آبادی

 1390سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین 

نرخ 

 فعالیت

 سه دوره

جمعیت  جمعیت فعال

غیر 

 فعال

جمعیت 

ساله  10

 وبیشتر

نرخ 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 مجموع بیکار شاغل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 42.00 98.25 42.22 94.74 45 26 19 1 18 ابوجانلو

 39.37 98.33 43.48 95.00 46 26 20 1 19 دایدارسفلی

 46.00 92.84 46.40 87.93 125 67 58 7 51 دایدارعلیا

 45.10 100.00 50.00 100.00 22 11 11 0 11 وسفلیدوراخل قره

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قره گونی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قویجوق سفلی

 45.14 95.57 50.39 93.75 127 63 64 4 60 گنبد

 43.36 95.92 40.74 92.61 432 256 176 13 163 ینگی کندجامع السرا

 45.97 94.95 50.00 89.19 74 37 37 4 33 بهمن

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تاج الدین

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قادرلو

 39.28 96.77 44.80 100.00 125 69 56 0 56 قوشچی

 44.03 96.04 44.89 95.24 421 232 189 9 180 چسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جانقاجار

 39.28 96.16 38.66 93.48 119 73 46 3 43 قوریه

 42.27 94.10 41.29 88.31 373 219 154 18 136 قلقاتی

 43.76 95.84 44.92 93.42 541 298 243 16 227 نکتو

 33.88 97.44 34.21 100.00 228 150 78 0 78 ارکویین

 38.01 100.00 44.44 100.00 9 5 4 0 4 بلوبین

 31.30 94.71 40.73 97.03 248 147 101 3 98 خویین

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ساری قیا

 35.03 92.37 46.03 86.21 63 34 29 4 25 گرنه

 39.42 95.94 42.09 90.60 278 161 117 11 106 نجم الشیخان

 42.82 95.60 42.96 94.75 4791 2733 2058 108 1950 مجموع
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 90و  1385وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای هدف دهستان ایجرودپایین در دوره های سرشماری  .21نمودار 
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آمار زنان و  1390)در سرشماری سال  1385 لسادر  منظومه حلبروستاهای  دانمرو  نناز لشتغاا خنر سیربر با

 کمتر صددر 1 ودحددر   دانمر ایبر لشتغاا خنر متوسط که ددگر می نتیجه ت(مردان شاغل و بیکار ارائه نشده اس

و از  %99.21ودحددر  دمر دیقتصاا لفعا جمعیت عمجمواز  یگرد رتبه عبا باشد می نناز ایبرآن  متناظر قماز ر

 %100.00 انروستا با نرخ اشتغال مرد 23تعداد . باشند می شاغل %100.00د وحدزن در  دیقتصاا لفعا جمعیت

 ص داده است.کمترین نرخ اشتغال مردان را به خود اختصا %86.67بیشترین اشتغال مردان و روستای خویین با 

 وست ا هیددگر آوردرب %78.24 با برابر، 1385 لسا رماآ دستناا به منطقهدر  دانمر فعالیت خنر متوسط یگرد یسو از

گنبد با  وکمترین  %50.85روستای خویین با  می باشد. %24.13 ودحددر  منطقهدر  نناز فعالیت خنر متوسط

لو تای قادرن و روسنرخ فعالیت بیشترین نرخ فعالیت را در بین مردان، و روستای گرنه با صفر درصد کمتری 90.91%

 بیشترین نرخ فعالیت را در میان زنان دارد. %66.67با 

 1385 لسادر  منظومه حلبهای در روستا دانمرو  نناز لشتغاو ا فعالیت انمیز . 48ولجد

 نام آبادی

1385 

 جمعیت فعال مردان
جمعیت 

غیر فعال 

 مرد

جمعیت 

 10مرد 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر فعال 

 زن

جمعیت 

 10زن 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ادینه چمی

 43.24 100.00 37 21 16 0 16 86.67 100.00 30 4 26 0 26 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جهان قبیر

 8.16 100.00 49 45 4 0 4 90.00 94.44 40 4 36 2 34 قراقیه

 43.96 100.00 91 51 40 0 40 79.17 100.00 48 10 38 0 38 پاشاچای
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 نام آبادی

1385 

 جمعیت فعال مردان
جمعیت 

غیر فعال 

 مرد

جمعیت 

 10مرد 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر فعال 

 زن

جمعیت 

 10زن 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 5.00 100.00 40 38 2 0 2 90.48 100.00 42 4 38 0 38 چولچه

 13.49 100.00 126 109 17 0 17 82.56 100.00 86 15 71 0 71 صایین

کهریزسیاه 

 46.15 100.00 78 42 36 0 36 83.02 100.00 53 9 44 0 44 منصور

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 پالچه قشالقی

 36.84 100.00 76 48 28 0 28 84.85 96.43 66 10 56 2 54 حاج قشالق

 39.74 100.00 78 47 31 0 31 83.64 100.00 55 9 46 0 46 قره بوته

 24.64 100.00 69 52 17 0 17 87.50 100.00 56 7 49 0 49 چولچه قشالق

 35.48 100.00 93 60 33 0 33 86.21 100.00 87 12 75 0 75 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قنبرلک

 48.57 100.00 35 18 17 0 17 88.00 100.00 25 3 22 0 22 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قوجالو

کارخانه آجر 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سفال ینگی کند

 32.14 100.00 28 19 9 0 9 82.61 100.00 23 4 19 0 19 ابوجانلو

 20.69 100.00 29 23 6 0 6 79.31 100.00 29 6 23 0 23 دایدارسفلی

 11.86 100.00 59 52 7 0 7 88.89 100.00 54 6 48 0 48 دایدارعلیا

قره 

 7.14 100.00 14 13 1 0 1 87.50 100.00 16 2 14 0 14 دوراخلوسفلی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قره گونی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قویجوق سفلی

 9.30 100.00 43 39 4 0 4 90.91 100.00 44 4 40 0 40 گنبد

ینگی کندجامع 

 24.89 100.00 237 178 59 0 59 80.38 98.81 209 41 168 2 166 السرا

 39.66 100.00 58 35 23 0 23 83.02 100.00 53 9 44 0 44 بهمن

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تاج الدین

 66.67 100.00 9 3 6 0 6 83.33 100.00 12 2 10 0 10 رلوقاد

 23.66 100.00 93 71 22 0 22 68.66 100.00 67 21 46 0 46 قوشچی

 23.18 100.00 233 179 54 0 54 77.95 100.00 195 43 152 0 152 چسب

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جانقاجار

 20.55 100.00 73 58 15 0 15 82.61 100.00 46 8 38 0 38 قوریه

 28.33 100.00 240 172 68 0 68 74.33 100.00 187 48 139 0 139 قلقاتی

 24.91 100.00 285 214 71 0 71 74.02 99.47 254 66 188 1 187 نکتو

 7.27 100.00 110 102 8 0 8 60.71 100.00 84 33 51 0 51 ارکویین

 7.89 100.00 38 35 3 0 3 82.14 100.00 28 5 23 0 23 بلوبین

 1.59 100.00 63 62 1 0 1 50.85 86.67 59 29 30 4 26 خویین

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ساری قیا
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 نام آبادی

1385 

 جمعیت فعال مردان
جمعیت 

غیر فعال 

 مرد

جمعیت 

 10مرد 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 مردان

نرخ 

فعالیت 

 مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر فعال 

 زن

جمعیت 

 10زن 

ساله 

 وبیشتر

اشتغال نرخ 

 زنان

نرخ 

فعالیت 

 زنان

شاغل 

 مرد

بیکار 

 مرد
 مجموع

شاغل 

 زن

بیکار 

 زن
 مجموع

 0.00 0.00 34 34 0 0 0 73.33 90.91 30 8 22 2 20 گرنه

 14.74 100.00 156 133 23 0 23 71.31 100.00 122 35 87 0 87 نجم الشیخان

 24.13 100.00 2574 1953 621 0 621 78.24 99.21 2100 457 1643 13 1630 مجموع

 

 بار تکفل

 تأمین رنظ از که است اقتصادى و جمعیتى حقیقى بار ٔ  دهنده نشان 'نسبت بستگى خالص'بار تکفل خالص یا 

 بر غیرشاغل یتجمع تقسیم طریق از خالص تکفل بار. دارد قرار جامعه شاغل افراد دوش بر غیرشاغل افراد زندگى

برای هر شاغل کمترین بار  نفر 1.50روستای بلوبین با بار تکفل منظومه حلب آید. در مى دستبه شاغل جمعیت

متوسط بار  تکفل  را داراست و 1390در سال  نفر برای هر شاغل بیشترین بار تکفل 2.31تکفل و روستای قلقاتی با 

 نفر می باشد. 1.90، 0139در سال  برای روستاهای منطقه

 

 1390تا  1375شهرستان ایجرود از سال  منظومه حلب،بارتکفل در روستاهای  . 49جدول

 نام آبادی
1375 1385 1390 

 بارتکفل متوسط سه دوره
 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 ادینه چمی

 2.32 2.27 30 98 0.81 42 76 3.88 24 117 آرمتلو

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 تریاکی

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 جهان قبیر

 2.15 1.58 53 137 1.74 38 104 3.13 30 124 قراقیه

 2.23 1.65 55 146 1.04 78 159 4.00 52 260 پاشاچای

 1.69 1.67 27 72 1.25 40 90 2.16 45 142 چولچه

 2.09 1.68 103 276 1.81 88 247 2.80 104 395 صایین

 1.90 1.64 85 224 0.88 80 150 3.20 46 193 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 یازل داش

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 آق قیه

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 پالچه قشالقی

 1.90 1.58 55 142 1.02 82 166 3.09 103 421 قحاج قشال

 1.93 1.78 58 161 1.04 77 157 2.98 66 263 قره بوته

 1.36 1.83 48 136 1.00- 66 0 3.25 99 421 چولچه قشالق

 1.64 1.86 107 306 0.91 108 206 2.16 86 272 سفیدکمر

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 2.00 10 30 قنبرلک

 2.04 2.00 21 63 0.85 39 72 3.28 25 107 قندی بالغ

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 قوجالو
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 نام آبادی
1375 1385 1390 

 بارتکفل متوسط سه دوره
 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 2.39 2.11 18 56 1.14 28 60 3.92 13 64 ابوجانلو

 2.62 1.89 19 55 1.38 29 69 4.59 17 95 دایدارسفلی

 1.96 1.76 51 141 1.58 55 142 2.55 77 273 دایدارعلیا

 2.09 1.73 11 30 1.47 15 37 3.08 12 49 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 4.83 6 35 قره گونی

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 قویجوق سفلی

 2.20 1.62 60 157 1.41 44 106 3.56 66 301 گنبد

 1.97 2.16 163 515 1.32 225 523 2.44 265 911 ینگی کندجامع السرا

 2.44 1.64 33 87 0.91 67 128 4.77 44 254 بهمن

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 تاج الدین

 0.00 0.00 0 0 0.50 16 24 3.79 19 91 قادرلو

 2.56 1.57 56 144 1.63 68 179 4.48 56 307 قوشچی

 1.98 1.87 180 516 1.47 206 508 2.61 196 707 چسب

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 جانقاجار

 2.10 1.88 43 124 1.34 53 124 3.07 76 309 قوریه

 2.31 2.31 136 450 1.65 207 549 2.96 156 617 قلقاتی

 2.14 1.96 227 672 1.53 258 652 2.94 206 811 نکتو

 2.53 2.29 78 257 2.68 59 217 2.60 96 346 ارکویین

 1.89 1.50 4 10 1.54 26 66 2.63 32 116 بلوبین

 2.91 1.68 98 263 3.89 27 132 3.17 30 125 خویین

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 ساری قیا

 2.97 1.84 25 71 2.55 20 71 4.53 19 105 گرنه

 2.45 2.21 106 340 2.05 110 336 3.09 105 429 نجم الشیخان

 2.09 1.90 1950 5649 1.38 2251 5350 2.98 2181 8691 مجموع

 

 دیقتصاا یفعالیتها اعنوا -

 بررسی وضعیت فعالیت در بخش های مختلف  -

رای بـمین دلیل وضعیت اقتصادی هر روستائی بر نوع فعالیتی که در روستا انجام می پذیرد ارتباط مستقیم دارد به ه

 انجـام مـی ت که فعالیت هایی که در آن منظومهاین که بتوان وضعیت اقتصادی یک منظومه را بررسی نمود نیاز هس

از  ر اخـذ شـدهپذیرد را آنالیز نمود. )با توجه به عدم پاسخگویی سازمان جهاد کشاورزی اسـتان در ایـن بنـد بـه آمـا

واهـد خسرشماری های عمومی نفوذ و مسکن استناد می گردد و این بند پس از اعالم نظـر سـازمان مـذکور تکمیـل 

 شد.(

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

190 

 گیهای فعالیت کشاورزیویژ -الف

براسـاس د. تامین می شوزراعت و دامداری  از طریق های منظومهروستا اصلیمعیشت  ،باتوجه به مطالعات انجام شده

کـل  کـه از مـی باشـدنفـر  1271و بنا به بررسی های مشاور شاغلین در بخش کشاورزی در حدود  1390آمار سال 

 بخش اقتصادی مشغول فعالیت می باشند.درصد در این  71.12جمعیت شاغل در منظومه 

هر ولوژیک سرانه بی باشد. می یونجه، ذرت و ...در بخش کشاورزی گندم، جو، منظومه عمده ترین محصوالت تولیدی 

 .جهاد کشاورزی بررسی خواهد شداستعالم  ها پس از اخذروستایک از 

والت دامـی شـامل کـره، شـیر، ماسـت و سـایر عمده محصـ  وبه شکل سنتی بوده  نیز عمدتاً های دامپروری فعالیت

، 3فراورده های لبنی می باشد. شیوه دامداری در ناحیه عمدتاً به صورت سنتی و بـه اشـکالی چـون دامـداری دهقـانی

، منظومـهباشد. شیوه تعلیف در دامداری های دهقانی به صورت چرای آزاد دام در مراتع داخل یـا حاشـیه چوپانی می

 و علوفه محلی )عمدتاً در فصول گرم( و تعلیف دستی در فصل سرد سال می باشد.   اچراستفاده از پس

 )پس از اخذ پاسخ استعالم مربوطه صورت خواهد گرفت.( میزان تولید فرآورده های دامی

 ویژگیهای فعالیتهای صنعتی  -ب

اگر  عالیتر کنار این فمحسوب می شود لیکن د ی منظومهکشاورزی اگرچه از مشخصه های بارز کارکرد روستاها

وجهی ایان تشمشاغل دیگر نیز وجود داشته باشد می تواند در رونق اقتصادی و افزایش درآمد روستائیان کمک 

لی در و ی باشددامداری مو  رکن اساسی در اقتصاد خانوارها زراعت روستاهای متوسط و کوچک منظومهبنماید. در 

کار می  غول بهمش نیز فعالیت های صنعتیدر  هافرادی از اهالی روستادر کنار این شغل ا روستاهای بزرگ اطراف

حوزه فعالیت  درصد در 20.43نفر یعنی  365از مجموع شاغلین منظومه  1390بر اساس آمار سرشماری سال  باشند

  های صنعتی مشغول می باشند. 

 ویژگی های فعالیت های خدماتی -ج

ز ج حاصل اا و نتایه. بررسی نیاز به وجود خدمات ویژه ای می باشد ،روستا اهالی ساکنیندر هر روستایی برای رفاه 

از کل  8.45نفر که  151نشان از آن دارد که در سطح منظومه،  1390برداشت های میدانی و سرشماری سال 

 شاغلین منظومه را شامل می شود در این بخش اقتصادی فعالیت می کنند.

 نگونه کهت. هماضعیت تعداد شاغلین در گروه های اصلی اقتصادی ارائه شده اسدر جدول ذیل اطالعات مربوط به و

حیه کرد نادر جدول مشخص شده است فعالیت های صنعتی و خدماتی بیشتر در روستاهایی واقع شده است که عمل

ند لذا گرفته ا ک قرارای و منطقه ای دارند، با توجه به اینکه روستاهای منظومه حلب عمدتًا در رده ی متوسط و کوچ

ی امین متبیشتر نیازهای صنعتی و خدماتی را از شهر حلب و روستاهای بزرگ بخش مرکزی و شهرستان بیجار 

 کنند.

 

 

                                                 
 (می باشد190د مهدوی )صدکتر مسعو  مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران این اصطالحات بر گرفته از کتاب  - 1
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 تعداد و سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی در سطح روستاها .50جدول 

 شاغلین     شاغالن در گروه فعالیت  

 درصد از کل روستاها جمع درصد   خدمات درصد   صنعت درصد   کشاورزی نام آبادی 

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 ادینه چمی

 1.68 30 3.33 0.66 1 20.00 1.64 6 76.67 1.81 23 آرمتلو

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 تریاکی

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 جهان قبیر

 2.85 51 5.88 1.99 3 47.06 6.58 24 47.06 1.89 24 هقراقی

 3.08 55 10.91 3.97 6 29.09 4.38 16 60.00 2.60 33 پاشاچای

 1.45 26 0.00 0.00 0 15.38 1.10 4 84.62 1.73 22 چولچه

 5.76 103 4.85 3.31 5 46.60 13.15 48 48.54 3.93 50 صایین

 0.67 12 25.00 1.99 3 33.33 1.10 4 41.67 0.39 5 کهریزسیاه منصور

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 یازل داش

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 آق قیه

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 پالچه قشالقی

 3.08 55 5.45 1.99 3 10.91 1.64 6 83.64 3.62 46 حاج قشالق

 3.13 56 5.36 1.99 3 44.64 6.85 25 50.00 2.20 28 قره بوته

 2.69 48 4.17 1.32 2 6.25 0.82 3 89.58 3.38 43 چولچه قشالق

 5.93 106 7.55 5.30 8 16.04 4.66 17 76.42 6.37 81 سفیدکمر

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قنبرلک

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قندی بالغ

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قوجالو

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 ابوجانلو

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 دایدارسفلی

 2.85 51 3.92 1.32 2 17.65 2.47 9 78.43 3.15 40 دایدارعلیا

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قره گونی

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قویجوق سفلی

 3.30 59 10.17 3.97 6 13.56 2.19 8 76.27 3.54 45 گنبد

 9.01 161 14.29 15.23 23 9.94 4.38 16 75.78 9.60 122 ینگی کندجامع السرا

 1.85 33 9.09 1.99 3 6.06 0.55 2 84.85 2.20 28 بهمن

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 تاج الدین

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 قادرلو

 3.13 56 8.93 3.31 5 16.07 2.47 9 75.00 3.30 42 قوشچی

 10.02 179 15.08 17.88 27 16.76 8.22 30 68.16 9.60 122 چسب

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 جانقاجار

 2.41 43 4.65 1.32 2 2.33 0.27 1 93.02 3.15 40 قوریه

 7.61 136 8.82 7.95 12 8.09 3.01 11 83.09 8.89 113 قلقاتی

 12.65 226 7.96 11.92 18 23.01 14.25 52 69.03 12.27 156 نکتو

 4.09 73 5.48 2.65 4 23.29 4.66 17 71.23 4.09 52 ارکویین

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 بلوبین

 5.43 97 11.34 7.28 11 13.40 3.56 13 75.26 5.74 73 خویین

 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 ساری قیا

 1.40 25 0.00 0.00 0 12.00 0.82 3 88.00 1.73 22 گرنه
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 5.93 106 3.77 2.65 4 38.68 11.23 41 57.55 4.80 61 نجم الشیخان

  1271 100.00 71.12 365 100.00 20.43 151 100.00 8.45 1787 100.00 

 مدیریتی-سیاسی رساختا -

 محلی مدیریت سمیر یهادنها-

.  میگفتند ببارا نهاآ به که ستا دهبو رگبز مالکین ستدر د گذشته یسالهادر  منطقه یستاهاو اداره رو مدیریت

 می اپید مهادا ضی(ار تصالحاا) 1342 لسا تا ضعیتو ینا. ندا دهبو عشایر  هالیاز ا منطقه مالکین رگبز معموالً

  همرا از  ستاهارو مالکیتو  مدیریت عنو ینا ضیارا تصالحاا منجاا. ماند می باقی اکدخد ستد ستاهاو اداره رو کند

 تصالحااز ا بعد. یش یافتافزا فاهیو ر فرهنگی ،جتماعیا دی،قتصاا رمودر ا لتدو خالتد دبعاا یجرتد بهو  پاشید

 بنتخاده ا مننجا ستااداره رو ایبر لتو دو شد تقسیم نسق صاحب ورزانکشا بین ستارو ورزیکشا یها مینز ضیار

و  لتیدو مدیریت تقریباً سالمیا بنقالا وزیپیر با. شد می بنتخاا لسا 3 تمد بهو  دممررای  با نجمنا ینا د،نمو

 به ها اریفرماند و مسکن دبنیا ورزی،کشاجهاد  وزارت مثل مانهاییزسا لتیدو بخشدر  ،شد ستاهاوارد رو لتیدوغیر

 نیمه بخشر د. شتنددا رتنظاو   کترمشا جهت ستاهارو مدیریت مردر ا نمایندگانی غیرمستقیمو  مستقیم رتصو

 رایشو ستد به ستاهاو اداره رو شد تشکیل ستاهادر رو سالمیا یهاراشو سالمیا بنقالا یلاوا نهمااز  لتیدو

 .  دفتاا سالمیا

دارای  ستاهایدر حال حاضر اداره روستاها بیشتر توسط دهیاری یا زیر نظر بخشداری صورت می گیرد. وضعیت رو

 دهیاری در منظومه حلب به قرار جدول ذیل می باشد.

 وضعیت دهیاران در منظومه حلب .51جدول                                   

زیر  مرد زن بخش

 دیپلم

فوق  دیپلم

 دیپلم

فوق  لیسانس

 لیسانس

کمتر  سایر

از 

500 

1000

-501 

1500

1001 

2000

-501 

بیش 

از 

2000 

جمع 

دهیار

 ی

جمع 

 دهیار

 15 15 - - - 3 12 - - 1 2 11 1 13 2 حلب

بط ارات ذیرنگی ادروستاهای دارای دهیاری در منظومه حلب ذیل ارائه شده است، شایان ذکر مدیریت روستا با هماه

 بر عهده آنها می باشد.

 روستاهای دارای دهیاری در منظومه حلب. 52جدول

 روستا دهستان روستا دهستان

 ارکوئین جرودپائینای نجم الشیخان ایجرودپائین

 خوئین ایجرودپائین قلقاتی ایجرودپائین

 سفیدکمر ایجرودپائین نکتو ایجرودپائین

 چسب ایجرودپائین ینگی کندجامع السرا ایجرودپائین

 - - صایین ایجرودپائین

 

 وضعیت زیرساختها در منطقه -
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که  دشو می اتمخابرو  ، راه دسترسیزاگ ق،برآب،  یربناییز تتاسیسا شامل منطقهدر  دموجو یرساختیز تخدما

 وضعیت زیرساختهای روستاهای مورد مطالعه به قرار جدول ذیل می باشد.

 شهرستان ایجرودوضعیت زیرساخت های روستاهای هدف . 53جدول 

  
  

 ارتباطات و حمل ونقل برق ، گاز و آب

 مشخصات جغرافیایی 

رق
ی ب

سر
سرا

ه 
بک

ش
 

ی
یزل

 د
رق

ر ب
تو

مو
 

خو
و )

ی ن
رژ

ان
)..

 و.
ی

اد
ی،ب

ید
رش

 

ی
کش

ه 
لول

از 
گ

ی 
کش

ه 
لول

ب 
آ

ب 
ه آ

فی
ص

ه ت
مان

سا
 

له
مج

 و 
مه

زنا
رو

ه 
ی ب

رس
ست

د
ی 
وم

عم
ه 

قلی
ه ن

سیل
ه و

ی ب
رس

ست
د

 

ن
آه

اه 
ه ر

گا
ست

 ای
 به

ی
رس

ست
د

 

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ارکوئین ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بلوبین ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خوئین ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساری قیا ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد سفیدکمر ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد قنبرلک ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قندی بالغ ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قوجالو ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قوریه ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گرنه ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بهمن ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاج الدین ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قادرلو ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قوشچی ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جارجانقا ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چسب ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد نجم الشیخان ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قلقاتی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد نکتو ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ابوجانلو ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد دایدارسفلی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد اردند دارد ندارد ندارد ندارد دارد دایدارعلیا ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره دوراخلوسفلی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد قره گونی ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قویجوق سفلی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دندار ندارد ندارد دارد گنبد ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چولچه قشالق ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ینگی کندجامع السرا ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کارخانه آجر سفال ینگی کند ایجرودپائین
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 ارتباطات و حمل ونقل برق ، گاز و آب
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ادینه چمی ائینایجرودپ

 ندارد ندارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد آرمتلو ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تریاکی ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جهان قبیر ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قراقیه ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد پاشاچای ودپائینایجر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پالچه قشالقی ایجرودپائین

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد چولچه ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد حاج قشالق ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد صایین پائینایجرود

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره بوته ایجرودپائین

 ندارد دارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد کهریزسیاه منصور ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یازل داش ایجرودپائین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آق قیه رودپائینایج

 

 شهرستان ایجرودوضعیت زیرساخت های روستاهای هدف  .53جدول ادامه 
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 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 حلب حلب

 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ابوجانلو)س( ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ادینه چمی ایجرودپایین

 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 ارکویین ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 آرمتلو ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آق قیه ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بلوبین ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 بهمن ایجرودپایین
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 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 پاشاچای ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پالچه قشالقی ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاج الدین ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تریاکی ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جانقاجار ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جهان قبیر ایجرودپایین

 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 چسب ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 چولچه ایجرودپایین

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 چولچه قشالق ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 حاج قشالق ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 خویین ایجرودپایین

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 دایدارسفلی ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 دایدارعلیا ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساری قیا ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 سفیدکمر ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 صایین ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قادرلو ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قراقیه ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قره بوته ایجرودپایین

 ایجرودپایین
قره 

 دوراخلوسفلی
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 قره گونی ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قلقاتی ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قنبرلک ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 قندی بالغ ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قوجالو ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قوریه ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قوشچی ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قویجوق سفلی ایجرودپایین

 ایجرودپایین
کارخانه آجر 

سفال ینگی 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 کند

 ایجرودپایین
کهریزسیاه 

 منصور
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 گرنه ایجرودپایین

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 گنبد ایجرودپایین

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 خاننجم الشی ایجرودپایین

 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 نکتو ایجرودپایین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یازل داش ایجرودپایین

 ایجرودپایین
ینگی کندجامع 

 السرا
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

 

 وضعیت ایستگاه پمپاژ آب به تفکیک روستا .54جدول

 هستاند نام روستا نام روستا کد مدار در پمپاژ ایستگاه تعداد روز در مترمکعب - مدار در پمپاژ ایستگاه حجم

 ایجرودپائین چولچه قشالق 235734 2 518

 ایجرودپائین صایین 235651 1 259

 ایجرودپائین قره بوته 235654 1 346

 ایجرودپائین قندی بالغ 235765 1  

 نایجرودپائی قوریه 235767 1  

 ایجرودپائین نکتو 236019 1 259

 ایجرودپائین ینگی کندجامع السرا 235784 1 518

 

 مشخصات شناسنامه ای روستاها .55جدول

 دهستان ردیف کد روستا روستا  روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

 ایجرودپائین 1 234362 ابوجانلو *       *  

 ودپائینایجر 2 235720 ارکوئین   *     *  

 ایجرودپائین 3 235282 ارموتلو *       *  

 ایجرودپائین 4 235723 بلوبین   *       *

 ایجرودپائین 5 234372 بهمن   *     *  

 ایجرودپائین 6 235638 پاشاچای *       *  

 ایجرودپائین 7 235733 چسب   *     *  

 ایجرودپائین 8 235643 چولچه *       *  

 ایجرودپائین 9 235734 چولچه قشالق *       *  



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

197 

 ایجرودپائین 10 235644 حاج قشالق *       *  

 ایجرودپائین 11 235740 خوئین   *       *

 ایجرودپائین 12 234387 دایدارسفلی   *     *  

 ایجرودپائین 13 234388 دایدارعلیا   *     *  

 ائینایجرودپ 14 235748 سفیدکمر *       *  

 ایجرودپائین 15 235651 صایین   *     *  

 ایجرودپائین 16 234399 قادرلو       *   *

 ایجرودپائین 17 235332 قراقیه *       *  

 ایجرودپائین 18 235654 قره بوته *       *  

 ایجرودپائین 19 234402 قره دوراخلوسفلی   *     *  

 ایجرودپائین 20 234405 قره گنی       *   *

 ایجرودپائین 21 235982 قلقاتی   *     *  

 ایجرودپائین 22 235765 قندی بالغ       *   *

 ایجرودپائین 23 235767 قوریه   *       *

 ایجرودپائین 24 234407 قوشچی   *       *

 ایجرودپائین 25 235660 کهریزسیاه منصور *       *  

 ایجرودپائین 26 235773 گرنه   *       *

 ایجرودپائین 27 234417 گنبد *       *  

 ایجرودپائین 28 235781 نجم الشیخان *       *  

 ایجرودپائین 29 236019 نکتو   *     *  

ینگی کندجامع  *       *  

 السرا

 ایجرودپائین 30 235784

 

 مخازن آب به تفکیک روستا .56جدول

- مدار در مخازن حجم

 عبمترمک 

 دهستان نام روستا نام روستا کد مدار در مخازن تعداد

 ایجرودپائین ابوجانلو 234362 1 30

 ایجرودپائین ارکوئین 235720 1  

 ایجرودپائین بهمن 234372 1 60

 ایجرودپائین چولچه قشالق 235734 1 75

 ایجرودپائین حاج قشالق 235644 1 100

 نایجرودپائی دایدارسفلی 234387 1 50

 ایجرودپائین دایدارعلیا 234388 1 100

 ایجرودپائین سفیدکمر 235748 1 100

 ایجرودپائین صایین 235651 1 150

 ایجرودپائین قراقیه 235332 1 30

 ایجرودپائین قره بوته 235654 1 60

 ایجرودپائین قره دوراخلوسفلی 234402 1 20

 ایجرودپائین قلقاتی 235982 1 250

 ایجرودپائین قوریه 235767 1  

 ایجرودپائین گنبد 234417 1 50
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 ایجرودپائین نجم الشیخان 235781 1 110

 ایجرودپائین نکتو 236019 1 150

 ایجرودپائین ینگی کندجامع السرا 235784 1 100

 

 وضعیت شبکه های گاز رسانی در سطح منظومه حلب

 
 

 دارای طرح هادی مصوب .57جدول

 بازنگری هادی منطقه یآباد شهر / دهستان

   دارد آبادی آرمتلو ایجرودپایین

   دارد آبادی قراقیه ایجرودپایین

   دارد آبادی پاشاچای ایجرودپایین

   دارد آبادی چولچه ایجرودپایین

   دارد آبادی صایین ایجرودپایین
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   دارد آبادی کهریزسیاه منصور ایجرودپایین

   دارد آبادی حاج قشالق ایجرودپایین

   دارد آبادی قره بوته ایجرودپایین

   دارد آبادی چولچه قشالق ایجرودپایین

   دارد آبادی سفیدکمر ایجرودپایین

   دارد آبادی قندی بالغ ایجرودپایین

   دارد آبادی دایدارعلیا ایجرودپایین

   دارد آبادی گنبد ایجرودپایین

   دارد آبادی ینگی کندجامع السرا ایجرودپایین

   دارد آبادی بهمن ایجرودپایین

   دارد آبادی قوشچی ایجرودپایین

   دارد آبادی چسب ایجرودپایین

   دارد آبادی قوریه ایجرودپایین

   دارد آبادی قلقاتی ایجرودپایین

   دارد آبادی نکتو ایجرودپایین

 دارد دارد آبادی ارکویین ایجرودپایین

   دارد یآباد خویین ایجرودپایین

   دارد آبادی گرنه ایجرودپایین

   دارد آبادی نجم الشیخان ایجرودپایین

 

ر منطقه دسترسی دکلیه امکانات و زیرساختهای روستاهای مورد مطالعه از شرایط مناسبی برخوردار بوده ولی راه 

 .ی باشدموبرو رشکالت خاصی نیاز مند بهسازی می باشد و نیز در روستاهای دشتی تامین آب شرب در تابستان با م

توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در  -2-5

 روستاهای هدف دهستان یا بخش.

 کشاورزیتولید  بطو روا منظا ییژگیهاو -

 اتتولید یندآفر و ها مالکیت بحثدر  دموجو یها ماندهیزساو  مدیریت شامل منطقهدر  دیقتصاا منظااز  رمنظو

در  تمحصوال وشفرو  تولید مرحله تا لیهاو ادمو تأمین مرحلهاز  سیستمی تتباطاار دجوو بطاز روا رمنظوو  ستا

 ورزیکشا تمحصوال تولید منظا هشد منجاا نیامید اتمشاهدو  تطالعاا سساا بر. ستا محلیافرو  محلیی هازاربا

 ورزیکشا. ستا ورزیکشا اتتولید یندافرو  مالکیتدر  مالکی دهرخو  سنتی یلگوهاا غلبه ههندد ننشا روستاهادر 

 شکلی کوچک( یهادام  )عمدتاً اریمدو دا سیب( )عمدتاًی ارباغد، گندم( )عمدتاً عتزرا سطح سه هردر  منطقه

 شکل)پرورش ماهی  خصوصاً کشاورزی سطحدر  ماا. باشند می منسجاو ا ماندهیزسا هرگونه فاقدو  شتهدا سنتی
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 کهری طو به. ستا دهکر حرکت صنعتیو  همکانیز دعملکر با خصوصی یا لتیدو یها نیوتعا سمت به (یتولید منظا

از  متاثر نهمچنا ورزیکشا تولید بطو روا منظا ینابنابر. باشند میای  منطقه هجایگادارای  منطقهپرورش ماهی های 

 شرکت هگاو  ها شیوفر دهخر یق طراز  بچه ماهی مواد مورد نیاز و تامین کهای  گونه به باشد می سنتی یلگوهاا

 حلامرو  باشد می منطقه سنتی کاشت یلگوهااز ا گرفته بر ورزیکشا اتتولید عنو. دپذیر می رتصو ها نیوتعا

 توسط سمیر غیر رتصو به یتولید تمحصوال نهایتدر . باشد می لگوهاا نهمااز  متاثر نیز شتدابرو  شتدا ،کاشت

 یابیزاربا هنحوو  تمحصوال وشفردر  ورزانکشاو  ددگر می اریخرید نهاآ فطر از هشد تعیین یها قیمت با نالالد

 سنتی ورشپر یلگوهارا از ا نیمه صنعتی یها مجتمع بایستی پرورش ماهی صخصودر . ندارند ساسیا نقش نهاآ

ی سو به لتدو حمایت تحتو  دهبوای  منطقه سمقیادر  نتشااتولید منطقه مذکور یها مجتمع که اچر دنمو امجز

 . ستا هشدداده  قسو نشد رنمد

 زهحو که کرد رستم خانی، محمودی و نوروزی اشاره مجتمع به انتو می پرورش ماهی یها مجتمع ینا مهمترین از

و  ستا یخصوص مدیریتو  مالکیتدارای  مجتمع ینا. باشد می منطقه ای سطحدر  نیزآن  یعزتوو  وشفر ذنفو

 جوجهو  غرم ورشپر با اریمرغدمجتمع های  همچنین. ستداده ا صختصاا دخو به همرا  قهمنط لشتغااز ا بخشی

. باشند یم خصوصی ها مجتمع ینا مالکیتو  مدیریت که هستند منطقه ورزیکشا  تولیدی ها منظا یگراز د نیز

 یزن نهاآ وشفرو  یعزتو و یدتول یندآفر. باشند نمی محلی لیهاو ادمو یمبنا بر تاًورضر ها مجتمع یندر ا تولید بطروا

 و ها مجتمع ینا اررستقا محل صرفاً منطقه مورد مطالعه الذ. دمیگیر منجاا منطقهج از رخاو در  مند منظا رتصو به

 یتربر محوی رزوکشا تولید منظا که گفت انتو می لحا ینا با ستآن ا ایبر زمال نسانیا وینیر تأمین ایبر محلی

 باشد. حمطر منطقه ینا مشخصه یک انعنو به نداتو می که ستا شکلی به ستاهارودر  رطیودام و  اتتولید

 

 منظومه حلبوضعیت مهمترین تولیدات کشاورزی  .58جدول 
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محل 

تامین 

 نهاده

نحوه  و 

محل 

ذخیره 

 سازی

 محل فروش نحوه و

محل 

 فروش
م خا رتصو به

یا فرآوری 

 شده

 نحوه فروش

 700 500 2.5 جو
 سنتی

 مدرن 

 -حلب

 -زرین آباد

 زنجان

سردخانه 

 اطراف

 خام 

فرآوری شده 

 

 از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو یسو

 ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند یدتول توسط وشفر یهازاربا در

 زنجان

یونج

 ه
9 500 900 

 سنتی

 مدرن 

 -حلب

 -زرین آباد

 زنجان

فاقد محل 

 مناسب

 خام 

فرآوری شده 

 

 از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو یسو

 ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا در

 زنجان

 500 2.7 گندم
115

0 
1250 

 -حلب

 -زرین آباد
 زنجان

فاقد محل 

 مناسب

 خام 

 فرآوری شده 
 زنجان
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محل 

تامین 

 نهاده

نحوه  و 

محل 

ذخیره 

 سازی

 محل فروش نحوه و

محل 

 فروش
م خا رتصو به

یا فرآوری 

 شده

 نحوه فروش

 از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید زنجان

 لتدو یسو

 ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا در

 

 منظومه حلبهای ستارو در دموجو  دامی وضعیت محصوالت .59جدول 

محصو

 ل
 محل عرضه محل و نحوه عرضه و فروش وشفر قیمت و لمحصو ولیدت متوسط

 شتگو

 دام( گوشت )هر مکیلوگر130-30تولید

 60تا  35شتگو کیلو یک قیمت

 نتوماهزار

 محل در لتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهوا خرید

 لیدتو توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 رغم

 نه(عدد تخم مرغ )روزا 60تولید 

 نتوما25000تخم مرغ کیلو یک قیمت

 محل در لتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهوا خرید

 لیدتو توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 مرغ( گوشت )هر مکیلوگر1.5تولید 

 نتوما 13000گوشت کیلو یک قیمت

 محل در لتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهاو خرید

 لیدتو توسط وشفر یهازاربا در ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 شیر
 نه(روزاشیر) تن 4تولید 

 نتوما 1000شیر کیلو یک قیمت

 محل در لتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهوا خرید

 لیدتو توسط وشفر یهازاربا رد ئهارا سانیدر می وشفر به ستارو

  هکنند

 زنجان

 

 سرمایه گذاری های انجام شده در فعالیت های کشاورزی .60جدول

       گذاری)میلیون ریال( سرمایه پیشرفت فیزیکی عنوان طرح نام مجری روستا

حاجی 

 قشالق

محمدحسین 

 رستمخانی
 2100 1800 300 3 0.7 12پرورش ماهیان سرد آبی

حاجی 

 قشالق
 2244 2044 200 2 0.1 پرورش ماهیان سرد آبی الهام نوروزی

حاجی 

 قشالق
 2244 2044 200 2 0.1 پرورش ماهیان سرد آبی بیتا نوروزی

حاجی 

 قشالق
 2244 2044 200 2 0.1 پرورش ماهیان سرد آبی بهمن معینی
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 وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه کشاورزی و دامداری .61جدول

 منطقه  تانشهرس
نوع 

 اعتبار
 نوع فعالیت

زیر 

 بخش 
   ظرفیت

اشتغال  

 )نفر( 
  

 مرغ گوشتی  جاری محروم وئینخ -ایجرود 
 اموردام

 4   قطعه 18000

 2   تن 12 شیالت پرورش ماهی  جاری محروم اج قشالق ح -ایجرود 
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 صنعتی و گاهیرکا تولید بطو روا منظا -

 اتتولید منظا م،نظا لیلداد. او تشخیص انتو می امجز  سطحدو  صنعتیو  گاهیرکا اتتولید بطو روا منظا ردمودر 

و  نیز کلوب دام،  راکخو ،لبنی ،مصالح ساختمانی نظیر محلی سمقیا کوچک یها هگارکا شامل گاهیرکاو  صنعتی

از  نهاآ لیهاو ادمو از یتوجه قابل بخشو  هدد می پوششرا  های اطرافشهر فمصر عمدتاً ها هگارکا ینا. باشد می ...

 .ددگر می تامین شهر حلب

 بر اکمح تولید بطروا .باشند می تولیددر  سنتی نظامیدارای  عمدتاًو  دهبو مالکی دهخر منظادارای  ها هگارکا ینا 

 یها بخش ایتاًنهو  حلبشهر آن در  تمحصوال وشفرو  روستاها و مناطق اطرافاز  لیهاو ادمو برتأمین متکی نهاآ

 . هاست سطهوا ستو در د دهنبو رداربرخو منسجمی شکلاز  نیز اتتولید  عنو ینا بر حاکم زاربا. ستا ورامج
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 صنایع موجود در منظومه حلب .62جدول
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ت
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ظ
ش 
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 س

حد
وا

 

منصور 

 محمدی

نرسیده به روستای چتز 

 روبروی شن و ماسه غفاری
2950 4 

ساخت کاالهای 

سیمانی -بتونی

 (2695وگچی)

سایرمحصو

الت کانی 

غیرفلزی)

26) 

2000 300 
 

محصوالت 

بتنی غیر 

مسلح از 

بتن 

 معمولی

 تن 1500

شاخه 

طالی 

گالبر 

 سفلی

اده ج -روستای کوسه لر

لی زنجان بیجار نرسیده اص

به کارخانه ریخته گری 

 سهند

6030 3 

ساخت ظروف 

ومحفظه های 

 (2023چوبی)

چوب 

ومحصوالت 

چوبی 

بجزمبل)

20) 

 ملکی 500 2582
تخته چند 

 الیه خام
133 

متر 

 مکعب

ذوب 

گران 

رنگین 

 فلز

بعد  50جاده بیجار کیلومتر 

از سعید آباد نرسیده به سه 

 راهی سعید آباد

33850 0 

ساخت فلزات 

اساسی قیمتی 

وفلزات 

 (2720غیراهنی)

ساخت 

فلزات 

 (27اساسی)

 ملکی 5859 8700
اکسید 

 سرب
 تن 4000

سید 

جمال 

 موسوی

ورودی شهر حلب،جنب 

 پاسگاه نیروی انتظامی
0 0 

ساخت انواع 

محصوالت 

پالستیکی)

2520) 

محصوالت 

ازالستیک 

وپالستیک)

25) 

 ملکی 64 2000
بطری از 

 پلی اتیلن
 تن 150

محمود 

 ربیعی

روستای حاجی قشالق 

 81کیلومتر
8000 0 

-استخراج سنگ 

شن وماسه 

وخاک 

 (1410رس)

استخراج 

سایرمعادن)

14) 

1000

0 
 ملکی 100

شن و ماسه 

شستشو و 

دانه بندی 

 شده

 تن 100000

 

. ستا قهمنطدر  کوچکو  متوسط صنایع یترمحو بر محدوده مورد مطالعه صنعتی اتتولید منظااز  سطح میندو

 :  دنمو تقسیم کلی ستهد سه به انتو میرا  متوسطو  کوچک صنایع

صنایع مستقر  انندباشد)م نمی نشهرستا فمصر یهازاربا وصنایع  به متکی نهاآ لیهاو ادمو اتتولید که حدهاییوا .1

 (در شهرک ها و نواحی صنعتی

روستاهای  نهاآ تمحصوال وشفر زاربااز  بخشی ماا دشو نمی تامین ودهمحدآن از  لیهاو ادمو که صنعتی یحدهاوا .2

 مورد نیاز و پرورش ماهیو ادوات  تقطعا هماننداطراف می باشد. 

 نهاآ فمصر یهارزابا ماا باشد می منطقه خلیدا منابع به متکی نهاآ لیهاو ادمواز  بخشی که صنعتی یها حدوا .3

 باشد نمی منطقهو  نشهرستا به ودمحد

و  لتیدو هنیم-خصوصی نیمه مدیریت با نواحی صنعتی در غالباً سمقیا توسطمو  کوچک صنعتی یها فعالیت ینا

 ی دارد.تر فتهیا منسجاا شکل منطقهاز  رجخادر  تمحصوال ینا بیشتر وشفر زاربا الذ. ندا هشد ساماندهی خصوصی
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 شهرک های صنعتی مستقر در منظومه حلب .63جدول

 آمار مورد نیاز

 وضعیت

سال 

آخرین 

آمار 

 موجود

چه در 

 سطحی

قابلیت 

 اطمینان

از 

منابع 

دیگر 

دریافت 

 شود

معرفی 

 نام  منبع
مساحت 

 زمین

مساحت 

 بنا

مختصات 

 جفرافیایی

نوع 

 استفاده
 شهرستان

ناحیه 

صنعتی 

ناحیه 

 ایجرود

8 - 
بر روی 

 نقشه

جهت 

واگذاری 

به 

سرمایه 

گذران 

 صنعتی

 - خیر بلی شهرستان 1397 موجود ایجرود

 

 ای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی ناحیه ایجرودواحده .64جدول

 ظرفیت ساالنه  محصوالت  کاربری نام متقاضی نام شهرک
واحد 

 سنجش

 شیمیایی سفید تابلو زنجان ناحیه صنعتی ایجرود
کپسول گاز ماشینهای   

 گازسوز
 دستگاه  60

 تن  150 رشته غذایی  غذایی تعاونی بهارک شیوه ناحیه صنعتی ایجرود

 عدد  1000000 کمک فنر)روغنی(   فلزی صنایع کیان پارس ایستا ه صنعتی ایجرودناحی

 برق و الکترونیک مریم دوستی ناحیه صنعتی ایجرود
آنتن فرستنده  

 تلویزیونی
 عدد  27500

 شیمیایی ماهان پالست زنجان ناحیه صنعتی ایجرود
ظروف یکبار مصرف  

 پالستیکی )اسفنجی(
 تن  780

 غذایی 5فرناز شهیدی  ایجرودناحیه صنعتی 
عمل اوری وبسته   

 بندی قارچ خوراکی
 تن  10

 تن  25 گلخانه  خدمات 3فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود

 غذایی 4فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود

انواع میوه و سبزیجات  

منجمد ) پیش فرآوری 

 شده یا نشده(

 تن  60

 تن  60 گلخانه  خدمات 1فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود

 کانی غیر فلزی رجبعلی رسولی ناحیه صنعتی ایجرود

بلوک دیواری.  جدول   

سیمانی.  تیرچه زیگزاک 

 سیمانی.  بلوک سقفی

 120000.00, 

35000.00, 

2000.00, 

80000.00 

متر  

طول. 

عدد. متر. 

 عدد
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 ظرفیت ساالنه  محصوالت  کاربری نام متقاضی نام شهرک
واحد 

 سنجش

 تن  300 بذر اسپرس  غذایی تالشگران ایجرود ناحیه صنعتی ایجرود

 شیمیایی مهر کام به شیمی ناحیه صنعتی ایجرود

سموم دفع آفات نباتی  

ماده مؤثره سموم 

 )تکنیکال(

 تن  1

 غذایی آرمه فراز پویان متین ناحیه صنعتی ایجرود
ان ن-نان صنعتی   

 اروپائی
 تن  3000

 تن  15 رشته پلوئی   غذایی اکبر حسنلو ناحیه صنعتی ایجرود

 کانی غیر فلزی 1جعفر جعفری  ناحیه صنعتی ایجرود
موزاییک و کف پوش  

 سیمانی
 مترمربع  5000

 غذایی صنایع چوبی کندوسازان ناحیه صنعتی ایجرود

تولیدات جانبی از  

آبزیان برای خوراک دام، 

 طیور و آبزیان

 تن  1500

 عدد  15000 انواع لباس کار  نساجی صفر علی و عشقعلی ابراهیمی ناحیه صنعتی ایجرود

 کانی غیر فلزی 2جعفر جعفری  ناحیه صنعتی ایجرود
بلوک دیواری بتنی غیر  

 مسلح
 عدد  205000

 تن  60 گلخانه  خدمات فرناز شهیدی ناحیه صنعتی ایجرود

 غذایی 2فرناز شهیدی  ناحیه صنعتی ایجرود
بسته بندی میوه،  

 سبزی و قارچ
 تن  80

 

 خدماتی یفعالیتها بطو روا منظا -

و  دخر دماتیخ یها فعالیت به صرفاً منطقهدر  خدماتی بطو روا منظا که هندد می ننشا هشد منجاا یاه سیربر

 .  هستند محلی یها شیوفر دهخر به متکی مینهز یندر ا روستاها. ستا هشد خالصه سمقیا کوچک

و  باشد می ستهبوا حلب شهر هعمدی هازاربا به نهاآ عنو به توجه با منظومه حلبروستاهای  خدماتی یها فعالیت

 یکهربطو اشدب می نهاآ سنتیی دقتصای ا ها فعالیتو  منطقه ستاییرو جمعیت به ودتنها محد نهاآ وشفر زاربا

 منطقهدر  دموجوپرورش ماهی های و  رنمد صنعتی یتولید یحدهاو وا افطرا فمصر یهازاربا با نیاچند طتباار

 . اردند

 تمشکال و محلی نساکنا تمایل معد جملهاز  مختلفی الیلد بهی شگردگر توسعه مناسب یبسترها دجوو غمر علی

 .  ستا نیافته توسعه ،یشگردگر یرساختیز مسائلو 
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 وضعیت سرمایه گذاری در بخش گردشگری منظومه حلب .65جدول

 مساحت  جمعیت روستا  بخش 

تعداد واحد تولیدی و 

 خدماتی

حجم سرمایه گذاری )میلیون 

 وع فعالیتن اشتغال )نفر( ریال(

 181 نکتو حلب

 

 اقامتگاه بوم گردی 4 1000 2

 109 آرکوئین حلب

 

 اقامتگاه بوم گردی 4 1000 2

 

 پذیری منطقهوضعیت گردشگر .66جدول 

 نوع گردشگر
روستای 

 مراجعه
 فصل سفر مبدا سفر

مدت 

 اقامت

محل 

اقامت 

 شبانه

 نوع محل اقامت 

ار 
هز

ر)
شگ

رد
 گ

هر
د 

کر
ه 

زین
ه

ل(
ریا

 

دش
گر

د 
دا

تع
ال

 س
در

ن 
گرا

 

چه خدماتی در 

روستای شما به 

گردشگران ارائه 

هر می شود
ش

ستا 
رو

ل 
هت

 
انه

رخ
ساف

م
ی 
تای

وس
ه ر

خان
 

در
چا

 
ی 

مان
ساز

ه 
خان

 
یر

سا
 

ی
خل

دا
 

 خوئین تاریخی
بیشتر نقاط 

 کشور

بهار و 

 تابستان

یک 

 روز
        1500 250000 

اقامتی، پذیرایی، 

نماز خانه، 

 سرویس بهداشتی

 طبیعت

 سفیدکمر
بیشتر نقاط 

 کشور

بهار و 

 تابستان

یک 

 روز
        500 50000 فاقد امکانات 

 آرکوئین

و  زنجان

مناطق 

 اطراف

بهار و 

تابستان، 

 پائیز

یک 

 روز
        300 5000 فاقد امکانات 

 

 منظومه حلب دهستان های در اری(مددا اری،باغد ،عت)زرا ورزیکشا پشتیبانی تتاسیسا و تخدما .67جدول 

 تعداد

فروشگاه 

تجهیزات 

آبیاری تحت 

 فشار

 تعداد

فروشگاه 

لوازم یدکی 

آالت  ماشین

 کشاورزی

 تعداد

تعمیرکار 

تجهیزات 

آبیاری تحت 

 فشار

 تعداد

تعمیرگاه 

تجهیزات 

آبیاری تحت 

 فشار

 تعداد

تعمیرکار 

های ماشین

 کشاورزی

تعمیرگاه  تعداد

های ماشین

 کشاورزی

 رافیاییسطح جغ

 بخش  حلب 2 4 0 0 1 0

 

 اتتولید یابیزارباو  زاربا -

 زاربا به سترسیو د یابیزاربا نفنو -

 شکل به منجر حتیو  دهبو سنتیو  هکنداپر کامالً صنعتیی و ورزکشا تمحصوال کلیه ایبر منطقهدر  یابیزاربا نفنو

 به سترسیو د یابیزاربا مردر ا منطقه ورزانکشا یگرد رتعبا به. ستا هیددنگر نیز منسجمی محلی یهازاربا یگیر

. دپذیر می رتصو و واسطه ها نالالد توسط عمدتا وشفر زاربا به سترسیو د باشند نمی خیلد عمدتا زاربا
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 عرضه ستارو خلدر دامقدار اندکی نیز  و کنند می عرضه نالالد به تنهارا  دخو تمحصوال منطقه ورزانکشابیشتر

 . کنند می

 عموضو ینااز  دموجوو کارگاه های  خانهرکا مستقر در ناحیه صنعتی، پرورش های ماهی، یها مجتمع اتتولید

 .دپذیر می رتصو دموجو فاترد طریقاز  مربوطه نمتولیا توسطآن  یابیزارباو  باشد می مستثنی

 زاربا بر حاکم یهارکازوسا -

 زاربا بر حاکم رکازوسا نمیا یندر ا. باشد می صنعتیی و ورزکشا اتتولید زاربا به متکی روستاها دیقتصاا مجموعه

 . ستاولتی تحت نظارت د صنایع مستقر در ناحیه صنعتی فقطو  ستا قابتیو ر خصوصی منطقه صنعتیی و ورزکشا

 نباصاح توسطو  سمیر رتصو به پرورش ماهی و صنایع موجود در ناحیه صنعتی اتتولیدو  صنعتی تمحصوال

 ،عتزرا) ورزیکشا سنتی اتتولید صخصودر  ماا سدر می وشفر بهای  نطقهمافرمنطقه ای و  سمقیادر  صنایع

در  تحصوالم وشفرو  زیسا هخیرذ بر مبنی ورزانکشا هعمد مالی ناییاتو معد لیلد  به (وریمپرو دا اریباغد

 .سدر یم وشفر به کنند می تعیین نهاآ که هایی قیمت با نالالد توسط سمیر غیر رتصو به ،سمیر یهازاربا

 مالی تتسهیالو  اریگذ رمایهس -

 سرمایه منهادو  حجم ،سرمایه تامین منابع بخش سه قالبدر  مالی تتسهیالو  اریگذ سرمایه عموضو قسمت یندر ا

 :دشو می سیربر مالی منابع به سترسید مسائلو  ها ظرفیتو   ها اریگذ

 سمی(ر غیرو  سمیر) سرمایه تامین منابع -

 مالی تامین سمیر منابع-

 نساکنا مالی تامین سمیر منابع که یددگر نتیجه روستاها ریماآ جامعهاز  گرفته رتصو یها مصاحبه دتناسا به

 می و بانک سپه زیورکشا بانک توسط هشد ئهارا غ،با حصالا جهت ساله 5 ختداپرزبا با یهاوام  شامل    تنها منطقه

 یها وقندص توسط اری،گذ سرمایه مینهز در یتودمحد ونبد،  ساله یک ختداپرزبا با یهاوام  همچنین. باشد

 . ندباش می منطقهدر  مالی  تامین سمیر منابع یگراز دنکتو و چسب  یستاهادر رو دموجو لحسنها ضقر

   . ه کننداستفاد از وام های بانکی البته با توجه به شرایط اقتصادی روستائیان، بیشتر روستایئان نمی توانند

 مالی تامین سمیر غیر منابع-

از  ثیهار طریقاز  که ستای ا سرمایهاز آن  تر مهمو  صشخاا ازندا پس شامل منطقهدر  مالی تامین سمیر غیر منابع

 لحسنها ضقر یها وقصندو  نیکادنزو  امقواز ا گرفتن ضقر ینا بر وهعال. ستا هسیدر ادفرا به گذشته یها نسل

 صددر75 رفتهگ رتصو یها مصاحبه سساا بر. ندرومی رشما به نستاییارو مالی تامین سمیرغیر منبعدو  گیادخانو

 .   برند می هبهر دخو مالی یهازنیا تامین ایبر سمیر غیر منابع یناز ا هالیاز ا

 نع(اموو  قابلیتها بر تاکید )با اریگذ سرمایه منهو دا حجم-

 .باشد می (اریمدو دا یارباغد ،عتزرا) ورزیکشا بخش به طمربو منطقهدر  گرفته رتصو یها اریگذ سرمایه هعمد

دام و ادوات  ،مینز به طمربو منطقهدر  دممر دیقتصاا یها سرمایه مهمترین ری،ماآ نمونهاز  حاصله نتایج طبق

 ها اریگذ سرمایه ینا یکهرطو به ستا دهبو گیادخانو اثمیراز  ناشی هاارخانو رآن د کثرا نهاپشتو که ستا ورزیکشا

 سرمایه ،ماهی ورشپر صخصودر  منطقه دیقتصاا قابلیت به توجه با یگرد یسواز . باشند می ن روستاییدرو عمدتا
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 نهمچو اردمو برخیو در  ستانیا ارانگذ سرمایه توجه ردمو پرورش ماهی یها مجتمع دیجاا یستادر را اریگذ

 زمال نیز یناحیه صنعت صنایع مستقر در صخصودر . ستا دهبوو منطقه ای  ستانیاصنایع کیان پارس ایستا  مجتمع

 اریگذ سرمایه تمشکال جملهاز . باشد می استانی افر سمقیادر  گرفته رتصو یها اریگذ سرمایه که ستا کرذ به

از جمله مشکالت ایجاد شده از سوی سرمایه  ،منطقهاز  رجخا ارانگذ سرمایه یسواز   منطقهدر  گرفته رتصو یها

 روستاها اتتولید منظاو  ها ظرفیت با اریگذ سرمایه ینا ننشد مرتبط گذاران خارج از منطقه از جمله پتروشیمی

روستاها را از  دخو لیهاو منابع نه غالبا منطقهاز  رجخا ارانگذ سرمایه یسواز  هشد دیجاا صنایع یگرد رتعبا به. ستا

 زنیا ردمو  لیهاو ادمو عمدتا صنایع ینا. ندا دهکر تنظیم روستاها زاربا مبنی بررا  دخو اتتولید نهو  کنند می تهیه

 با نهاآ طتباار نتیجهدر  کنند می حملاز آن  رجخا به نیزرا  دخو اتتولیدو  دهکر تهیه روستاهااز  رجخارا از  دخو

 .دشو می اربرقر رکا وینیر لشتغاا طریقاز  تنها روستاها دقتصاا

 سرمایه تامینو  مالی منابع  به سترسید مسایلو  ها ظرفیت -

از  ایتحم بر مبنی لتدو یها برنامهو  ها سیاست شامل روستاها سطحدر  مالی منابع یها ظرفیت مهمترین

 ستاییور مناطقدر  تبدیلی صنایعو  (ماهی ورشپر همچنینو  جو و یونجه ،گندم کشت صلخصوا )علی ورزیکشا

و  زساو  برنامه دنبوو  لتیدو راتعتباا دبهکمبو انتو می مینهز یندر ا دموجو مسائل مهمتریناز  ماا. می باشد

 چانه رتقد با تخصصی یها وهگرو  ها تشکل دنبو همچنینو  دموجو راتعتباا بجذ جهت فشفاو  شنرو یهارکا

 .دنمو رهشاا راتعتباا بجذ جهت باال نیز

 در خصوص میزان تولیدات، پس از دریافت اطالعات الزم، اقدام به بررسی خواهیم کرد.

 ...(و کخاآب، ) تولید طبیعی منابع-

و  ها چشمه ،ها انهخاز رود تندرعبا مینو ز کخاآب،  قالبدر  منطقه دیقتصاا منابعاز  یکی انعنو به طبیعی منابع

در  یک هر یلیتفص سیربر به مهدر ادا که مراتع خوب و متوسط،  ورزیکشا مستعد یها کخا ،ها انببندآ ،ها هچا

 :یمدازپر می روستاها سطح

 :ها و انهار خانهرود

وستاهای شده و ر که اصلترین رودخانه منطقه می باشد از ضلع غرب وارد محدوده مورد مطالعه قزل اوزن رودخانه 

شالق، ج قاقره گونی، ح قره دوراخلو، ابوجانلو، دایدار سفلی، گنبد،پس از تغذیه اراضی کشاورزی روستاهای سامیان،و 

اآن مجواری بزایای همو از  اندین رودخانه شکل گرفته در  حاشیه ا که پالچا قشالقی، آق قیه، قره قیه و آدینه چمی

 سود می برند از ضلع شمالی محدوده خارج می شود.

ای ه روستاهحاشی ازوارد منطقه شده و پس از عبور  شرقیدومین رود اصلی منطقه نیز از ضلع  خوئینرودخانه 

امین می تذکور را آب کشاورزی روستاهای مسرازیر می شود و این رودخانه  قزل اوزنبه رودخانه  خوئین و آرکویین

 کند.

یده که چشمه فصلی ثبت گرد 21دهنه چشمه  21دهنه چشمه دائمی و  61در محدوده مورد مطالعه  چشمه ها:

 نیمی به مصرف کشاورزی و نیمی دیگر به مصرف شرب و بهداشتی می رسند.
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 کهارد د دجوو عمیق و نیمهعمیق  هچا هحلق 140، نظومه حلبمدر روستاهای  چاه های عمیق و نیمه عمیق:

 . ستا تغییردر  متر 120 تا 80از  نهاآ عمق

قنات می  17دارای مجموع  و دربه دلیل شرایط طبیعی حاکم بر منطقه، قنات کمی داشته  منظومه حلب قنات:

 که عمدتا برای مصارف کشاورزی کاربرد دارند.  باشد

 یجرودپایین، منظومه حلبدهستان امنابع آب کشاورزی . 22نمودار 

 
 

 استفاده کننده از آب رودخانه ها یها یهای و تعداد آبادمنابع آب کشاورزی آبادی . 68جدول

تعداد آبادی های استفاده 

 کننده از

 تعداد

آب 

 بندان

تعداد 

رودخانه 

فصلی از 

طریق موتور 

پمپ دیزلی 

 یا الکتروپمپ

 تعداد

رودخانه 

دائمی از 

طریق موتور 

پمپ دیزلی 

 یا الکتروپمپ

 تعدادقنات تعدادچشمه

 تعدادچاه

 عمیق و)

نیمه )

 عمیق

 

 

 

تعداد 

کل 

 آبادی

سطح 

 جغرافیایی

17 1 4 3 9 12 41 8 3 21 61 17 140 43 
بخش 

 حلب

 

 تیپو  ضیاار دحوا سه محدوده مورد مطالعهدر  یددگر کرذ تفصیل به پیشین یبندهادر  که رهمانطو :کخا منابع

 ثردر ا اشدمراتع می باز  هپوشید حاضر لحادر  که غرب منطقهدر  کوهستانی تیپ. ستا دهکر اپید شگستر کخا

 هشد ضعو ها قسمت برخیآن در  طبیعی همنظر یمید عتو زرا اریباغد یها فعالیت منجاا صخصو به خالتد

 یستیرتو یها نمکا اثحدو ا ل،کنتر تحت ایچر ایرب بخو نسبتاً ادستعدا ارایی ددقتصاا نظراز  تیپ ینا. ستا

نظر از  و باغی اراضی کشاورزیدارای  حاضر لحادر  که محدوده ضلع جنوبیای در  تپه تیپ. باشند می هشد لکنتر

انه قزل اوزن و در حاشیه رودخ که دشتیتیپ . ستا اریباغد هشد لکنتر توسعه ایبر بخو ادستعددارای ا دیقتصاا

 ورزیکشا یها فعالیت اعنوا ایبر خوبی ربسیا ادستعدو دارای ا ستا تباغاو  بیآ تنباتا کشت تحت خوئین بوده

 است.
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 ...(و تهارمها ر،کا وی)نیر نسانیا منابع کمیتو  کیفیت-

اهای هدف روست. در  دشو می تلقی منطقه هر دقتصاا مهم منابعاز  یکی انعنو به متخصصو  لفعا رکا وینیر

 نیدر ا ماا. تندگیر هسدر سنتی رطو به اریمدو دا ورزیکشا مردر ا بیشتر نسانیا وینیرمه حلب منظواشتغالزایی 

 که منطقه  فیکاگرتوپو یطاشر به توجه با. شوند می همشاهد هیژو یها تخصص با قلیتیا ها هسکونتگا کثردر ا نمیا

دارای  شمعاو   ارمرا جهت قهمنط مختلف یها بخش نساکنا ،کوهستانی یها منهرا دا غربی یها بخشدر آن 

ه باشاره کرد که ن های نکتو و آرکوئیمردم روستا شمعاو  ارمرا یها رتمها جملهاز . باشند می متنوعی یها رتمها

مشغول  مداریدا پرورش ماهی و فعالیت های گردشگری مشغول هستند و سایر روستاهای این منطقه به زنبورداری،

      می باشند.

پنیرزنی و ...  وفرش بافی، ماست بندی  شامل موارد مذکور بر وهعال نیزای  کوهپایه یها بخش نناساک یها رتمها

 می باشد.

، مل و نقلحت های فعالیدرمناطق دشتی نیز عالوه بر فعالیت های کشاورزی و دامداری، فعالیتهای خدماتی از قبیل 

 انبارداری و ... می باشد.

 سوختو  ژینرا منابع -

 :  شامل ناپذیر تجدیدو پذیر  تجدید ژینرا منابع نمیااز  همدآ عمل به یها سیربر طبق 

 ناپذیر تجدید ژینرا منابع

 فسیلی یها سوخت ژینرا

 ای   هسته ژینرا

 پذیر تجدید ژینرا منابع

  یشیدرخو ژینرا

  دبا ژینرا

  یادر اجموا ژینرا

  گرمایی مینز ژینرا  بیآ قیابر لکتریکرواهید ژینرا

 بیومس  یا گیاهی یها سوخت

د باغات، تعد به توجه با. دنمو رهشاا گیاهی همچنینو  فسیلی یها سوخت دجوو به انتو می مورد مطالعهمنطقه در 

 تحت ی،الو  گل ریدر ز رانجانو  هباقیماندو  نختادر  هپوسید یها تنه فضوالت حیوانی،از   که فسیلی یها سوخت

 ارقر دهستفاا ردمو ندگیز رفمصا حددر  روستائیان توسط دموجو ضعیتو ردیند آ می دجوو به مناسب یماو د رفشا

 لمحصو ینا یابقایو  غنیرو یها نهدا نظیر  عیزرا یها لمحصو تفاله شامل که نیز گیاهی یها سوخت. گیرند می

 ردمو یندگز فرمصا حددر  منطقهدر  باشند می یگرد یسواز  ها انحیو یها فضلهو  سو یک زچوبا ه،کا مانند ها

 گیرد. می ارقر نساکنا  دهستفاا

ین مورد بل در امذکور در روستاهایی که شبکه گازرسانی در آنها اجرا شده است )در بند قعالوه بر این موارد 

 شد.استفاده از منبع تامین انرژی فوق در راس کلیه منابع انرژی می با توضیحات الزم ارائه شد.(
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 تولید ملاعو مالکیت -

 آب منابعی از داربر هبهر حقوقی رساختاو  مالکیت -

 قالبدر  ورزیاکش تولید یها فعالیت مینهدر ز هشد دهستفاآب ا منابع یددگر کرذ پیشین یبندهادر  که رهمانطو

 عمومی رتصو هب ها خانهو رود ها چشمه که باشند می ه عمیق، قنات، آب بندان و چشمهمرودخانه، چاه عمیق و نی

ارای مالکیت چاه های عمیق و نیمه عمیق مالکیت خصوصی داشته و قنات د. ددگر می داریبر هبهر نساکنا توسط

 عمومی می باشند. 

 ی باشد.ذیل م وضعیت استفاده از منابع آب در سطح روستاهای منظومه به تفکیک هر یک از منابع به قرار جدول

 سهم هر یک از منابع آب در نظام تولیدات کشاورزی .69جدول

آب  تعداد

 بندان

تعداد رودخانه 

فصلی از طریق 

موتور پمپ 

دیزلی یا 

 الکتروپمپ

رودخانه  تعداد

دائمی از طریق 

موتور پمپ 

دیزلی یا 

 الکتروپمپ

 تعدادقنات تعدادچشمه

 تعدادچاه

 عمیق و)

 نیمه عمیق)

 سهم در کل منظومه

 بخش حلب  48.11 5.84 20.96 7.22 1.03 2.75 14.09

 

 ...(و ستاییرو یها مینز سعتو د،بعاا)آن  اعنوو ا مینز مالکیت -

 مختلف یها خشبدر  دموجو فیکاتوپوگر یطاشر به توجه با منطقهدر  تولید ملاعواز  یکی انعنو به مینز مالکیت

 که باشند یم ملی ضیارا ءجز عمدتا شمالی یها بخشدام در  ایچر تعامرو  تباغا یکهرطو به. باشد می وتمتفا

در  عمدتا جنوبی یها بخش تباغاو  عیزرا یها مینز یگرد یسواز . ندا گرفته ارقر داریبر هبهر ردمو نساکنا توسط

 .گیرند می اررق داریبر هبهر ردمو کوچک دبعادر ا غالباو  شتهدا ارقر ستاییرو نمالکا دهخر مالکیتو  رختیاا

 دولتی واگذار لکیتما تحت دنمو رهشاا ناحیه صنعتی ودهمحد به انتو می دیقتصاا داریبر هبهر ردمو ضیارا یگراز د

 شده به بخش خصوصی می باشد. 

 دبعادارای ا غالبا که دهبو صشخاا رختیادر امنظومه روستاهای  سطحدر  تولید به یافته صختصاا ضیارا سایر مالکیت

 گرفته ارقر هحبمصا ردمو که نیورزاکشا متما ساکنین با گرفته رتصو یها مصاحبهدر  یکهرطو به باشند می کوچکی

 .ندداکر انعنو شخصیرا  دخو مینز مالکیت نددبو

 یتولید تتاسیساو  تولید رساختا -

 هخیرو ذ رطیودام و  ورشپر یحدهاوا ،باغی تولید ،عیزرا )تولید ورزیکشا تولید تتاسیساو  رساختا-

 (ارینگهدو  زیسا

 عیزرا تولید یحدهاوا رساختاو  شکل -

 کوچک یها میندارای ز یتولید یها حدوا یکهرطو به باشد می سنتی عنواز  منطقه یعزرا تولید یحدهاوا رساختا

 .  باشند می عمیق کارو  رکتواتر حددر  ودمحد ربسیا ژیتکنولوو 
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 ورزیکشادر  یکهرطو به هندد می منجاا برنامه بیرا  عمل ینا عیزرا کوچک یها حدوا زار،با به کاال عرضه نظر از

از  دنکر رهیزپ دشو می لنباد فهد انعنو به که یچیزو  ستاش ا ادهخانوو  ورزکشا ایغذ تامین صلیا فهد سنتی

 دسو ارمقدو از  کنند می لهدمبا نهایی وردستادبا را  نهایی دسو منطقهن آ ورزکشا حالت یندر ا. باشد می یسکر

انبارها  به دباش می ونجهیگندم، جو و  غالبدر  عمدتا که منطقه عیزرا تمحصوال ترتیب بدین. میکند پوشی چشم

 .ددگر می لساار وشفرو یا بازار های  زنجانو سیلوهای شهر 

 باغی یها مینز رساختاو  شکل

 داریبر هبهر ردوم سنتی رتصو به عیزرا ضیارا همانند نیز  رهکتا دواز  کمتر یها مساحت با عمدتا منطقه تباغا

 پیش غالبا دباش می و انگور سیب شامل نهاآ اتتولید هعمد که منطقه باغی تمحصوال یکهرطو به گیرند می ارقر

 .ددگر می لساار زنجان صلخصوا علی افطرا یشهرها همیو یندمیا به ها سطهوا توسط سپسو  هشد وشفر

 رطیودام و  ورشپر یحدهاوا رساختاو  شکل

صنعتی که  ای دامیو در فضاه باشند می لفعا سنتی شکل به منظومه عمدتاً روستاهای دام در  ورشپر یحدهاوا

 داریبر هبهر ردموو  یافته ورشپر ستاهارو صنعتی یها اریمددر دا (یشیرو  شتیگو او)گ سنگین بیشتر به صورت

از   سپآوری و  جمع منطقه سطحدر  شیرآوری  جمع یها ماشین توسط یتولید شیر همچنین. گیرند می ارقر

ع اهان زنجان و صنایشیرآوران سحرگ خانهرکا جملهاز  افطرا یشهرها تجا خانهرکا بهو  شیر یها هیستگاا به لنتقاا

 . دشو می منتقل شیر خمسه

ول غات و محصبه عنوان سو کوه هاسنتی در اکثر روستاهای دامنه  عمدتًا به صورت بصورتدر  عسل رنبوز ورشپر

 این منطقه دایر می باشد. جانبی

 (آن... مانندو  خانهدسر ،هارانبا) ارینگهدو  زیسا هخیرذ تتاسیسا رساختاو  شکل -

 می سنتی همنطقدر  ورزیکشا تمحصوال ارینگهدو  زیسا هخیرذ هنحو ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر با مطابق

 حددر  دخو ورزیکشا اتتولید زیسا هخیرذ جهت خانگی کوچک یهارنبادارای ا ورزانکشا غالب که ریطو به باشد

 شکالت اصلیمناسب برای انبارداری وجود نداشته و یکی از مسائل و مدر سطح منطقه فضای . باشند می ودمحد

 ایند.تفاده نمجان اسمردم می باشد به طوریکه برای انبار محصوالت روستائیان می بایست از فضای انبارداری شهر زن

و  بانیشتیپ خدماتی یفضاها دجوو معد نبود سردخانه مناسب و متناسب با تولیدات کشاورزی و  یگرد یسواز 

 بهو  اریریدخ نالالد توسطو  شوند نمی هخیرذ ورزیکشا تمحصوال غالباً، منطقهدر  هالیا کم مالی انتو همچنین

 ند.دمیگر درصا افطرا یشهرها

 (ناساختمو  نمعدای،  خانهرکاو  گاهیرکا ،ستید معدنی )صنایعو  صنعتی تولید تتاسیساو  رساختا -

 ستید صنایع تتاسیساو  ر* ساختا

ی و یم بافیشتر توسط عشایر و ساکنان روستاهای کوچک منطقه صورت می گیرد . قالی بافی، گلع دستی پصنای

 . تنده ای هساست که دارای شهرت فراوان و اهمیت ویژ شهرستان ایجرودجاجیم بافی از کهن ترین صنایع دستی 

 اشد.ی به قرار ذیل می بدر روستاهای مورد مطالعه ،صنایع دستآمده با توجه به بررسی های به عمل 
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 صنایع دستی موجود در روستاها .70جدول 

 

 زیر رشته فعالیت

قالی 

 بافی

تابلو 

 فرش

جوراب 

 بافی
 سفالگری گلیم

صنایع 

 فلزی
 خراطی

ساز 

 سنتی

بافتنی 

 سنتی

معرق 

 چوب

تولیدات 

چرمی 

 دست دوز

قالب بافی 

با الیافت 

 طبیعی

ساده 

/ 

 دورو

   *          * چسب

   *     *    * * حلب

        *    *  خویین

  *            ارکوئین

 *             سفیدکمر

        *    *  نکتو

 

 ای خانهرکاو  گاهیرکا صنایع تتاسیساو  رساختا

 یسربر با طابقممی باشد و  همکانیز رساختا با منطقه و کارگاهی مستقر در ناحیه صنعتی حلب ای خانهرکا صنایع

 یکهرطو به شدبا می هکنداپر ستاهارو برخیدر  سنتی نیمه-صنعتی نیمه قالبدر  گاهیرکا صنایع هشد منجاا یها

وستاهای ر، واحدهای صنعتی مستقر در سطح نستاا دنمعاو  صنایع نمازسااز  گرفته رتصو مستعالا با مطابق

 منظومه حلب به قرار ذیل می باشد. 
 

 حلب مستقر در روستاهای منظومه واحدهای صنعتی. 71جدول 

 رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز آدرس کارگاه نام واحد
 2گروه فعالیت 

 رقمی

 محمود ربیعی
روستای حاجی قشالق 

 81کیلومتر
4 

شن وماسه -استخراج سنگ 

 (1410وخاک رس)

استخراج 

 (14سایرمعادن)

 هادی بیاتموقت
شهرستان ایجرود 

 روستای صائین
10 

ایی اساسی به جزانواع موادشیمی

 (2411کودوترکیبات ازت)

ساخت 

موادومحصوالت 

 (24شیمیائی)

 صنعتی ومعدنی کیمیای گستران
شهرستان ایجرود 

 دست راست 2کیلومتر
31 

استخراج کانه های فلزغیراهنی 

 (1320بجزاورانیوم وتوریم)

استخراج کانه های 

 (13فلزی)

 محمد علی رحیمی
جاده بیجار  80کیلومتر 

 اضی روستای ابوجانلوار
6 

شن وماسه -استخراج سنگ 

 (1410وخاک رس)

استخراج 

 (14سایرمعادن)

 علی اکبر شاه محمد پور
جاده بیجار 55کیلومتر

 ئینروبروی روستای ارکو
5 

ساخت سایرمحصوالت کانی 

غیرفلزی طبقه بندی نشده 

 (2699درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 ابراهیم محمدی

جاده زنجان 55ومترکیل

بیجار نرسیده به روستای 

 کوئینار

10 

ساخت سایرمحصوالت کانی 

غیرفلزی طبقه بندی نشده 

 (2699درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 سید جمال موسوی
ورودی شهر حلب،جنب 

 پاسگاه نیروی انتظامی
4 

ساخت انواع محصوالت 

 (2520پالستیکی)

محصوالت ازالستیک 

 (25یک)وپالست
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از روستاهای هدف دهستان  و سلسله مراتب سکونتگاهی توصیف، تحلیل و تبیین فضایی -2-6

 و یا بخش.

 هم با طتباو در ار محیط پهنهدر  ها هسکونتگا ارستقرا یلگوا -

. نددار خالتد طمحی پهنهدر  ستاییرو یها هسکونتگا فضاییو  مکانی ارستقرا هنحوو  موقعیتدر  گوناگونی ملاعو

 ستارو ارستقرا محل بنتخادر ا دیبنیاو  هکنند تعیین عامل انعنو بهو  تنهایی به عاملی ستا ممکن هگا گرچها

 بر سهمی یک هر مرتبطای  مجوعه رتصو به که هستند مختلفی ملاعو هم زبا نمیا یندر ا ماا کند زیبا نقش

در  انتو می کلی رطو بهرا  ستاییرو یها هنتگاسکو مکانی کندگیاپرو  یپذیر شکلدر  موثر ملاعو. گیرند می هعهد

 به نسکاا یلگو. ادکر تقسیم دیقتصاا-جتماعیو ا فرهنگی محیط ملاعوو  طبیعی محیط به طمربو ملاعو ستهدو د

 ارستقرر اد موثر طبیعی ملاعو سیربردر . ستا طبیعی ملاعو چیز هراز  بیش ستاییرو یها هسکونتگادر  صخصو

 :ستا وریضر یرز اردمو به توجه ستاهارو

 (یبلندو  )پستی اریناهمو لشکاا -

 محیطی یستو ز گیاهی پوششو  اهوآب و  -

 کخاآب و  منابع به سترسید هنحو -

 : دکر رهشاا یرز اردمو به انتو می دیقتصاا-جتماعیو ا فرهنگی ملاعو نمیااز 

 صه هاعر گونه یناز ا دیقتصاا داریبر هبهرو  طبیعی یها عرصه با بمطلو قنطباو ا ریگازسا هنگیزا -

 تباطیار یهاراه  از رداریبرخو نظیر یگرد دیقتصاا ملاعوو  ها هنگیزا -

 نظامی– سیاسی یها هنگیزا -

  ها هنگیزا سایرو  مذهبیو  فرهنگی یها هنگیزا -

  ردموقبلی  های بخشدر  تفصیل به محیط پهنهدر  روستاهای منطقه، یگیر شکلو  ارستقرا به ههندد شکل ملاعو

 یکتریندنز تحلیلوش ر سساا بر مطالعه یندر ا هم با طتبادر ار ها هسکونتگا ارستقرا یلگوا ما. ادگیر می اررق بحث

 به ییستارو یها هسکونتگا فضایی یلگوا سنجش عینی یهااز روش  یکیروش  ینا.  ستا هشد سیربر همسایه

 رود. می رشما
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د دار ستاییرو یها هسکونتگا مکانگزینیدر  موثر مختلف ملاعو اب یکیدنز طتباار ها هسکونتگا ارستقرا یلگوهاا ینا

از  همسایه ینیکتردنز شاخص سیربر رمنظو به. دگیر می ارقر بحث ردمو قبل بخشدر  که طبیعی( ملاعو هیژو )به

 میانگین صشاخ مکانی یها لمد با یاضیر یها لمد تلفیق با ارفزا منر ینا. شد دهستفاا Arcgis  ارفزا منر

 هشد همشاهد هفاصل میانگین تقسیماز  همسایه یکتریندنز میانگین شاخص. کند می محاسبهرا  همسایه یکتریندنز

از  ستا رتعبا رنتظاا ردمو فاصله میانگین.  یدآ می ستد به رنتظاا ردمو فاصله میانگین بر ها هسکونتگا نمیا

 . نظر ردمو پهنهدر  فیدتصا یعزتو یکدر  ها فاصله میانگین

 کندگیاپر به یلمتما ها هسکونتگا ارستقرا باشد یکاز  بیشتر همسایه یکتریندنز متوسط شاخص گرا توضیح ینا با

 که ییگرد دعد.  ستا نشدای  خوشه به متمایل ها هسکونتگا ارستقرا باشد یکاز  کوچکتر گرو ا یع(زتو ختیا)یکنو

 یا نشدرد  دنبودار  نیمع هنشاندهند Z-Score. ستا Z Score یدآ می ستد به ارفزا منردر  لمد ینا ایجرا با

 . ستا روستاها در منطقه یعزتو دنبو فیدتصا با برابر صفر ضفر لمد یندر ا. باشد می صفر ضفر ننشد

 

 
Average Nearest Neighbor Summary 

2946.7358 Meters Observed Mean Distance: 
2545.1285 Meters Expected Mean Distance: 

1.157794 Nearest Neighbor Ratio: 
1.956354 z-score: 
0.050424 p-value: 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

217 

 ایجرو ا د پاییندهستان ایجروروستاهای  به طمربو تطالعاورود ا با دشو می همشاهدباال   تصویردر  که رهمانطو

 برابر Z-Scoreو  ستا 1به  یکدنز دیعد که یدآ می ستد به 1.15 دعد منطقه مورد مطالعه ایبر شاخص ینا لمد

با سطح معنی داری  ایجرود پاییندهستان  سطحدر  روستاها ارستقرا یلگوا هدد می ننشا مرا ین.  ادشو می 1.95 با

 نش مناسبن پراکیک توزیع یکنواخت به شمار می آید. این امر بیشتر از شرایط توپوگرافی و اراضی و همچنی 90%

 منابع آب نشات گرفته است.

 روستاها کنشاپرو  یپذیر شکل در ارثرگذا یاهونیرو  ملاعو-

 ستاییرو هونتگاسک یک بهآن  مانندو  تباطیار ،نظامی ،مذهبی ،سیاسی دی،قتصاا ،فرهنگی ،طبیعی نگوناگو ملاعو

را  موقعیت ره نقشو  همیتا نداتو می ملاعو یناز ا یک هر تغییرو  بخشد می صخا هویتی ،فضایی-مکانی نظراز 

 برپا نگوناگو ترصو به ستاییرو یها هسکونتگای دجوو علت عمجموو در  ارستقرا هنحوو  شکل ینتبی. کند نگرگود

 کندگیاپرو  ییرپذ شکل هنحو بر موثر ملاعو. دشو می یعزتو عمتنو ینحو به ،نظر مکانیو از  دگیر می شکل ه،شد

 :دکر تقسیم ستهدو د به کلی رطو به انتو میرا  ستاییرو یها هسکونتگا مکانی

 طبیعی محیط ملا. عو1

 دیقتصاو ا جتماعیا ،فرهنگی محیط ملاعو. 2

 یهاونیرو  ملاعو ،یکژکولوا محیطی یهاونیرو  ملاعو قالبدر  رمذکو ملاعو سیربر به مهدر ادا توضیح ینا با 

 .یمزداپر می یسیاس یهاونیرو  ملاعو دی،قتصاا یهاونیرو  ملاعو ،فرهنگی -جتماعیا یهاونیرو  ملاعو ،یخیرتا

 یکژکولوا -محیطی یهاونیرو  ملاعو-

 که جایی تا ،ستا یکژکولوا-محیطی ملاعواز  متاثر هر چیزاز  بیش ستاییرو یها هسکونتگا گزینی سکونت یلگوا

 . ندآورده ا رشما هب طبیعی محیط یهاونیرو  عومل سنعکاا دی،بنیا ظلحارا از  ستاییرو یها هسکونتگا نسکاا یلگوا

دو  بهرا  نسانیا یاهازندا چشمو  هاروستا یگیر شکل بر ارتاثیرگذ یکژکولوا-محیطی یهاونیرو  ملاعو کلی رطو به

 :         کنند می تقسیم ستهد

  دشو می طمربو طبیعی محیط  هندزغیر اءجزا به که نچهآ قعو در وا لیآغیر یهاونیرو  ملاعو -

 . دشون می شاملرا  گیاهی پوششو   کخا مانند ،طبیعی محیط هندز اءجزا که لیآ یهاونیرو  ملاعو -

 لتخاد مقابلدر  هندز اءجزا ،یندآمی نظر به ترارپاید محیطی هندزغیر ا،جزا اریتاثیرگذ که حالیدر  س،ساا ینا بر

در  که یطیمح یهارمعیا مهمتریناز   نددگر اههمر اریناپاید با ستا ممکن ده،کر عمل تر سنسانی حساا یها

ی روستاها یددگر کرذ پیشتر که رهمانطو. دبر منا مینز رساختااز  انتو می ندا دهبو موثر همنطق یستاهارو ارستقرا

   .هستند تقسیم قابل شتید یستاهاو رو پایکوهی  یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  منطقه

ارای د قهمنط شتید یها بخشدر  رگبز یستاهارو کنشاپر گردید همشاهد پوشش گیاهی نقشهدر  که رهمانطو

 رداریبرخو نهمچنیو  قزل اوزن حوضه مینیزیرو ز سطحیآب  منابع به سترسید که ریطو به دهبو کماتر بیشترین

 . ندا دهکر اپیدرا  ورزیکشا دقتصاا توسعه نمکاا ،برفتیآ یندهازساروی  بر حاصلخیزو  ارهمو ضیاز ارا
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 )چشمه ودمحد بیآ منابعاز  یگیر هبهر یستادر را(تتفاعاار) کوهستانی مناطقدر  ستاهارو ارستقرا یگرد یسو از

 رشما کم بودن ها هسکونتگا ینا رزبا یژگیو یکهرطو به باشد می توجیه قابل کوهستانی تعامر به سترسیو د ها(رسا

    نهاست.آ جمعیت

 نقشاز  شینارا  شتد یستاهارو جمعیت رشما گیربزو   کوهستانی یستاهارو جمعیت رشما کم بودن انبتو شاید

 عیندر  بلکه یدآ یم رشما به ها هسکونتگا لیهاو یگیر شکلدر  مهم عاملی تنها نه که اچر نستدا تتفاعاار گانهدو

 هرایجرود  همنطقدر  یکهرطو به باشد می نیز هسکونتگا یکالبد شگسترو  شدر هکنند ودمحد ملاعو از یکی لحا

 یبیشتر یتودمحد با شگسترو  شدر تمکاناا ظلحاو از  ترکوچک ها هسکونتگا یمرو می پیش تتفاعاار سمت به چه

 . باشند می وبررو

از  رگبز یها هاسکونتگ. رودمی رشما ستایی بهی روهاهسکونتگا گزینی نمکاو  فعالیتو  نسکاا ملاعو یگراز د آب

 یها مصاحبه  طی. ندا یافته ارستقرا خوئینو  قزل اوزنهای  خانهرود  یها نهاکرو  لطودر  چسب و نکتو جمله

قزل  خانهودر به یکیدنزرا  نسکونتگاهشا یشاپید لیلد هاستارو بیشتر مسئولین ،محلی مسئولین با گرفتهرتصو

 . ندا نستهآن دا تنشعاباو ا اوزن

 شیب که اییه بخشدر  یکهرطو به ستا وتمتفا مختلف یها بخشدر  خانهرود ورتمجادر  روستاها ارستقرا لبتها

 شاخه. (یمرکز یها )بخش ستا دهبو بیشتر سکونتگاهی کماتر ستا دهبو کمتر یگیر سیل رخط همچنینو  ضیارا

در  ساسیانقشی  شوند می اثحدا عیزرا داریبر هبهر رمنظو به که قزل اوزن خانهاز رود منشعب مصنوعی یها

 ارینو  یلگوا اب عیزرا ضیارا یکهرطو به ندا شتهدا مرکزی یها بخشدر  صلخصوا علی منطقه یستاهارو برپایی

 .  ندا گرفته شکل نشعابات اصلیا نمواپیر، در چهریکپا شکل

 به. ستا دهکر عمل سکونت یشکلگیر هکنند ودمحد عامل انعنو به کوهستانی یها پهنه دجوو حلبمنطقه  در

 لمحصو بغلا یستاهارو ینا یشکلگیر. ستا گرفته شکل ها پهنه یندر ا فصلی هگاو ستارو چند تنها یکهرطو

. ستا دهبو نهایشاام د تعلیف ایبر مناسب بستر دنبو همافر لیلد به لر چگینی و غیاثوندعشایر ایل  ارانمددا نسکاا

 یطاشر لیلد به اًیجرتد ؛نددکر می جعهامر ودهمحد ینا به نشا یهادام  تعلیف ایبر لسااز  هما 3بیشتر  کهعشایر

 .دنا هیددگر ساکن ودهمحد همیندر  حیانو  ینا مناسب

 یخیرتا یهاونیرو  ملاعو-

 یها هسکونتگا و ها جماعت جملهاز  ،ها هپدید تمامی پویایی به تاسی با انتو میرا  ملاعوو  هاونیر گونه ینا

 ناگزیر اتتغییر بعت بهو  بستر ینا آورد. در رشما به نماز بستردر  تحولی یندهارو هیژو اریثرگذا زطر ،ستاییرو

و  ندرو می نمیاز ا ،شتهاند همپایی بتا ها هسکونتگا برخی وری،فنادر  فشگر یها رگونیگد جملهاز  ،نسانیا معاجو

 . شوند می ظاهر یا برپا صوالا یاو  کنند می ضعو هچهر ،یگرد بعضی لبتها

 می ماا. ستا هنشد شناسایی منطقه یها هسکونتگا یشکل پذیردر  یخیرتا عمیق ملاعو هشد منجاا یها سیربر در

 برخیو برای  اندکی داشته ثیرتا برخی روستاها تضعیف یاو  تقویتدر  یخیرتا یها نجریا که دکر نعااذ انتو

وئین می وستای خرروستایی که عوامل تاریخی در شکل گیری آن دخیل بوده است . روستاها تقریبا بی اثر بوده است

 باشد.
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 فرهنگی-جتماعیا یهاونیرو  ملاعو -

 انتو می کلی روط بهرا  روستاهای منطقه یپذیر شکلو  ارستقرا هنحودر  خیلد جتماعیا-فرهنگی ملاعوو  هاونیر

 :ساخت حمطر یرز حشر به

و  تشکیل ،معیج ندگیز ،گزینی سکونت مانند ،نسانیا جامعه ساسیا یهازنیا برخی به پاسخگویی هنحوو  نمکاا -

  .آن مانندو  حتاسترا ،مثل تولیدو  لداتو اده،خانواز  حفاظت

  همپیوند.و  صخا جمعیتی ایبر جتماعیا ندگیز هشیوو  سابقه -

 قومی.-سنتی بطو روا تمشترکا ،بقاسو -

  یستی.ز ظمحفو عرصه گیدگستر نمکاا  ساکن جماعت جتماعیا چگیریکپااز  حفاظت نمکاا -

  جتماعیو ا فرهنگی تخدماو  هادنها به سترسید نمکاا -

 ماا ستا سبمنا طبیعی بستر منطقه یها هسکونتگا البغ یشاپید علت نکهآ علیرغم ،گرفته رتصو یها سیربر با

 شمال غرب در لمثا انعنو به. ستا دهبو موثر ستاهارو برخی شگستردر  فرهنگیو  جتماعیا یهاونیرو  ملاعو

دام  ایچر اسبمنرا  ودهمحدآن  ضیاراکه  ستا دهبو نیارامداد سکونت لمحصو ستاهااز رو ادیتعد یشاپید منطقه

و  تمهاجراز  متاثر نهاآ متوسط حداز  سریعتر شدر هنگو آ ها هسکونتگا ینا شگستر ؛ندداده  ا تشخیص نهایشا

 .ستا دهبو حیانو یندر ا ستاهارو ینا لیهاو ساکنین نبستگا نسکاا

 دیقتصاا یهاونیرو  ملاعو -

 یها هکونتگاس یبرپای ملاعو ترین هکنند تعیین بلکه ،مهمتریناز  انتو میرا  دیقتصاا یها شاخصه یا ملاعو

 نه دییاز حد تا د،خو یتماه به بنا هاونیرو  ملاعو ینآورد. ا رشما به نهاآ یلگوو ا شکلدر  موثر یهاونیرو  ستاییرو

 می رشما به اییسترو یها جماعت یتقاضاهاو  هازنیا هندآوربر نسانیا عجتماا ساسیا یهادکررکا یستادر را تنها

آن، در  غیرو  یطیمح ملاعواز  عما ،ها هسکونتگا موجود یهاونیرو  ملاعو سایر با تنگاتنگی رتصو به بلکه ،ندرو

 یها هگاسکونت یپذیر شکلو  برپاییدر  خیلد دیقتصاا عمومی یها شاخصه مهمترین. گیرند می ارقر طتباار

 :دنمو یبند وهگر  یلذ حشر به انتو میرا  ستاییرو

  دیقتصاا فعالیت نمکاا دنبو همافر -

  تمحصوال فمصرو  اتتولید وشفر زاربا به سترسیو د کاالیی لهدمبا نمکاا -

  تباطیار مناسب یهاراه  به سترسید نمکاا -

 پشتیبانی تخدما هیژو به ،عمومی تخدما به سترسید نمکاا -

 می حمطر ها دیابآ یپذیر شکلدر  موثر ملاعو به  اردمو ریبسیادر  فتصرو  مالکیت قحقوو  عنو ،ینهاا بر وهعال

 . ددگر

 بیآ منابعو  مناسب شیب با، (زرع قابل کحاصلخیز )خا مینز دجوو سطهوا به دیقتصاا فعالیت نمکاا دنبو همافر

 شگسترو  گزینی نمکادر  ملاعو ترین صلیاز ا (ریبیاآب آ انعنو به چهو  یستیز یهازنیا فعر رمنظو  به )چه

چسب، نکتو،  یستاهادر رو ورزیکشا یاه فعالیت نقرو یکهرطو به باشد می منظومه حلب شتید بخش یستاهارو

 دیقتصاا یها فعالیت یگراز د. ستا هیددگر منطقه سطحدر  ستاهارو ینا توسعهو  شدر باعث ارکویین، خوئین و ...
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 شتدا رهشاا ناحیه صنعتی و توسعه گردشگری تاریخی و طبیعیاحداث  به انتو می منطقه یستاهارو توسعه بر موثر

 خیرا یها لسا طیصایین، سفیدکمر و خویین  یستاهارو ،مراکز یندر ا لشتغاا دنبو همارسطه فوا به یکهرطو به

 . ندا دهبو کوهستانی یها بخش صلخصوا علی منطقه مناطق سایر جمعیت ذبجا

 فعالیت نمکاا ،شمالی یها بخشدام در  ایچر جهت مناسب تعامر همچنینو  ها(رسا )چشمه ودمحد بیآ منابع

 ارمددا ننشینا قییال ئمدا سکونت باعث ،و پرورش ماهی ردارینبوو ز وریمپرو دا اریمددا با طمرتب دیقتصاا یها

 خیرا یها ههد طی اریمددا غالب لشتغاا با  کوچک یستاهارو یشاپیدو  منطقه ینا در ایل لر چگینی و غیاثوند

 .  ستا هیددگر

 سیاسی یهاونیرو  ملاعو -

 : نددگر می قسیمت یرز ستهدو د به کلی رطو به ستاییرو یها هسکونتگا اررستقا بر موثر سیاسی یهاونیرو  ملاعو

 نظامیو  تژیکاسترا یها موقعیت بر ارگذ ثرا یاو  منیتا تامیندر  موثر یهاونیرو  ملاعو 

o محلی منیتیو ا حفاظتی یها هنگیزا 

o اجرو ا هدندیشیا یزمرک حکومت توسط که ملیای و  منطقهای،  ناحیه حسطودر  تژیکاسترا-نظامی تمالحظا 

   ددگر می

 یها رنامهبو   ها اریسیاستگز رتصو به معموال که حکومتی یها یگیر تصمیم بر ارتاثیرگذ یهاونیرو  ملاعو

 . یابند می وزبرو  دنمو فضایی

و  یشاپیددر  که ددگر می نتیجه ها هسکونتگا یگیر شکلو  یشاپید بر سیاسی موثر ملاعو سیربر با ترتیب بدین

 نطقهمدر  هدد می ننشا ها سیربر. ندا دهنبو خیلد رمذکو ملاعو محدوده مورد مطالعه یها هسکونتگا یگیرشکل

از  اثرمت طقهمن سکونتی طنقا سایر با مقایسهدر  حلب شهر در جمعیت سریعتر شدر هنگو آ شگستر ایجرود

 .    ستدر آن ا سیاسیاداری  تمکاناا دجوآن و و سیاسی مرکزیت

  روستاها و شهر  بین باطیتار شبکه -

 نامهبرو  دازانپر یهنظر دعتقاو ا دشو می نستهدا وریضر سکونتگاهی حیانو بین تعاملیو  متقابل بطهرا دجوو وزهمرا

 اعنوا یشایدپ  مهزالو  بستر ستاییرو یههارا هیژو بهو  فیزیکی تتباطاار توسعه که ستا ینا بر توسعه  انیزر

 ینا یهاادستعدا نشد بالفعل نتیجهو در  ستاییو  رو یشهر یفضاها تتعامالو  تالدتبا یشافزا ،ستاییرو تتباطاار

 نقلو  حمل سعهتو ،ستاییرو تتباطاار توسعه مسئله به دیکررو جدیدترین .باشد می دمتعد یها مینهدر  ز فضاها

 یکی همچنینو  اییسترو هتوسع بر ارتأثیرگذ ییرساختهااز ز یکی انعنو به نقلو  حمل،نظریه ینا طبق. ستا ارپاید

در  فرصت رعکسب یا یتودمحددیجاا باعثآن  دجوو معد یا دجوو که دشو می ادقلمد  ستاییرو توسعه یهارمعیااز 

 یافتگی توسعه مدع یا یافتگی توسعه نهایتو در  ستاییرو حیانودر  دممر  دیقتصاو ا جتماعیا  هفار به ستیابید

 .دمیشو

 الموا) عمومی الموا به سترسیدر د ساییرنا دجوو ههندد ننشا تباطیار کهشبدر  نامناسب یها یرساختز

 می دیقتصاا یها فرصت به ستیابید در یتودمحد باعث سترسید تمشکالو  فیاییاجغر واینزا. ستاجتماعی( ا

 و منابع به سترسید نداتو  می نقلو  حمل تخدماو  ها یرساختز دکمبو ستاییرو مناطقدر  ینا بر وهعال. دشو
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در  دییاز سهم نداتو می ها یرساختز ینا دکمبو. زدسا ودمحدو ... را  شتیابهد کزامر ارس،مد قبیلاز  تسهیالتی

 دگیر رتصو اریگذ سرمایه نقلو  حمل یها یرساختز بخشدر  چنانچه. باشد شتهدا نسانیا یها رتمها نیاناتو

 .باشد شتهدا لنباد بهرا در  جتماعیو ا دیقتصاا توسعه نداتو می دخو

راه  توسط ینیمز طتباار طریقاز  تنها شهرستان ایجرود منظومه حلب درروستاهای  نقلو  حملو  تباطیار تخدما

 . دپذیر می رتصو سفالتهآ ستاییرو یهاراه  ،یک جهدر فرعی تباطیار یها

ی، قوریه ، پاشاچالشیخانابه غیر از راه دسترسی به روستاهای سفیدکمر، قنبرلک، دایدار علیا، قره گونی، قادرلو، نجم 

صورت بمطالعه  روستاهای مورد سایرراه دسترسی و قادرلو که به صورت خاکی و با کیفیت بسیار پایین می باشد 

ی ه عبور ماخل منظومدبیجار که از -می باشد. البته اشاره به این نکته ضروری است که راه دسترسی زنجانآسفالته 

یت حیث کیف اده ازجرفاً نیازمند تعریض می باشد ولی سایر معابر منشعب از این کند کیفیت قابل قبولی داشته و ص

 مطلوب نبوده و نیاز به بازسازی و بهسازی دارد.

 و الگو( مفر ،)شکلروستاها بافت  -

 یبند بقهط انتو می مختلف یهارمعیا سساا بر هگا سکونت معا یها یژگیو سساا بررا  روستاهای منطقه بافت

 بر ،یسعیدعباس کتاب مبانی جغرافیای روستایی در هشد رهشاا یبند طبقه بچورچا سساا بر حطر ینا . دردکر

 . ندا هشد یبند طبقه ستهد سه سساا

 ستاییرو یسکونتگاهها یکالبد معا ییژگیهاو یبنده رد .23نمودار 

 
 . دشو می سیربر رمعیا سه یناز ا یک هر سساا بر منطقه سکونتگاهی بافت مهادا در

  شکل سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

.  هکنداپر یا قتفرم یها هسکونتگاو  کانونی یا مجتمع یها هگا سکونت: نددار صلیا شکلدو  ستاییرو یها هسکونتگا

در آن  که کمارمت ربسیااز  ستاییرو یها هسکونتگان ظ طبق که دشو می حمطر مساکن کماتر حصطالا طتباار یندر ا

 حدوا چگیرپا یکدر آن  که منفصلی یها خانه تا ندا گرفته ارقر هم رکناای  فاصله هیچ یب ستاییرو یها خانه

 نداتو می استرو هر شکلو  کماتر جهدر تمایزو  تشخیص. کنند می وتتفا ستا تشخیص قابل سختی به سکونتگاهی

 .  کند    کمکن آ بر حاکم جتماعیو ا دیقتصاا یها وتتفا همچنینو  ماهیت شناخت به

 از :  ندا رتعبا ستاهارو تجمع بر موثر ملاوع

o ( رانجانو یا مهاجم یها وهگر برابردر ) عفاد 

o آب  منابع یتودمحد 
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o ای طایفهو  گیادخانو یها بستگیو وا ها پیوند 

o هیوگر کشت بر تاکیدو  عیزرا صخا یها فعالیت 

o یکالبد ییزر برنامهو  صخا اریگذ سیاست  

o کیژیدئولوو ا مذهبی ،سیاسی ملاعو  

 از:  ندا رتعبا ها هسکونتگا قتفردر  موثر ملاعو مقابلدر 

o حاصلخیز کخاو  کافیآب  منابع به سترسید  

o عفاد ورتضر معدو  دیقتصاو ا جتماعی، ا سیاسی منیتا 

o مینآب و ز خصوصی مالکیت بر مبتنی گیادخانوو  خصوصی یها داریبر هبهر 

o مراتعاز  یگیر هبهرو  وریمپر، دا اریمددا بر متکی دقتصاا 

o ریماهو تپهو  کوهستانی ضیارا دجوو 

 ،منطقهی ا ارهماهو یروتصا سیربر با همچنینو  عینی اتمشاهد طریقاز  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی 

 ورزی،شاک ضیارا ،مسکونی یحدهااز وا متشکلمنطقه  ستاییرو یها هسکونتگا عمومی بافت که ددگر می نتیجه

 .باشند می تجمعی شکلدارای  نهاآ غالب  که دهبو عمومی یهانمکاو   معابر شبکه

در  عفاد ورتضر معدو  دیقتصاو ا جتماعیا ،سیاسی منیتا شتندان انتو می ،ستاهارو تجمع بر موثر ملاعو یگراز د

 دجوویز گرمایشی و ن شرایط اقلیمی سرد منطقه و امکانات آنبر وهعال.  نستادر ادوار گذشته دیگر د یها وهگر برابر

 هنحور د ارههمو (ورزیکشا به ستاییرو معیشت دقتصاا شدید بستگیوا لیلد مستعد)به ضیو ارا مناسب کخا

و  دشو یم شناساییآن اطراف  ورزیکشا ضیارا با ستاییرو هر تیرعبا بهو  ستا شتهدا ییابسز سهم ارستقرا

 . دشو می هیدو زرع د کشت مناسب مینز باآن  یتودمحد یا شگستر

  مفر سساا بر ستاهارو یندب طبقه -

 یپذیر شکل ندور نتیجه نداتو می مفر ینا. باشد منظم نا یا منظم ستا ممکن ستاییرو یکالبد بافت یگرد یسواز 

آن  شگستر ،برنامه بر مبتنی برپاییاز  پسدارد  نمکاا ینا لبتها. باشد دخو به دخو شگستر یاو  برنامه بر مبتنی

 شکل یمعنا به رفاص ارستقردر ا نظم  ستا کرذ به زمال. بالعکس یاو  دپذیر رتصو منظمناای  گونه بهو  دخو به دخو

 یها مینز زونموو  ختایکنو یبند قطعه بلکه نیست سکونتگاهی یندمیاو  ها نخیابا  هندسی بیشو  کم یها

 برنامه انمیزو  قشن نشانگر هنحو بهترین به ستاییرو هسکونتگا شکلدر  نظمی بی یا نظم جهدر. ستا مهم نیز عیزرا

 . ستا هسکونتگا ارستقرا هنحودر  ییزر

و  کوهپایه ایی روستاهایی که در دامنه کوه واقع شده اند بصورت نامنظم و روستاها مفر انتو می مبنی ینا بر

 دشتی به صورت منظم می باشد.

 لگوا سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

 یلگوا سه قالبدر  لگوا سساا بر ستاها. رودکر یبند تقسیم لگوا سساا بر انتو میرا  ستاهارو مفرو  شکل بر وهعال

 ستاییرو خطی یستارو. شوند می یبند طبقه صفحه یا مسطح یستاهاو رو کانونی یستاهارو ،خطی یستاهارو

 معا ستا صطالحیا نگاهیامید  یا کانونی هسکونتگا. باشد هشد تشکیل ها خانهاز  ازیمو یفدو رد یا یکاز  که ستا
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 ارقرآن  دگرداگر ها خانه که هدد تشکیلای  عمومی نمکا یا هنگاامیدرا  نهاآ مرکز ستاهاییکهرو نگوناگو اعنوا ایبر

 که ستا سکونتگاهی لگوهاا ینا ترین یجرا. باشد میای  صفحه یاو  مسطح یلگوا سکونتگاهی یلگوا یگرد. گیرند

 . ستا یافته تشهر تلی یاستاهرو به که  باشد شتهای دا صفحهو  نامنظم یکالبد

 روستاهابافت  .72جدول 

 الگو فرم  شکل نام

 مسطح نامنظم تجمعی ادینه چمی

 خطی نامنظم تجمعی آرمتلو

 خطی نامنظم تجمعی تریاکی

 خطی نامنظم تجمعی جهان قبیر

 خطی نامنظم تجمعی قراقیه

 مسطح نامنظم تجمعی پاشاچای

 خطی نامنظم تجمعی چولچه

 کانونی نامنظم معیتج صایین

 خطی نامنظم تجمعی کهریزسیاه منصور

 خطی منظم تجمعی یازل داش

 خطی نامنظم تجمعی آق قیه

 مسطح منظم تجمعی پالچه قشالقی

 کانونی منظم تجمعی حاج قشالق

 مسطح منظم تجمعی قره بوته

 خطی منظم تجمعی چولچه قشالق

 کانونی منظم تجمعی سفیدکمر

 مسطح منظم تجمعی قنبرلک

 خطی منظم تجمعی قندی بالغ

 کانونی منظم تجمعی قوجالو

 کانونی منظم تجمعی کارخانه آجر سفال ینگی کند

 کانونی منظم تجمعی ابوجانلو

 مسطح نامنظم تجمعی دایدارسفلی

 کانونی منظم تجمعی دایدارعلیا

 کانونی منظم تجمعی قره دوراخلوسفلی

 حمسط نامنظم تجمعی قره گونی

 خطی نامنظم تجمعی قویجوق سفلی

 خطی نامنظم تجمعی گنبد

 خطی نامنظم تجمعی ینگی کندجامع السرا

 خطی نامنظم تجمعی بهمن

 مسطح نامنظم تجمعی تاج الدین
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 الگو فرم  شکل نام

 خطی نامنظم تجمعی قادرلو

 کانونی نامنظم تجمعی قوشچی

 خطی نامنظم تجمعی چسب

 خطی منظم تجمعی جانقاجار

 خطی نامنظم تجمعی قوریه

 مسطح منظم تجمعی قلقاتی

 کانونی منظم تجمعی نکتو

 مسطح منظم تجمعی ارکویین

 خطی منظم تجمعی بلوبین

 کانونی منظم تجمعی خویین

 مسطح منظم تجمعی ساری قیا

 خطی منظم تجمعی گرنه

 کانونی منظم تجمعی نجم الشیخان
 

 شهر حلبخطی توسعه   خطی یلگوا
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 کانونی روستای گرجانسعه  تو خطی یلگوا

 
 شکل به عموالًم یستاهارو سطحدر  منطقهدر  یجرا سکونت که هندد می ننشا ها سیربر نتایج ،سکونت عنو نظراز 

 گیادخانو و خویشی یپیوندها لیلد به عمدتاً تر کوچک یستاهادر رو ماا ستا اریخانو تکو  مستقل یحدهاوا

 ایرب کمشتر محوطه )مثل کمشتر یفضاها با اریچندخانو یها تمعمجو  جمعی ستهد همسایگی یحدهاوا شکل

 دارد. (ورزیکشا تمحصوال رنباا

 سلسله مراتب سکونتگاهی 

در  ،رادست(فو طرح ناحیه زنجان )به عنوان اصلی ترین طرح  بررسی های بدست آمده از مطالعات بندهای قبلی

ل به دلی حلب و چسبن موضوع است که شهر نشان دهنده ایمنظومه حلب،  خصوص ظرفیت توسعه روستاهای

شبکه  صلی درحلقه ی اداشتن مرکزیت، توسعه زیرساختها، زمینه های مناسب برای اشتغالزایی و تبدیل شدن به 

فیت ز حیث ظرستاها امی تواند عمل نماید. در نمودار زیر اولویت بندی رو شبکه توسعه منطقه، به عنوان منظومه ای

 می گردد.ارائه مراتب که در طرح فرادست نیز بدان اشاره شده است،  و سلسلههای توسعه 

 سلسله مراتب سکونتگاهی در منظومه حلب .73جدول 
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 رتبه بندی و شاخص مرکزیت در سطح شهرستان ایجرود .74جدول
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توصیف، تحلیل و تبیین قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه  -2-7

 اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف دهستان یا بخش

ها در سطح کالن هر کشور است و ایجاد فرصت شغلی یک هنر مدیریت بیکاری یکی از اساسی ترین دشواری

آمد ملی و کاهش رفاه درصد، زمینه اتالف منابع، عامل کاهش در 10اقتصادی است. از نظر اقتصادی بیکاری باالتر از 

کننده پایداری سیاسی و تضعیف حکومت مرکزی است. از های اجتماعی و در نهایت تضعیفی ازآسیبو عامل بسیار

 وه، مجریه ها و قوای تاثیرگذار )قضائیه، مقنناین رو در جهان پیشرفته، برای حل مشکل بیکاری، تمامی دستگاه

ود. قوه شعظیم اقتصاد کالن درمان ی کنند که این بیمارقوای نظامی و انتظامی( در یک برنامه هماهنگ کمک می

دهد، قوه مقننه خأل قانونی اشتغال را رفع های الزم را ارائه میهای شغلی، استراتژیمجریه، برای ایجاد فرصت

های حقوقی آورد که مردم با نشاط هر چه بیشتر کسب و کار کنند، دشواریکند و قوه قضائیه فضایی فراهم میمی

هم گیرد، زمینه ارتباط اهالی کسب و کار داخل و خارج را فراها را میند و جلو انواع تنشککسب و کار را حل می

گذاری و مانند آن فراهم آید آن را بردارد. کند هر جا مانعی در برابر امور کسب و کار، سرمایهآورد و تالش میمی

یجاد کند. اذاری و کسب و کار مولد را گیهکند تا فضای امن سرماقوای نظامی و انتظامی تمام کوشش خود را می

 .های معنی داری داردها در حال حاضر محدودیتایران در این زمینه

طور به وهای اقتصاد کالن عالوه بر محیط اقتصادی، محیط مناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از منظر تئوریلذا؛ 

لی رصت شغفیکاری دارند؛ چون برای ایجاد خاص وضعیت فناوری تاثیر بسزایی در ایجاد فرصت شغلی و کاهش ب

گذاری مولد نیاز به وضعیت محیط استانداردی وجود دارد. گیری سرمایهگذاری مولد است و برای شکلنیاز به سرمایه

شود و دولت در کنار بخش خصوصی و ضمن در ضمن بیشترین مشاغل جدید با تالش بخش خصوصی ایجاد می

دارد، از طریق کند و موانع قانونی پیشرفت کار را بر میکار را تسهیل میومربوط به کسبنظارت بر عملکرد آن، امور 

ا ش خصوصی رهای پولی و مالی مناسب و با کمک بازارهای پولی و مالی زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز بخسیاست

فصل  د، با تدبیر و آرامش آن را حل ومالی بروز کنکند تا اگر دشواری احتار را رصد میآورد و پیشرفت کفراهم می

 .کند

کار جلوگیری وگذاری و کسبها به سرمایهبرای ایجاد فرصت شغلی پایدار، الزم است از ورود انواع ریسک همچنین؛ 

کند، امنیتی شدن فضای ها در بازار کسب و کار که بسترهای فرصت شغلی را نابود میترین ریسکشود. یکی از مهم

م ار حاککت. به همین دلیل است که درتمامی کشورهای پیشرفته هیچ نوع فضای امنیتی بر کسب و مربوطه اس

به ست کم تجردشود و قوای نظامی و انتظامی تنها حافظ امنیت استاندارد برای فعالیت آرام کسب و کار هستند. نمی

 ب کاهشنیتی به اقتصاد موجکشور در حال توسعه در این زمینه وجود دارد که ورود قوای نظامی و ام 25

 .های شغلی شده استفرصت

گذاری برای رشد اقتصادی است. در یکی از قواعد ترین عامل برای ایجاد فرصت شغلی، انجام سرمایهمهم از دیگر سو؛

درصد رشد اقتصادی است.  2شود که برای کاهش یک درصد بیکاری نیاز به بیش از مشهور علم اقتصاد، تاکید می

 8درصد است. رشد اقتصادی  8درصد کاهش یابد نیاز به رشد اقتصادی  10درصد به  14رار باشد بیکاری از اگر ق

های اقتصادی دولت است. بدیهی است اگر درصد نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی قوای تاثیرگذار کشور با برنامه
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التر رود که در شرایط فعلی ایران ناممکن است. درصد با 10قرار باشد بیکاری تک رقمی شود، رشد اقتصادی باید از 

های عالوه بر هماهنگی قوای اثرگذار، نیاز جدی به پیشرفت 21اما برای رسیدن به رشد پایدار در ادامه قرن 

در عرصه خدمات فناورانه، تولید دانش، تشکیل  21تکنولوژیک وجود دارد. بخش عظیمی از کسب و کار در قرن 

گیرد. آشکار است که برای فراهم شدن زمینه فرصت ها و مانند آن صورت میان، استارت آپبنیهای دانششرکت

شغلی نیاز به استفاده از اینترنت کارآمد، آزادی استفاده از فضاهای مجازی و نبود انواع موانع پیشرفت در دنیای 

گیرد. رفته از این راه صورت میدیجیتالی است. در حال حاضر بیشترین زمینه ایجاد فرصت شغلی در کشورهای پیش

ها، آشکار است که در صورت نبود دسترسی فراگیر و ارزان به اینترنت، نبود آزادی کافی استفاده از پردازش داده

های طور نسبی با دشواریامکان مانور در این عرصه نوین برای شغل آفرینی فراهم نخواهد شد. این امر در ایران به

 .خاص خود همراه است

های گذاری خارجی، یکی از راههای استاندارد برای جذب سرمایهبا فرض ثبات سایر شرایط و از جمله زمینه ضمنا؛

 شورهایکاساسی ایجاد فرصت شغلی، استفاده از این ظرفیت است. از سوی دیگر همواره یک رقابت جدی بین 

رفته است که برخالف تصور، کشورهای پیش توجه گذاری خارجی بوده است. جالبمختلف، تالش برای جذب سرمایه

گذاری ل سرمایهدرصد ک 48بیش از  2017در این موضوع پیشتاز بوده و هستند. کشورهای پیشرفته در آستانه سال 

گذاری و های ایجاد فرصت شغلی جدید، انجام سرمایهترین راهاند. با وجودی که یکی از مهمخارجی را جذب کرده

ها و ینهیران خیلی ساده نیست. زماری خارجی است اما شرایط عملیاتی شدن آن دست کم برای اگذویژه سرمایهبه

ن بازگشت گذاری شامل امنیت، فقدان تنش، پایداری حقوق مالکیت، حفاظت از قراردادها، تضمیعوامل جذب سرمایه

ن تواند ای. هر کشوری بجهانی استای و اصل سرمایه و بازدهی آن و رعایت دیگر قواعد بازی در داخل و سطح منطقه

گذاری بیشتری جذب کند و فرصت شغلی بیشتری ایجاد کند. عالوه بر تواند سرمایهفضاها را فراهم کند، می

اند، کشورهای در سال گذشته جذب کرده 10گذاری خارجی را در کشورهای پیشرفته که بیشترین میزان سرمایه

ه ین توانستچعنوان نمونه حکومت اند میزان بیشتری به خود اختصاص دهند. بهحال توسعه نیز همواره در تالش بوده

 17میلیون فرصت شغلی )ساالنه  170گذاری ارزان خارجی در دهه گذشته حدود است از طریق جذب سرمایه

جی اری خارگذرمایهسمیلیون( ایجاد کند. در حال حاضر فضای استاندارد و الزم برای بهره برداری بهینه از ظرفیت 

ریق طرو است. از این رو انتظار ایجاد فرصت شغلی جدید به میزان قابل توجه از این هایی روبهدرایران با دشواری

 .معنی دار نیست

جود ظرفیت ویک عامل اساسی و راه حل بلند مدت حل و فصل مشکل بیکاری و ایجاد فرصت شغلی،  از سوی دیگر؛

بیت کسو به ترهای اقتصادی است. نظام آموزشی کارآمد از یگاری آن با زیر سیستمکارآفرینی در نظام آموزشی و ساز

نعت، التحصیالن نظام آموزشی کارآمد، متناسب با نیاز صکند که مولد باشند. از سوی دیگر فارغنیروهایی اقدام می

توان دریافت ور آشکار میطشوند. بهدهنده میهای تقاضاهای اقتصادی بوده و جذب بخشخدمات و دیگر زیر بخش

 ارد. های پویایی، کارآمدی، کارآفرینی و دیگر ابعاد استاندارد را ندکه نظام آموزشی فعلی ایران ویژگی

در یک فضای استاندارد و با فرض وجود بخش خصوصی کارآمد، دسترسی به فضاهای فناورانه جدید، اطالعات  و نیز؛

شود. بنابراین افراد جویای کار با توجه به تخصص و طور رایگان تامین میبه مورد نیاز کارآفرینان و متقاضیان کار
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شوند. آشکار های تقاضای کار وصل شده و دعوت به کار میعالقه خود از طریق یک روابط عمومی کارآمد به شبکه

این رو به آسانی  های کارآمد در شرایط فعلی کشور در همه سطوح موجود نیست. ازاست که چنین ابزارها و کانال

 .های شغلی جدید و اثر بخش بودتوان منتظر ایجاد فرصتنمی

های ایجاد فرصت شغلی جدید است. یکی از این های موفق دیگر کشورها از دیگر راه حلاستفاده از تجربه همچنین؛

ه بر کشورهای است. عالو (SMEs) وچک و متوسطهای مربوط به کسب و کارهای کاندازی فعالیتها راهتجربه

ی کنند. کشورهایپیشرفته، کشورهای زیادی از مناطق در حال توسعه و حتی توسعه نیافته از این فرصت استفاده م

اند. معروف است هنه بردکره جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان و مانند آن برای حل بیکاری از این رویکرد استفاده بهی

فعالیت دارند.  SMEs رهای مختلف )پیشرفته و در حال پیشرفت( به شکلهای کشودرصد بنگاه 90که متجاوز از 

ویژه کشورهای پیشرفته( برای حل و های موفق کشورهای مختلف )و بهتالش برای توسعه روستاها از دیگر تجربه

د ، ایجااییاندازی و حمایت از تولیدات صنایع دستی، ساخت جاده روستفصل بیکاری است. این کشورها از طریق راه

یشتر اشتغال ب ها، موسسات آموزشی، مراکز ورزشی و تفریحی و مانند آن، از یک سو زمینهیا انتقال صنایع، کارخانه

چک و اند. وانگهی زندگی در محیط کواند. از دیگر سو مانع مهاجرت روستاییان به شهر شدهدر روستا را فراهم کرده

 .ها استهای زیست محیطی کمتر و سایر مزیتاریکم جمعیت روستایی دارای هزینه کمتر، دشو

. به این رویه به شهر حاکم استدر ایران به دلیل بی توجهی به توسعه روستاها، پدیده مشکل آفرین مهاجرت بی

کنند. می هزار نفر از روستاییان به شهرهای بزرگ مهاجرت 160بینانه ترین وضعیت، ساالنه بیش ازخاطر در خوش

میلیون نفر 11الوه بر خالی شدن روستاها موجب گسترش حاشیه نشینی شده است. در ایران بیش از این موضوع ع

طالعات گذرانند. توجه به رشد فناوری و گسترش وسیع احاشیه نشین وجود دارد که با سختی روزگار خود را می

 کشورهای اری ازست. تجربه بسیبرای پژوهشگران، پشتیبانی دیگری است که برای ایجاد کسب و کار جدید کارساز ا

اند. بسترهای فناوری و کار شدهها مشغول بهویژه گروه عظیمی از جوانان توسط این کانالدهد که بهدنیا نشان می

دسترسی به  درصد رشد داشته است. جهان توسعه یافته با گسترش 300اطالعات جهانی در دو دهه اخیر بیش از 

های کارآفرینی کمک کند و جهان توسعه نیافته با فیلترینگ به نابودی عرصهیاینترنت، فرصت جدید ایجاد م

ع کنند، عقیده دارند که گسترش فناوری جدید در واقکند. کشورهایی که فناوری کارآمد و به روز را تشویق میمی

لی جدید د فرصت شغآورد که نوعی تبدیل ایده به ثروت است. خود این منشا ایجابستر ایده پردازی را فراهم می

 .های ساختاری، سازمانی، مدیریتی و فرهنگی گوناگونی وجود دارداست. در این زمینه در ایران دشواری

افزایش جمعیت جویای کار در ایران، موضوع دیگری است که کار را برای حل و فصل بیکاری دشوار  حال آکنه؛ 

التحصیل دانشگاهی در ایران به متقاضیان کار هزار نفر فارغ 650دهند که ساالنه تنها حدود کند. آمارها نشان میمی

هزار نفر است. از این رو در  350شوند. جمعیت جویای کار غیر فارغ التحصیل دانشگاهی نیز ساالنه نزدیک اضافه می

با توجه  طور متوسط وایران ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال مورد نیازاست. در صورتی که ایجاد هر شغل به

گذاری باشد و قرار باشد یک میلیون جویای کار ساالنه هزار دالر سرمایه 100المللی نیازمند به شرایط استاندارد بین

گذاری در شرایط فعلی کشور، شاغل شوند، یکصد میلیارد دالر اعتبار مورد نیاز است. دسترسی به این میزان سرمایه

میلیارد دالر بوده است.  10گذاری خارجی پسابرجام در ایران، حداکثر بسیار دشوار است. میزان جذب سرمایه
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المللی بسیار نامناسب همچنین نمره سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کار در ایران نسبت به استانداردهای بین

ن در آستانه سال تواند زمینه اشتغال زایی را افزایش دهد. ایرااست. سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کار می

 .را در این زمینه به خود اختصاص داده که بسیار مشکل آفرین است 120کشور رتبه  191از میان  2017

وه د ولی عالن قرار گیرموارد فوق، می بایست در برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر تصمیم گرا نهایتا؛

 د؛ ت که توسط مسئولین محلی ذکر شد نیز اشاره نموبر موارد ذکر شده می توان به پاره ای محدودی

o مشکل روستاییان با اداره منابع طبیعی بر سر مالکیت اراضی کشاورزی 

o  واگذاری ب برایآعدم ساماندهی رودخانه ها و انهار و نداشتن حقابه های منطقی و مناسب و قوانین خاص امور 

 چشمه ها، آب های معدنی و ...

o ای هعالیت فدر استفاده از اراضی ملی و مراتع برای توسعه کشاورزی و باغداری و  مشکالت قانونی موجود

 اقتصادی

o .محدودیت های ناشی از طرح هادی روستایی که نگاهی صرفا کالبدی به روستاها دارد 

o نیه اخت ابمحدودیت های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد کاربریهای اقتصادی که نیازمند س

 .هستند

o .محدودیت های ایجاد فضاهای تجاری با عملکرد منطقه ای در طرح های هادی روستایی 

o .محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی برای اشتغال زنان 

o ند محدودیت قوانین برای مقابله با افرادی که به دالیل نامشخص مانع از توسعه اقتصادی می شو 

o و روستایی نداشتن قوانین مشخص برای حمایت از تولیدات داخلی 

o خصوصا گردشگری 

o .) ... محدودیت و مشکالت ناشی از اعطای وام )ضامن، نحوه بازپرداخت و 

o قراردادن زمینهایی که روستائیان بر روی آن کشاورزی می کردند در خدمت اداره منابع طبیعی 

ضه انسانی، زیرساختی و فضایی جهت تولید و عر -قابلیت ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی -2-8

 .روستاهای هدف دهستان یا بخش در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات

 محیطی -طبیعی یها یتودمحدو  ها قابلیت

ز محدوده و مرکدر  قسمت ترین پست. ستا هقع شدوا یمتر 2200 تا 1400تفاعیار طبقهدر  مطالعه ردمومحدوده 

در  قسمت ترین مرتفع که حالیدر  شدبا می گنبدو های ینگی کند جامع السرا ستارو یکیدنز حلباطراف شهر 

 .باشد می روستاهای بلوبین و صایین یکیدنز رو د شمالو  شرق

بوده و  گلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ لیاو. ستا دهکر اپید شگستر صلیا ندزساروی دو  بر محدوده هعمد بخش

 دومی مارن و مارن ژیپس دار، با میان الیه های ماسه سنگ می باشد.

 49 یبیشینه دما متوسط میانگینو   C 4.2˚ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله  49یماد کمینه طمتوس میانگین

 C11.2˚   دلمعا ساله  49مانیدوره ز لطودر  ساالنه یماد میانگینو  C18.1˚ ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله
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 49 ریمادر دوره آ خشک نیمه قلیما عنو هنمایند تنرماروش د سساا بر منطقه ایهوآب و  کلی رطو به.باشد می

 .  ستا (2017-1976) ساله

مه فصلی، دهنه چش 21دایمی، چشمه  هنهد 61حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق،  140 محدوده مورد مطالعه کلدر 

وسعه اسبی برای تشرایط بسیارمن رودخانه اصلی و دائمی دارد که در صورت برنامه ریزی مناسب 10آب بندان و  41

 ی باشد.اقتصادی م

 با مرتبط یاه فعالیت ایبر مناسبی پتانسیل ودهمحد عمتنوآب  منابعو  قلیمیا یطاشر گفت انتو می عمجمودر 

 .ستآورده ا پدید  ورزیکشا

این  ستفاده ازاراضی زارعی آبی، اراضی دیم و مراتع، پوشش گیاهی منطقه را شکل داده است که ا مهم عرصه سه

 مردم منطقه می باشد.اراضی به عنوان معیشت اصلی 

 انسانی  -جتماعیا رساختا یها یتودمحدو  ها قابلیت

یاثوند در مناطقی لر چگینی و غعشایر  ماا ،نددار لسا 200 تا 100 ودحددر  قدمتی روستاها غالب که نکهآ علیرغم

 یز اسکانستاها نییالق می کنند و آداب رسوم آنها در سطح منطقه گسترش یافته است و در برخی از رو از منظومه

مناطق مستقر می  ماه از سال در این 4تا  3یافته و یکجا نشین شده اند ولی بسیاری از طوایف ایل مذکور کمان 

 شوند.

 طایفه یند و ادار دجوو مسوو آداب ر دیعتقاو ا مذهبی ظلحا به همسانی نوعی روستا سطحدر  مستقر یفاطو نمیا

 لر چگینی و غیاثوند روستاها و ایل یبند طایفه ترتیب ینا به ؛کنند می ندگیز هم رکنادر  میزآ مسالمت رطو به ها

 مناسک بر نستائیارو تاکید ینا بر وهعال. دشو نمی تلقی سکونتگاهی بین بطروا یشکلگیر برابردر  مانعی انعنو به

 بین یجتماعا یپیوندها یشکلگیر مینهز ورمجا یستاهادر رو مذهبیآداب  یندر ا شرکتو  جتماعیا مذهبی

 .  ستا دهنمو همافررا  روستاها

ای هری دوره شده بر اساس آمار  اطالعات سرشما جمعیت روستاهای منطقه با توجه به بررسی های صورت گرفته 

یت در این منطقه جمع کاهشسال گذشته، شاهد  20درصد در طی  -2.55داشته و با نرخ رشد  نزولیمختلف، روند 

ر کنار این رسیده است د 1395نفر در سال  5183به  1375نفر در سال  8691نطقه از هستیم بطوریکه جمعیت م

 15ر رده د%  91.39موضوع جمعیت جوان منطقه نیز پتانسیل های منطقه می باشد که از مجموع جمیعت منطقه، 

 تمهاجراز   شبخ  مهمترین  هدد می ننشا  روستاها نمیادر  جمعیت تتحرکا مطالعهسال واقع شده اند.  65تا 

از  رستیمهاجرف. ستا نجریادر منطقه  روستاهای  غالبدر   فرستی مهاجر  شکل به روستاهادر  ئمیدا یها

  یمرکزو   رگبز  یاستاهرو به غالبا کوچکتر یستاهاو از رو (زنجان) رگبز یشهرها مقصد به غالبا گترربز یستاهارو

 . ستا ریبیکا منطقه یستاهااز رو تمهاجر للید مهمترین. ستا پیوسته عقوو به( نکتو و چسب)

 پذیر سیبآ یاه وهگراز  یکی انعنو به نناز زیسا نمنداتو ورتضر  جنسی نسبت دنبو پایین روستاهای منطقه در

 . زدسا می انچندرا دو  جتماعیا

 ،گیدماآ مقطع رچهااز  روستاها متماو در  دهنبو رداربرخو مناسبی سطحاز  منطقه شیزموآ تمکاناا کلی رطو به

 نشهرستا متوسط با روستا ادیباسو خنرآن  متعاقبرود.  نمی ترافر متوسطهو دوره دوم  متوسطهدوره اول  ،ییابتدا
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سرمایه  یک انعنو به نستائیارو ادیباسواقتصادی می بایست به توسعه  حطردر  الذ. ستا دهبو تقریبا برابر ایجرود

 .  دادای  هیژو همیتا جتماعیا مهم

آن  به مهر اداد ست کها هایی کاستیو  ها تقو هنددار بردر  روستاها فرهنگی – جتماعیا رساختا  خالصه رطو به

 :که تاثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی منطقه و روستاها دارد دشو می  رهشاا

 ها فرصتو  ها تقو

o به شگردگر بجذ هب ننداتو می ستاهارو به بخشی هویت بر وهعال که ، متعدد در بیشتر روستاهایخی رتا آثار دجوو 

 .نمایند کمک ستاهارو ینا

o داشتن فضاهای اداری و سیاسی الزم برای توسعه منطقه 

o داشتن جمعیت شاغل باسواد در حوزه کشاورزی 

o ی ته هاسایجاد ه ، که بامختلف یفاطو دجوو علیرغم ستاهاروغلب در ا دیعتقاا یها وتتفاو  اتتمایز دجوو معد

 ، توسعه اقتصادی همگن می تواند صورت گیرد.مشارکتی و همفکری

o  نآداشتن حقابه مشخص برای بهره گیری از مزایای 

o ستاهادر رو دموجو یفاطو نمیا فختالا دجوو معد 

o یها مسامر نظیر مذهبی جمعی مسوآداب و ر دنبو نگرپر مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا دجوو معد 

 . نساکنا بیندر  صفرو  ممحر

o ستاهادر رو غریبه ادفرو ا انشگردگر رحضو با مخالفتدر  هنیداوری ذ یشپ دجوو معد  

o یت از فعال ره برداریروستاها و استفاده از افراد تحصیل کرده در توسعه اقتصادی و بهدر  ادیباسو هیندافز ندرو

 های اقتصادی همگام با علوم روز دنیا.

o باالیودن میزان تولیدات خصوصا در زمینه دامداری 

o صعودی افزایش جمعیت روند 

o باالیودن نرخ فعالیت عمومی زنان 

o جمعیت جوان و با انرژی 

o  منظومهصنعتی در نزدیکی روستاهای  ناحیهقرار گیری 

o داشتن پتانسیل های الزم در خصوص توسعه حمل و نقل کاال و خدمات 

 ها یتودمحدو  ها ضعف

o نیو کارآفری برای آشنایی مردم با علوم روزو کارگاه های آموزشی  ای حرفه زشموآ یها یرساختز دجوو معد 

o استاندارداز  پایینتر ادیباسو خنر   

o به عنوان قطب دوم اقتصاد منطقه نناز نمیادر  ادیباسو خنر دنبو پایین 

o  گری صادگردشبرای جذب گردشگر و استفاده از  اقت منظومهنداشتن جاذبه های گردشگری در بیشتر روستاهای

 روستایی
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  زیرساختی و فضایی رساختا ییتهاودمحدو  قابلیتها

. رفتگ ارقر عهمطال ردمو تباطیار شبکهو  ها هسکونتگا بخشدر دو منطقه  خدماتیو  یکالبد رساختا بخش یندر ا

اول  سطحدر . ندگرفت ارقر مطالعه ردمو سطح در دومنطقه  ریساختا اءجزاز ا یکی انعنو به منطقه یها هسکونتگا

 طخطو انعنو هب تباطیار شبکهو  هاراه  رکنا، در (هنقطه )گر یک انعنو به یک هر ستاهارو ینا نکال سمقیادر 

 هریک ستاهارو مطالعه سمقیا نشد تردخر بادوم  سطحدر . یدنددگر حمطر منطقه یکالبد رساختا ههندد  تشکیل

و  روستاها یگولو ا مرف ،شکل شامل دیبعاا ها نآ مطالعهو  گرفته ارقر مطالعه ردمو رساختا یک انعنو به دخو

 سمقیادر  هاروستا مطالعهدر . گرفت می بررا در  هادر آن  دموجو تخدماو  مرتبط ورزیکشا یها مینز همچنین

  ند.داده ا لشکرا  منطقه کلی رساختا حسطوو  طخطو رکنادر  مینز پهنهدر  طنقا انعنو به ها روستا )که نکال

و  جمعیت شپذیردر  ستارو ینمندیهااتوو  ها قابلیت نشانگر هم طبیعی رطو به ستاییرو یها هسکونتگا سعتو

منطقه ر رود. د می رشما بهآن  یبافتکالبدو  یژگیو تعییندر  ساسیا جزئی دخو همو  هاست فعالیت شگستر

 مساله ینا. ندرردابرخو حاشیه یهاروستابا  سقیادر  یبیشتر سعتاز و محدوده مرکز روستاهای کلیرطو به ایجرود

 ضیدر ارا ها هونتگاسک ینا کهاچر. باشد می نیز ها هسکونتگا ینا طبیعی موقعیتاز  متاثر دیعملکر موقعیت بر هوعال

ای  کوهپایه ضیراا غالبارا  منطقهای  حاشیه ضیارا حالیکهدر  ندا هشد قعوا قزل اوزن خانهرود به یکدنزو  شتید

 70 که ریطو به ستا هشد روستاها سعتر ود گانگیدو موجب محیطی صخا یطاشر همین.  هندد می تشکیل

 . رندمیگی یجا ، متوسط و کوچکرگبز یستاهارو وهگردر  مابقیو  آبادی وهگردر  ها هسکونتگااز  صددر

در  یکهرطو به. تنسدا طبیعی یطاشراز  متاثر انتو می نیزرا  منطقه سطحدر  نهاآ یعزتو ،روستاها سعتو بر وهعال

 میل ختاکنوی یعزتو یک یسو به روستاها یعزتو ،ستا مساعدتر طبیعی بستر که لبحمرکز محدوده و اطراف شهر 

 یلگوا با ها هتگاسکون هندد می تشکیل مراتعاز آن را  دییاز یها بخش که حاشیه رودخانهدر  حالیکهدر  ستا دهکر

 ها سیربر ست(.ا ترکم حیانو برخیو  بیشتر حیانو برخیدر  هاروستا فاصله که معنا ینا )به ندا هشد یعزتو فیدتصا

در  ماا ستا هدبو دیقتصاآن ا تبع بهو  محیطی ملاعو بیشتر روستاها یشکلگیر عامل ینکها علیرغم هددمی ننشا

 . دکر همشاهد نیزرا  جتماعیا ملاعوو  سیاسی ملاعو تاثیر انتو می هاروستا برخی شگستر

 ختهداپر باطیتار شبکه قالبدر  رساختا ینا ههندد تشکیل طخطو سیربر به روستاها، رساختا طنقا سیربراز  پس

 می حلبهر به معابر ش متکی دییاز حد تا منطقه تباطیار شبکه عمجمودر  که یددگر رهشاا بخش یندر ا.  شد

 . دشو می تامینآن  به متصل فرعی یهاو راه حلب شهر  طریقاز  یها هگا سکونت بیشتر تتباطاو ار باشد

 سعتو با یاه هسکونتگا بارا   کوچک یها هسکونتگا نمیا طتباار غالبا دموجو طقه ایمندرون  فرعی یها رمحو

 گفت انتو می یگرد رتعبا به. کنند می اربرقر صلیا یها رمحو به لتصاا طریقاز  منطقه ونبیر با همچنینو  بیشتر

 مساله ینا که دندار صختصاا سکونتگاهی رساختادر  دیعمو طتباار اریبرقر به بیشتر منطقهدرون  فرعی یها رمحو

 یکای  منطقه هشبک  ریتئو نظر نقطهاز  نمیانشا فقیا تتباطاار بر ها هسکونتگا بین دیعمو طتباار غلبه یعنی

رب، مخابرات شضمنا در روستاهای مورد مطالعه کلیه زیرساختها اعم از برق، گاز، آب رود.   می رشما به ضعف

ها روستا نه احساس نمی شود که همین امر باعث کاهش مهاجرت در سطحموجود بوده و مشکل خاصی در این زمی

 می شود.
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 بخش؛ یا دهستان اشتغالزایی و اقتصادی توسعه سیاستهای و چشم انداز اهداف، تعیین -2-9

 رد که است هاعالیتف از ایمجموعه انجام مستلزم روستاهاتوسعه اقتصادی و اشتغالزایی  برای آینده انداز چشم تدوین

 که دارد وجود یمتنوع های دیدگاه اندازسازی فرآیند چشم محتوای و ساختار مورد در اند.شده قالب آن سازماندهی

 حالیکه در مثال ورط اند. بهیافته شکل گوناگون جوامع سیاسی اجتماعی و اقتصادی، جغرافیایی، شرایط با انطباق در

 در چشم یرد،گمی صورت نسبی سهولت با مدنی نهادهای و ختارهاسا وجود واسطه به دستیابی یافته توسعه جوامع در

با چالش عاجما حصول و جامعه گوناگون هایبخش یافته سازمان مشارکت جلب یافته توسعه کمتر انداز کشورهای

 الفائت سازمان و بانک جهانی نظیر نهادها، برخی که نیست سبب بی شاید رو این از. است مواجه ایمالحظه قابل های

 نموده توصیه ازسازیاند چشم فرایند الگویی برای نمایند،می فعالیت توسعه کم کشورهای با رابطه در عمدتاً که شهرها

 نموده پیشنهاد یمحل جامعه یا روستا مقیاس در انداز چشم تدوین را برای مشخصی الگوهای نهادها از برخی لذا اند.

 گردد.می ارائه ارگون اندازسازی چشم (Oregon) مدل یاندازساز چشم فرایندهای گزارش این در اند

 «ارگون» اندازسازی چشم مدل

 منظور به و «آمریکا ریزان برنامه انجمن»ارگون  ایالت شاخه توسط که است مدلی« ارگون»اندازسازی  چشم مدل

 .است درآمده تحریر هبه رشت«امس استیون»توسط  و شده تدوین بلندمدت شهری ریزی برنامه امر از حمایت و ترویج

 از: عبارتند مزبور مدل تدوین در کلی اهداف

 آینده برای ریزی برنامه امر نمودن فهم آسان •

 نقش و ریزی برنامه مقصد فرایند شهودی شکل به را آن که نحوی به کار در افراد نمودن درگیر و بخشیدن مشارکت •

  .نمایند درک مزبور فرایند در را خودشان

 هر فراگیری برای افراد در نگیزشا ایجاد •

 سرنوشت و خود شهر مورد در بیشتر چه

 .آینده آن

 چهارگام از متشکل فرایندی ارگون مدل

اصلی می باشد که در گام اول و دوم با 

توجه به بررسی های بعمل آمده از نقاط 

قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای روستا و 

منطقه و اسناد باالدستی می توان چشم 

ز توسعه اقتصادی روستاها نیمرخ و اندا

 بیانیه روند را چنین ترسیم نمود.

ایی اشتغالز وایدار چشم انداز توسعه اقتصادی روستاها که سیمای مطلوب روستا در افق طرح و میثاقی برای توسعه پ

 است، هماهنگ با اسناد باالدستی، بصورت ذیل است: 

  یفعالیت ها توانمندهای اقتصادی و تاب آوریروستاهایی با ، شهرستان ایجروداشتغالزایی  منظومهروستاهای 

 است که؛ و دارای مشاغلی با کیفیات منحصربفرد تصادی و اجتماعیاق-ویژگی های خاص محیطیاقتصادی و 
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معیشت  توجه خاص بهو همراه با  ردشگری روستاییگ -توانمندیهای محیطیتوسعه اقتصادی روستاها با استفاده از 

ستاها، رو غالزاییاقتصادی، اشتتوسعه در جهت  ترکیب این دو عنصرتوانسته است از این  یو تولیدات داخلروستایی 

ز اه حمایت ی بر پایو اشتغالزایپایدار  اقتصاداستفاده کند.  توسعه اقتصادی پایدارو بویژه  ایجاد شغل های جدید

نقش  وگردشگران و محیط شده  کنندگان،، تولیدهمزیستی میان ساکنین و موجب شکل گیریتولیدات داخلی 

 ایفا می کند. شهرستان ایجرودمهمی در توسعه اقتصادی 

 ه اقتصادیروش های توسعو تلفیق آن با  ، فرهنگیکالبدیاجتماعی، خاص حفظ ارزش هایدر این روستاها ضمن 

ای کلیه و بر تهم آمده اسفرا، روستاهایی پویا و سرزنده و دارای امید به ماندگاری برای تمامی ساکنین نوین

 ساکنین به فراخر سن و جنس، شغل مناسب وجود دارد و به حد مطلوب توسعه اقتصادی رسیده اند.

 تدوین چارچوب نظری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی

ای نظر هارچوب چفصل اول اشاره گردید، چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی متاثر از  در چنانچه

توجه  که با ش گفته از یک سو و الزامات طرح های فرادست و سیاست های نهادی بخشی از سوی دیگر می باشدپی

 اری ازبه سکوت طرح های فرادست و عدم وجود سیاست های مدون و مشخص نهادهای بخشی در ارتباط با بسی

بر  اهد بود.تر خو ای برنامه پر رنگجنبه های اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، نقش مبانی نظری در تدوین چارچوب ه

، جتماعیهمین اساس اهداف کالن طرح، بر مبنی توسعه یکپارچه اقتصادی و اشتغالزایی در ابعاد مختلف ا

این  ر قالبدگردشگری، فرهنگی و زیست محیطی که ابعاد اصلی پایداری توسعه نیز می باشد، تدوین می شوند. 

یکدیگر  ر کناردتوسعه هر نظام اجتماعی، نتیجه توسعه متناسب این ابعاد  نظریه، فرض بر این است که پایداری

قالب  در جرودشهرستان ای منظومه حلبخواهد بود. با پذیرش این فرض، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای 

 این ابعاد، هدف کالن طرح را تشکیل خواهد داد.

ه ل و توسعل مسائقه ای به عنوان راهکارهای آزموده شده در حعالوه بر این، موارد مطروحه در رویکرد شبکه منط

ه اهبردی کرریزی  مناطق، در ارائه راهبردها و سیاست های طرح اثرگذار خواهند بود. از سوی دیگر نظریه برنامه

 ین محتوار تدویبرنامه ریزی مبتنی بر اهداف، راهبردها و سیاستها موثر بوده است که د بخود در تدوین چارچو

ایی، از اشتغالز صادی وآنها نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر در تدوین راهبردها و سیاست های طرح توسعه اقت

مک یسی به کبرد نوابزارهای برنامه ریزی راهبردی استفاده خواهد شد. مطرح ترین تکنیک در این زمینه تکنیک راه

فرصت  وت ها،قردها، به گونه ای روشمند بر مبنی ضعف ها، ماتریس وسات می باشد. در چارچوب این تکنیک راهب

 ها و تهدیدهای شناسایی شده تدوین می شوند.

اص خژگی های از وی در تمام مراحل تدوین اهداف، راهبردها و سیاست ها، از اتخاذ راهکارهای یکجانبه نگر و فارغ

الن، هداف کهم در چارچوب سلسله مراتب اسطوح مختلف برنامه ریزی پرهیز شده است. عالوه بر این،  نکته م

ایستی و می بساهداف خرد، راهبردها، سیاست های پیشنهادی این است که موارد مطروح در سطوح پائینتر از یک 

یند با ایان فرآپذا در لکامال همسو با سطوح باالتر بوده و از سوی دیگر همه جوانب آنها را به تمامی در بر گیرند. 

هد نگری خوایه بازدن و پوشانندگی در هر یک از موارد، در صورت نیاز در راهبردها و سیستهای اولکنترل همسو بو

 شد.
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وین نطقه، تدمط خاص اهداف کالن طرح متاثر از ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و با بومی سازی آنها با توجه به شرای

مطروحه  ف کالندارنده جنبه های مختلف اهداشده اند. در تدوین اهداف خرد سعی شده است تا این اهداف، در بر

این  ام اولگمی باشند. راهبردهای طرح که در بخش بعدی ارائه می شوند در دو مرحله تدوین خواهند شد. در 

. می شوند تدوین راهبردها بر اساس تکنیک سوات به شیوه ای روشمند بر مبنی قوتها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها

ف کالن ر اهداببردهای اولیه در گام بعدی، چناچه گفته شد همسو بودن و پوشانندگی آنها با شکلگیری این راه

خواهند  رح شکلطوخرد کنترل شده و در صورت نیاز با اصالح، حذف  و تدوین راهبردهای جدید، راهبردهای نهایی 

 گرفت و سیاست های طرح بر مبنی آنها تدوین خواهند شد.

 توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تدوین اهداف، راهبردهای -

 ئهارا یرز ولجد در ، نکال افهدا ینوتد اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، توسعه حطر ینظر بچورچا به توجه با

 افهدا ینا وس یک از که ستا دهبو آن بر شتال ن،کال فهد هر ایبر هشد ئهارا دخر افهدا ینوتد در. ستا هیددگر

 هگیرند بر در

 . ستا دهبو آن عملیاتی جنبه بر تاکید با یگرد یسو از و نکال افهدا دبعاا تمامی

 اقتصادی و اشتغالزایی توسعه حطر دخر و نکال افهدا .75جدول 

 اهداف خرد اهداف کالن

 طبیعی منابعاز  بمخر غیر داریبر هبهرو  حفظ

 منطقه

 محیطی یها گیدلوآ فعو ر کاهش

 عیطبی منابعاز  ارپایدو  بمخر غیر داریبر هبهر

 منطقه کوسیستمو ا یستیز عتنواز  حفاظت

 محلی ییواحکمر اریبرقرو  جامعه زیسا نمنداتو

 منطقهدر 

 ساکنین جتماعیا هفار سطح تقاار

 ریهمیا محلی یها دنها نقش تقویتو  سمیر یهادنها دعملکر تقاار

 رقشاا تمامی کترمشا جلب

 یها فعالیت فضایی-مکانی توسعهو  منتظاا

 با هماهنگ منطقه سطحدر  جتماعیا یدقتصاا

 مناطق پیرامونی

 روستاها یهارساختاو  هادکررکا بین العتدا اریبرقر

 روستاها ارتباط با سایردر روستاها  یپذیر نقشو  تبیامر سلسله هجایگا رسیدن به

 ورمجا مناطق با هماهنگ منطقهای  شبکه فضایی منتظاا

 

 دخو به عملیاتی جنبه )که دخر افهدا فصل ینا مهدرادا حاضر حطر ی و اشتغالزاییتوسعه اقتصاد دیکررو به توجه با

 هنداخو ئهارا توسعه اقتصادی  منظومه روستاهای تفکیک به دیپیشنها یهاوژپرو  ها سیاست ،هادهبر، راگیرند( می

خاص آن  یطاشرو  ها یژگیو به توجه با مختلف یها زهحودر  وتمتفا یهارهکاو را ها دیکررو ذتخاا کهاچر. شد

  روستا بوده است.
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 راهبردها و سیاست های اولیه در حوزه قتصادی .76جدول 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

افزایش تنوع 

تولید محصوالت 

 اقتصادی

امکان بهینه 

سازی و تکمیل 

زنجیره 

فرایندهای 

 تولید و عرضه

ش امکان گستر

فعالیت های 

 گردشگری

امکان 

خدمات 

رسانی 

بهینه به 

ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

 اجتماعی  منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

ساختار 

نهادی متولی 

توسعه 

 منطقه

احتمال 

آلوده شدن 

منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

مالی در منطقه 

در صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال 

خریب ت

منابع 

طبیعی 

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

ها
ت 

قو
 

اد
ص

اقت
 

     

تغییر الگوی   وجود تنوع محصوالت کشاورزی

با  کشت متناسب

 منطقه

توسعه بازاریابی 

محصوالت 

 تولیدی منطقه

توسعه گردشگری با 

محوریت عرضه 

 مستقیم محصوالت

بیمه محصوالت         

  کشاورزی

   

مستعد وجود اراضی حاصلخیز و 

 فعالیت های باغداری

اقزایش عملکرد 

در هکتار 

 محصوالت

آموزش          

 مهارتهای

 الزم

 بیمه محصوالت   

 باغی

    

عدم خروج سود ویژه حاصل از 

فروش محصوالت به واسطه مالکیت 

روستاییان بر عمده منابع تولید در 

 بخش کشاورزی

توسعه تولیدات   

کشاورزی 

 فراوری شده

 وزشآم      

 مهارتهای

  الزم

کاهش 

آلودگی 

های 

  محیطی

بهره   

گیری غیر 

مخرب و 

پایدار از 

 مراتع

  

تولید بخش قابل توجهی از سیب 

 زمینی  و گندم کشور

توسعه بازاریابی   

محصوالت 

 زراعی منطقه

 افزایش      

نظارت بر 

  عملکرد

      بیمه محصوالت  

تعدد مرغداری ها با عملکرد منطقه 

 ای 

توسعه پرورش   

مرغ در سطح 

 منطقه

توسعه کشب و      

 کار خانگی

          



 1397 -زایی روستایی استان زنجان و اشتغال برنامه توسعه اقتصادی

239 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

افزایش تنوع 

تولید محصوالت 

 اقتصادی

امکان بهینه 

سازی و تکمیل 

زنجیره 

فرایندهای 

 تولید و عرضه

ش امکان گستر

فعالیت های 

 گردشگری

امکان 

خدمات 

رسانی 

بهینه به 

ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

 اجتماعی  منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

ساختار 

نهادی متولی 

توسعه 

 منطقه

احتمال 

آلوده شدن 

منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

مالی در منطقه 

در صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال 

خریب ت

منابع 

طبیعی 

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

 توسعه زمینه و صنعتی وجود واحدهای تولیدی

های اقتصادی 

  نوین

 توسعه تولیدات

سطح صنعتی 

 منطقه

مهارتهای     

  تحصیلکردگان

بهره گیری   

 از اصول

توسعه 

 پایدار

بهره   

گیری غیر 

مخرب از 

 مراتع

  

افزایش راندمان  میزان نسبتا باالی تولید ساالنه عسل

تولید و توسعه 

  صادرات محور

تکمیل زنجیره 

فرایند تولید 

عسل و توسعه 

بازریابی این 

 محصول

توسعه  فعالیت 

های گردشگری و 

 محصوالت عرضه

آموزش  ارائه     

 های خاص

       

تکمیل زنجیره    میزان نسبتا باالی تولید شیر

ایند تولید فر

شیر و توسعه 

بازریابی این 

 محصول

 افزایش اعتماد    

اجتماعی با رونق 

  اقتصادی

کاهش    

آلودگی 

های 

  محیطی

      

کشت محصوالت صنعتی )دانه های 

 روغنی(

اقزایش عملکرد 

در هکتار 

محصوالت 

 کشاورزی

تکمیل زنجیره 

فرایند تولید 

دانه های 

روغنی وتوسعه 

بازریابی این 

حفاظت از       ارائه      

محیط 

  زیست
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

افزایش تنوع 

تولید محصوالت 

 اقتصادی

امکان بهینه 

سازی و تکمیل 

زنجیره 

فرایندهای 

 تولید و عرضه

ش امکان گستر

فعالیت های 

 گردشگری

امکان 

خدمات 

رسانی 

بهینه به 

ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

 اجتماعی  منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

ساختار 

نهادی متولی 

توسعه 

 منطقه

احتمال 

آلوده شدن 

منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

مالی در منطقه 

در صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال 

خریب ت

منابع 

طبیعی 

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

 حصولم

در دسترس بودن مواد اولیه برای 

 احداث صنایع کوچک روستایی

توسعه فراوری   

تولیدات 

 کشاورزی

توسعه تولیدات 

 صنایع دستی بومی

بهره گیری از   

  توان بومی

بهره       

گیری غیر 

مخرب از 

  مراتع

  

وجود منابع آب برای مصارف 

 اورزی و پرورش ماهی کش

اقزایش عملکرد 

در هکتار 

محصوالت 

 کشاورزی

 مدیریت   

  منابع آب

استفاده از     

روشهای 

نوین 

  آبیاری

      

توسعه گردشگری    زندگی عشایر و فعالیت های وابسته

 عشایر

از توان  استفاده 

لر اجتماعی ایل 

 چگینی
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها رصت هاف

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

افزایش تنوع 

 تولید محصوالت

امکان بهینه 

سازی و تکمیل 

زنجیره 

فرایندهای 

 تولید و عرضه

امکان گسترش 

فعالیت های 

 گردشگری

امکان خدمات  

رسانی بهینه 

به ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

اجتماعی 

 منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

 ساختار

نهادی متولی 

توسعه 

 منطقه

احتمال 

آلوده 

شدن 

منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی 

و مالی در 

منطقه در 

صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال 

تخریب 

مراتع 

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

   
   

   
   

ها
ف 

صع
 

اد
ص

اقت
 

         
 

هدررفت منابع آبی منطقه به واسطه 

 سنتی بودن شیوه تولید

عدم گسترش  

 صنایع آب بر

جلوگیری از 

هدر رفت منابع 

به منظور بهینه 

سازی فرایند 

تولید و افزایش 

 راندمان

مدیریت        

 منابع آب

        

عدم استفاده از تکنولوژی نوین در 

 تولیدات  کشاورزی

ارتقا تکنولوژی 

 تولید کشاورزی

توسعه گردشگری   

 روستایی

ارائه آموزش      

 زمهای ال

       

محدودیت در تاسیسات پشتیبان 

 تولید کشاورزی

زمینه سازی برای 

افزایش تنوع و 

کیفیت 

 محصوالت

گسترش 

تاسیسات 

پشتیبان تولید 

 کشاورزی

توسعه    

 زیرساختها

          

دشواری عرضه محصوالت کشاورزی 

 در بازارهای مصرف توسط روستاییان

بهبود زیرساخت 

های حمل و نقل 

ه منظور افزایش ب

تنوع و توسعه 

 کیفی محصوالت

افزایش          

 نظارت

        

عدم وجود صنایع تبدیلی مرتبط با 

 تولیدات کشاورزی منطقه 
  

ارزش  نگهداشت

افزوده حاصل از 

 فروش محصوالت

گسترش صنایع 

 تبدیلی

فرآوری      

محصوالت 

 مردم توسط

ارانه آموزش 

 های الزم

        

زنجیره  تکمیل     تولیدات صنایع دستی افول

تولید ارزش در 

  منطقه

تقویت و توسعه 

 مشاغل خانگی

بهره گیری    

 از توان زنان

حفظ        

هویت 

بومی با 
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها رصت هاف

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

افزایش تنوع 

 تولید محصوالت

امکان بهینه 

سازی و تکمیل 

زنجیره 

فرایندهای 

 تولید و عرضه

امکان گسترش 

فعالیت های 

 گردشگری

امکان خدمات  

رسانی بهینه 

به ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

اجتماعی 

 منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

 ساختار

نهادی متولی 

توسعه 

 منطقه

احتمال 

آلوده 

شدن 

منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی 

و مالی در 

منطقه در 

صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال 

تخریب 

مراتع 

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

تولید 

 صنایع

 دستی

تحت پوشش بیمه نبودن غالب 

 تولیدات کشاورزی و دامی منطقه

تحت پوشش               

 بیمه قرار دادن

    

ودیت در اطالع رسانی به تولید محد

کنندگان محلی در مورد روش های 

 بهینه تولید و وضعیت بازار

ارتقا وضعیت 

اطالع رسانی به 

تولید کنندگان 

 محلی

رانه آموزش          

 های الزم

        

تخریب مراتع با اهداف اقتصادی 

 تغییر کاربری غیر مجاز

تعیین مکانهای مناسب                

 برای فعالیت ها در خواستی

  

بیشتر بودن تعداد دام نسبت به 

 ظرفیت چراگاه ها

اقزایش عملکرد 

در هکتار 

محصوالت 

 کشاورزی

توسعه کشت نباتات علوفه              

ای به عنوان کشت دوم 

برای جلوگیری از تخریب 

 مراتع و فرسایش خاک

  

ازی زمینه س   خروج سرمایه روستاییان از منطقه

برای سرمایه 

 گذاری بومیان

توسعه        

های  زمینه

 صادارت

        

عدم وجود زیرساخت های آموزش 

تخصصی حرفه ای مرتبط با 

 کشاورزی درسطح منطقه

ارانه آموزش           

 های الزم
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

زایش تنوع اف

 تولید

محصوالت 

 کشاورزی

امکان بهینه سازی 

و تکمیل زنجیره 

فرایندهای تولید و 

 عرضه

امکان گسترش فعالیت 

 های

 گردشگری

امکان 

خدمات 

رسانی بهینه 

به ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

اجتماعی  

 منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

ساختار نهادی 

متولی توسعه 

 منطقه

احتمال 

ه شدن آلود

منابع 

 طبیعی

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

 مالی در منطقه

در صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال تخریب 

منابع طبیعی 

 منطقه

تهدید هویت 

 بومی

   
   

   
   

   
   

   
ها

ت 
قو

 

   
   

   
   

ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

وجود منابع آبی 

متعدد سطحی 

 و زیر سطحی

افزایش راندمان   

کشاورزی  تولیدات

با استفاده از منابع 

 موجود با

گیری از  بهره    

 توان مردم بومی

مدیریت   

  منابع آب

بهره برداری   

غیر مخرب و 

  پایداراز مراتع

  

حاصلخیزی 

خاک در بخش 

های دشتی و 

 کوهپایه ای

افزایش عملکرد 

در هکتار 

محصوالت 

 کشاورزی

زنجیره های  تکمیل

ارزش تولیدات 

  رصادارت محو

بیمه محصوالت           

  کشاورزی

 استفاده از

روش های 

 نوین

  

قابل کشت 

بودن گیاهان 

 دارویی

افزایش درامد 

روستایان با 

توسعه کشت 

 گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 

کشاورزی فرآوری 

 شده

توسعه گردشگری با 

محوریت عرضه مستقیم 

دمنوشها، عرقیات و 

محصوالت گیاهی و 

 دارویی

عه اموزش توس  

های مرتبط با 

شناخت گیاهان 

دارویی و مزایای 

 آنها

بهره برداری       

غیر مخرب و 

 پایداراز مراتع

  

وجود گونه های 

 متنوع جانوری

توعه فعالیت 

خای مرتبط با 

پروروش دام های 

خاص و فرآورده 

های مرتبط با 

 آنها

توسعه گردشگری   

 طبیعی )اکوتوریسم(

ازی آگاه س            

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

مزیت های 

 منطقه

رویش گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 

منطقه در زمینه 

 گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 

کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری            

غیر مخرب و 

 پایداراز مراتع
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه 

کیفی و کمی و 

زایش تنوع اف

 تولید

محصوالت 

 کشاورزی

امکان بهینه سازی 

و تکمیل زنجیره 

فرایندهای تولید و 

 عرضه

امکان گسترش فعالیت 

 های

 گردشگری

امکان 

خدمات 

رسانی بهینه 

به ساکنین 

 منطقه

امکان ارتقا 

ظرفیت های 

اجتماعی  

 منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد 

ساختار نهادی 

متولی توسعه 

 منطقه

احتمال 

ه شدن آلود

منابع 

 طبیعی

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

 مالی در منطقه

در صورت بروز 

 سوانح طبیعی

احتمال تخریب 

منابع طبیعی 

 منطقه

تهدید هویت 

 بومی

تنوع ویژگی 

های 

ژئومورفولوژیک 

)دشت، 

کوهپایه، 

 (کوهستان

توسعه گردشگری    

 طبیعی )اکوتوریسم(

              

وجود جاذبه 

های گردشگری 

 طبیعی

تکمیل زنجیره های   

گردگشری  مناطق

منطقه و مناطق 

  پیرامون

توسعه گردشگری 

 طبیعی )اکوتوریسم(

گیری از  بهره  

 توان مردمی

افزایش برنامه 

های 

گردشگری 

 ارگانها

توسعه پایدار     

 گردشگری با

رویکرد 

  گردشگری

آگاه سازی 

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

مزیت های 

 منطقه

برخورداری از 

چشم اندازهای 

منحصر بفرد 

 طبیعی

توسعه گردشگری     

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی             

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

مزیت های 

 منطقه
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها رصت هاف

امکان توسعه کیفی و کمی و 

 افزایش تنوع تولید

 محصوالت

امکان بهینه 

سازی و تکمیل 

زنجیره 

فرایندهای 

 تولید و عرضه

امکان گسترش فعالیت 

 های

 گردشگری

امکان 

خدمات  

رسانی 

بهینه 

به 

 ساکنین

 منطقه

امکان 

ارتقا 

ظرفیت 

های 

اجتماعی 

 منطقه

امکان 

ارتقا 

عملکرد 

 ساختار

نهادی 

متولتوسعه 

 منطقه

احتمال آلوده شدن 

 منابع طبیعی منطقه

احتمال بروز خسارات جانی و 

 مالی در منطقه

 در صورت بروز سوانح طبیعی

احتمال تخریب مراتع 

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

ها
ف 

صع
 

ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

آلودگی منابع آب 

 و خاک

کاهش آلودگی محیط در 

راستای افزایش عملکرد و 

وسعه کمی و کیفی ت

 محصوالت کشاورزی و دامی

کاهش آلودگی های   

محیطی منطقه در 

راستای استفاده از 

پتانسیل های گردشگری 

 آن

جلوگیری از الوده شدن       

منابع طبیعی منطقه با 

کاهش اثرات سو دفع 

 نامناسب زباله ها

جلوگیری از تخریب   

مراتع و منابع طبیعی 

با کاهش اثرات سو 

 نامناسب زباله ها دفع 

  

دفع نامناسب 

فاضالب )چاه 

 جذبی(

کاهش آلودگی محیط در 

راستای افزایش عملکرد و 

توسعه کمی و کیفی 

 محصوالت کشاورزی و دامی

                 

دفع پساب های 

برخی واحدهای 

 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط در 

راستای افزایش عملکرد و 

توسعه کمی و کیفی 

 ت کشاورزی و دامیمحصوال

کنترل آلودگی های          

منابع طبیعی با اصالح 

 سیستم دفع پسماندها

      

قرار گرفتن بخش 

زیادی از محدوده 

در خطر نسبی 

 زیاد زلزله

ایمن سازی سکونتگاهای واقع               

در پهنه های زلزله خیز با 

هدف کاهش خسارات جانی و 

 حمالی در صورت بروز سوان

    

قرار گرفتن 

روستاهای وکیل 

اباد و قره تپه در 

 پهنه زمین لغزش

ایمن سازی سکونتگاهای واقع               

در پهنه های زمین لغزش با 

هدف کاهش خسارات جانی و 

 مالی در صورت بروز سوانح

    

قرار گرفتن برخی 

روستاها در پهنه 

خطر سیل خیزی 

 کم

ی سکونتگاهای واقع ایمن ساز              

در پهنه های سیل خیز با 

هدف کاهش خسارات جانی و 

 مالی در صورت بروز سوانح
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش انامک

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 

 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی

 در مالی

 منطقه

 صورت در

 سوانح بروز

 طبیعی

 حتمالا

منابع  تخریب

 طبیعی منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ت
قو

 
اد ها

ص
اقت

 

      

 بازاریابی توسعه  

 محصوالت

 منطقه تولیدی

 با گردشگری توسعه

 عرضه محوریت

 محصوالت مستقیم

 منطقه خاص

       

وجود اراضی حاصلخیز و مستعد 

 فعالیت های باغداری

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

 از حاصل ویژه سود خروج عدم

 واسطه به محصوالت فروش

 منابع عمده روستاییان بر مالکیت

 کشاورزی بخش در تولید

 

 تولیدات توسعه

 فراوری کشاورزی

 شده

      

 گیری بهره

 و مخرب غیر

 مراتع از پایدار

 

سیب  از توجهی قابل بخش تولید

 زمینی  و گندم منطقه

 بازاریابی توسعه 

 زراعی محصوالت

 منطقه

        

تعدد مرغداری ها با عملکرد 

 منطقه ای

 پرورش توسعه 

 سطح در مرغ
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش انامک

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 

 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی

 در مالی

 منطقه

 صورت در

 سوانح بروز

 طبیعی

 حتمالا

منابع  تخریب

 طبیعی منطقه

 هویت تهدید

 بومی

 منطقه

 صنعتی تولید واحدهای وجود

 خوراک دام

تولید  توسعه 

 سطح خوراک دام

 منطقه

 گیری بهره      

 از مخرب غیر

 مراتع

 

 گیری بهره         

 و مخرب غیر

 اتعمر از پایدار

 

 زنجیره تکمیل  شیر تولید باالی نسبتا میزان

 شیر تولید فرایند

 توسعه بازریابی و

 محصول این

        

 دانه( صنعتی محصوالت کشت

 )روغنی های

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 زنجیره تکمیل

 دانه تولید فرایند

 روغنی های

 بازریابی وتوسعه

 محصول این

        

 بازاریابی توسعه  

 محصوالت

 منطقه تولیدی

 گردشگری توسعه

طریق  از روستایی

 جاذبه معرفی

 منطقه روستایی
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش انامک

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 

 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی

 در مالی

 منطقه

 صورت در

 سوانح بروز

 طبیعی

 حتمالا

منابع  تخریب

 طبیعی منطقه

 هویت تهدید

 بومی

وجود  کارگاه های صنعتی و 

 تولیدی

 فراوری توسعه 

 تولیدات

 کشاورزی

        

 برای اولیه مواد بودن دسترس در

 روستایی کوچک صنایع احداث

 فراوری توسعه 

 تولیدات

 کشاورزی

 تولیدات توسعه

 بومی دستی صنایع

 منطقه درسطح

       

 برای آب ذخیره های آبندان وجود

  ماهی پرورش و کشاورزی مصارف

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

وجود منابع آبی متعدد سطحی و 

 زیر سطحی

افزایش راندمان  

تولیدات 

ا کشاورزی ب

استفاده از منابع 

 اب موجود

        

افزایش عملکرد در  

هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید        

از طریق 

افزایش 

عملکرد بر 

هکتار تولیدات 

 کشاورزی
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش انامک

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 

 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی

 در مالی

 منطقه

 صورت در

 سوانح بروز

 طبیعی

 حتمالا

منابع  تخریب

 طبیعی منطقه

 هویت تهدید

 بومی

افزایش درامد  قابل کشت بودن گیاهان دارویی

روستایان با توسعه 

کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 

کشاورزی فرآوری 

 شده

توسعه گردشگری با 

محوریت عرضه 

مستقیم دمنوشها، 

عرقیات و 

محصوالت گیاهی و 

 دارویی

توسعه  

اموزش های 

مرتبط با 

شناخت 

گیاهان 

دارویی و 

 مزایای آنها

     

توعه فعالیت خای  وجود گونه های متنوع جانوری

مرتبط با پروروش 

دام های خاص و 

فرآورده های مرتبط 

 با آنها

ردشگری توسعه گ 

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و 

غیر بومیان 

نسبت به مزیت 

 های منطقه

توسعه تولیدات  رویش گیاهان دارویی

منطقه در زمینه 

 گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 

کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری       

غیر مخرب و 

 پایداراز مراتع

 

توسعه گردشگری    

 )اکوتوریسم( طبیعی

       

وجود جاذبه های گردشگری 

 طبیعی

توسعه گردشگری   

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و 

غیر بومیان 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان و اشتغال برنامه توسعه اقتصادی

250 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش انامک

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 

 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی
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 بروز

 خسارات

 و جانی

 در مالی

 منطقه

 صورت در

 سوانح بروز
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آگاه سازی       

روستائیان و 
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نسبت به مزیت 
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 اد

      

 به منطقه آبی منابع هدررفت

 تولید شیوه بودن سنتی واسطه
 

 رفت هدر از جلوگیری

بهینه  منظور به منابع

 و تولید فرایند سازی

 راندمان افزایش

        

 کار به تکنولوژی در محدودیت

  تولیدات در شده گرفته

 کشاورزی

 تکنولوژی ارتقا

 به کشاورزی تولید

کمی  توسعه منظور

 محصوالت کیفی و

 کشاورزی

 تولید تکنولوژی ارتقا

 منظور به کشاورزی

 فرایند بهینه سازی

 تولید

        

 

 تاسیسات گسترش

 تولید پشتیبان

هدف  با کشاورزی

 برای سازی زمینه

 و تنوع افزایش

 محصوالت کیفیت

 تاسیسات گسترش

 تولید پشتیبان

 به کشاورزی

 زنجیره تکمیل منظور

 تولید فرایند

        

 محصوالت عرضه دشواری

 مصرف بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط

 عرضه تسهیل

 از منطقه حصوالت

 بهبود طریق

 های زیرساخت

 به نقل و حمل

 تنوع افزایش منظور

کیفی  و توسعه

 محصوالت
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 غالب نبودن بیمه پوشش تحت

 دامی و کشاورزی تولیدات

 منطقه

 بیمه پوشش تحت       

 دادن قرار

 محصوالت

 و اموال تولیدی

 در روستاییان

 جبران راستای

مالی  خسارات

 احتمالی

  

 به رسانی اطالع در محدودیت

 مورد در محلی کنندگان تولید

 و بهینه تولید های روش

 بازار وضعیت

 وضعیت ارتقا

 به اطالعرسانی

 کنندگان تولید

 در محلی

 توسعه راستای
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 اربری غیر مجازتغییر ک

تعیین         

مکانهای 

مناسب برای 

فعالیت ها در 

 خواستی

 

 در عملکرد اقزایش 

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 کشت توسعه       

 علوفه نباتات

عنوان  به ای

 در دوم کشت

 راستای

 از جلوگیری

 تخریب

 و مراتع

 فرسایش

 خاک

 

 از روستاییان سرمایه خروج

 به تائیانروس انداز پس( منطقه

 در غالبا روستاهای بزرگ ویژه

 گذاری سرمایه منطقه از خارج

 میشود(

 برای سازی زمینه 

 بومیان گذاری سرمایه

 در

 فرایند تکمیل راستای

محصوالت  تولید

 کشاورزی
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ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

 آلودگی منابع آب و خاک

کاهش آلودگی 

محیط در راستای 

افزایش عملکرد و 

توسعه کمی و کیفی 

محصوالت 

 کشاورزی و دامی

 

کاهش 

آلودگی های 

محیطی 

منطقه در 

راستای 

استفاده از 

ای پتانسیل ه

 گردشگری آن

   

جلوگیری از 

الوده شدن 

منابع طبیعی 

منطقه با 

کاهش اثرات 

سو دفع 

نامناسب زباله 

 ها

 

جلوگیری از 

تخریب مراتع 

و منابع 

طبیعی با 

کاهش اثرات 

سو دفع 

نامناسب زباله 

 ها 

 

دفع نامناسب فاضالب )چاه 

 جذبی(

کاهش آلودگی 

محیط در راستای 

افزایش عملکرد و 

ی و کیفی توسعه کم

محصوالت 

 کشاورزی و دامی

     

کنترل 

آلودگی های 

منابع طبیعی 

با اصالح 

سیستم دفع 

فاضالب 

 روستاها
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ایمن سازی 

سکونتگاهای واقع 

در پهنه های 

زلزله خیز با هدف 

کاهش خسارات 

جانی و مالی در 
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ایمن سازی 

سکونتگاهای واقع 

نه های در په

زمین لغزش با 

هدف کاهش 

خسارات جانی و 

مالی در صورت 

 بوز سوانح
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 صورت بوز سوانح
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 قفو ولجد با طابقم غالزاییاقتصادی و اشت توسعه حطر قتضاییا و نطباقیا ،فعیاتد ،تهاجمی یهبرهارا ترتیب بدین

 منجاا نینهمچ و دخر افهدا قالب در هادهبررا ینا یبند وهگر با شد گفته چنانچه مهادا در. یدآ می بدست

 افهدا از یک هر کتفکی به یرز اولجد با مطابق محلی ننخبگا اتنظر لعماا با نهایی یهادهبررا زنیا ردمو تصالحاا

 هر در دیپیشنها یها سیاست و ها دهبررا د،خر افهدا  ،حاضر حطر اقتصادی هگان به توجه با. ستا هشد ئهارا نکال

 به. ستا هیددگر تدقیق آن صخا مسائل با جههامو در و ودهمحد آن صخا یها یژگیو به توجه با ها عرصه از یک

 به توجه با اییضف یها عرصه از یک هر در تیومتفا تمااقدا مندزنیا اقتصادی توسعه نکال افهدا تحقق یگرد رتعبا

 قالب در انتو یم را دیپیشنها یها سیاست و هادهبررا د،خر افهدا ترتیب ینا به. باشد می وقلمر آن صخا یطاشر

 یاه عرصه متما در که عامی یها سیاست و هادهبررا اف،هدا اول وهگر در. دنمو یبند طبقه وهگر دو

 از یک هر در ی،دبع مگا در. ستا هشد ئهارا یابند می امعنمنطقه  سطح در کلی رطو به یا و شتهدا اقمصدروستایی

 بستر در و  صخا روستای آن در که هایی سیاست و هادهبررا و دخر افهدا ح،طر نکال افهدا توجه با و روستاها

 کمک طقه ایتوسعه اقتصادی همگن و اشتغالزایی من یشکلگیر به و باشند می همیتا جدوا محیط آن یها یژگیو

 یکدیگر رکنا در یدپیشنها صخا و معا یها سیاست و ها دهبراف،راهدا رود می رنتظاا. ستا هیددگر ئهاار ؛کنند می

 .کنند کمک ایجرودمنطقه  سطح در منسجم و چهریکپا کلیتی یگیر شکل به

 

 منطقه معا یها سیاستو  هادهبررا د،خر افهدا .77جدول 

 : ارتقا جایگاه اقتصادی روستاها1هدف کالن 

 سیاست ها راهبردها رداهداف خ

 توسعه

 دقتصاا

 یشگردگر

 پتانسیل به توجه با یسمرکوتوا توسعه

 دموجو یها

  یشگردگر نپشتیبا تخدماو  ها ساخت یرز تامین

 طبیعی یها بهذجا معرفی طبیعی

 با ستاییرو یشگردگر توسعه

 تمحصوال مستقیم عرضه یترمحو

 ستاییرو یها بهذجا معرفیو  صخا

  ستاییرو یشگردگر یها فعالیتاز  دیانه پشتیبانی

 شگردگر ذبجا مبو یستز معرفی

 هبهر یشافزا

 بخشوری 

 ورزیکشا

 هبهر منظاو  تولید یهاروش  دبهبو

 کیفیو  کمی توسعه رمنظو به داریبر

 ورزیکشا تمحصوال

 اتتولید نندمارا یشافزا رمنظو به کاشت یلگوو ا ژیتکنولو تقاار

 و کیفیت یشافزا یستادر را ورزیکشا تخصصی زشموآ یها یرساختز دیجاا

 تمحصوال عتنو

 ورزیکشا ضیارا زیسا چهریکپا

 به کخاآب و  منابعاز  بهینه دهستفاا

 اتتولید نندمارا یشافزا رمنظو
  نمااتو کشتدوم و  کشت یجوترو  توسعه

 نپشتیبا تتسهیالو  تخدما توسعه

 ورزیکشا بخش

 ورزانکشا اهیگآ یشافزای و ا حرفه زشموآ

 فنی ،تکنیکی ،حمایتی تخدما توسعهو  ها دهنها تامین 

 وریپر یبزآ یها فعالیت توسعه  وریپر یبزآ یها فعالیت توسعه 

 توسعه

 صنعت

 تولید یندافر هنجیرز تکمیل

 ورزیکشا تمحصوال

  پتانسیلدارای  ورزیکشا تمحصوال تولید انمیز تقاار

 محلی کوچک گاهیرکا یتولید یحدهااز وا حمایت تبدیلو  اوریفر
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 سیاست ها راهبردها رداهداف خ

 با متناسب

 ها یرساختز

 دیکررو با

 صنایع

و  تبدیلی

 تکمیلی

 صنعتی یها پهنه ودمحد توسعه

 گاهیرکا

 باغیو  عیزرا اتتولید با مرتبط یبند بسته صنایع توسعه

 محلی کوچک گاهیرکا یتولید یحدهااز وا حمایت

 دمنفر گاهیرکا صنعتی یحدهااو زنیا ردمو تخدماو  ها یرساختز تامین

 بخشی عتنو

 منابع به

 یمددرآ

 با نستائیارو

 به توجه

 یها ظرفیت

 دموجو

و  ستید صنایع تولید تقویتو  توسعه

 ستاییرو تمحصوال

  نستائیارو ستید بومی اتتولیداز  حمایتو  معرفی

 محلی ورزیکشاو  میدا اتتولید زیبرندسا

 یلپتانساز  بمخر غیر داریبر هبهر

 مراتع یها

 البومی با راندمان با یها همیوو  نگیاهااز  صنعتی غیر داریبر هبهر

 دام ایچر لکنتر 

 توسعهدر  نستائیارو نقش تقاار

 ستاییرو یشگردگر

 یشگردگر نپشتیبا یهازنیاو  تخدما تامیندر  نستائیارو نقش تقاار

 ستاییرو

و  باغی ،عیزرا یها فعالیت توسعه

 ملمک وریمپردا

  خانگی وریمپرو دا اریمددا یحدهااز وا حمایتو  توسعه

 شیب پر ضیدر ارا اریباغد یها فعالیت توسعه

 بخشی منتظاا

و  زسا به

 تولید یهارکا

 تسهیلو 

 سترسید

تولیدکنندگا

 ها دهنها به ن

 نشدا دلتباو  سانیر عطالا توسعه

 تولید منظا اجزا نمیا دیبررکا

 و عرضه یهازاربا ضعیتو مینهدر ز ندکنندگاتولی به سانیر عطالا توسعه

 تولید توسعه تمکاناا

 یها نیوتعاو  ها تشکل توسعه

 تخدما تامین یستادر را تخصصی

 تکنیکیو  یجیوتر ،حمایتی

  تخصصی یهادنها قالبدر  محلی دیقتصاا یها فعالیت ماندهیزسا

 ستاییرو تخصصی یها تشکلاز  لتدو دینها حمایت توسعه

 اریگذ سرمایهو  رعتباا تامین لتسهی

 یتولید یها فعالیت شگستر ایبر

 محلی اریگذ سرمایه یها وقصند توسعه

  لتیدو مالی تموسساو  ها بانک منابع بجذ 

 بومی غیرو  بومی یهای  ارگذ سرمایه بجذ

 یابیزربا یها فعالیت توسعه
 نقلو  حمل ضعیتو تقاو ار تباطیار یها ساخت یرز توسعه

 تمحصوال وشفر موقتیو  ئمیدا یهازاربا ءتقاو ار توسعه 
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 منطقه طبیعی منابعاز  بمخر غیر داریبر هبهرو  : حفظ2هدف کالن 

 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 فعو ر کاهش

 یها گیدلوآ

 محیطی

 بفاضال فعد سیستم مدیریت

 صنعتی کزامرو  هاروستا

  ستاهادر رو خانگی بفاضال فیهتصو  مدیریت متمرکز غیر یسیستمها توسعه

 خانگی بفاضال تصفیهو  مدیریت متمرکز یها سیستم توسعه

 صنعتی فضاهای بفاضال خانه تصفیه ازیندراه ا 

 فعآوری و د جمع هنحو مدیریت

 بالهز
 منطقه یستاهارو سطحاز  بالهز متمرکزآوری  جمع سیستم تعبیه

 ،صنعتی یپسماندها مدیریت

 تمانیساخو  ورزیکشا
 ندهاپسما مدیریت زنیا ردمو یها یرساختو ز نپشتیبا تتاسیسا زیسا همافر 

 غیر داریبر هبهر

از  ارپایدو  بمخر

 طبیعی منابع

 هبهر یهاروش  یجوترو  توسعه

از  بمخر غیر داریبر

 مرتعیپوشش

  کم پوشش با مناطقدر  ییو دارو صنعتی نگیاها کاشت توسعه

 وکا توسعه ارپاید داریبر هبهر زمجا مناطقر د هشد لکنتر ایچر صختصاا

 یسمرتو

از  صولیا داریبر هبهر مدیریت

 مینیز یرو ز سطحی یبهاآ منابع

 هچا حفر طریقآب از  زمجا غیر شتدابراز  یجلوگیر

 ورزانکشا ایبر سطحی یبهاآ منابعاز  داریبر هبهر نهواپر ورصد

 نوین ریبیاو آ لنتقاا یهاروش  توسعه 

 (انبرآ) ریبیاآ یها نیوتعا دیجاا

از  صولیا داریبر هبهر مدیریت

 کخا منابع

وری  هبهر یشافزا یستادر را شتدابرو  شتدا ،کاشت یهاروش  حصالا

 ورزیکشا

 کخا یها یژگیو با متناسب ها فعالیت گزینی نمکا 

  بخیزآ یها زهحو ستدباال ضیدر ارا توسعه لکنتر

 جهت ضیاز ارا بهینه داریبر هبهر

 ها هسکونتگا توسعه

 سطح  حددر وا ساختمانیو  جمعیتی کماتر یشافزا

 ها یبررکا طختالا

 عتنواز  حفاظت

و  یستیز

 کوسیستما

 منطقه

 لکنترو  یپیشگیر برنامه تهیه

 مهاجم بیگانه یها گونهورود 

 منطقه یستز محیط بمخر گیاهیو  ریجانو یها گونه معرفی

 بومی غیر یها ونهگ کشت بر رتنظا 

 یها گونهاز  حفاظتو  شناسایی

 ریجانوو  گیاهی

 گونهاز  صولیا غیر داریبر هبهرو  ریجانو یها گونه یهرو بی رشکااز  یجلوگیر

 ارزش با گیاهی یها

 نهاآ کترمشااز  یگیر هبهرو  ساکنین گاهیآ سطح ءتقاار 

 هسکونتگا یکالبد توسعه لکنتر

رتعی و م مناطقدر  قعوا یها

 کشاورزی

  سعهتو ایبر باالتر یکژکولوا قابلیت با یستاهارو توسعه ایبر زیسا مینهز

 هتوسع ایبر تر پایین یکژکولوا قابلیت با یستاهارو ایبر توسعه تحدید

 ها خانهدر رود بفاضالو  بالهز فعاز د یجلوگیر منطقه بیآ منابعاز  حفاظت
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  محلی ییواحکمر اریبرقرو  جامعه زیسا نمندا: تو3هدف کالن 

 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 هفار سطح تقاار

 جتماعیا

 ساکنین

 ،شیزموآ تخدما توسعه

 ،فرهنگی،مانیدر ،شتیابهد

 محیطی کیفیت یشافزو ا شیورز

 ها هسکونتگا

  تبیامر سلسله منظا قالبدر  زنیا ردمو عمومی تخدما تامین

 عمومی تدماخ به یپذیر سترسید تسهیلو  تقاار

 ستاییرو دیها یها حطر ایجرو ا تهیه

 ردمو یربناییز تتاسیسا تامین

  زنیا

و  تطالعاآوری ا فن یها شبکهو  سوخت ق،بر ،شتیابهد بشرآب  تامین

 تتباطاار

 هسکونتگا منیتو ا یمنیا تامین

 فعالیتی سحسا کزامرو  ها

  عامل غیر فنداپد تماالزا زیسا دهپیا

 طبیعی مترقبه غیر ادثحو با مقابله

 یربناییز تتاسیساو  مساکن زیسا یمنا

 جتماعیا یها حمایت شگستر
 ستاییرو بیمه تخدما توسعه

 ستاییرو جامعه ضعیفو  انتو کم رقشااز ا حمایت

 نستائیارو جتماعیا منزلت تقویت
  عمومی گاهیآ یشافزو ا صیلا یهاورباو  ها سنت تقویت

 مذهبی ینید یهاوربا شرگستو  تعمیق

 دعملکر تقاار

 سمیر یهادنها

 نقش تقویتو 

 محلی یها دنها

 ریهمیا

و  مشخص توسعه دهبررا ئهارا

در  ها دنها ظایفو تقسیم

 آن بچورچا

  خصوصیو  لتیدو یهادنهااز  یک هر مانیزسا هجایگاو  نقش تعیین

 نمیا فقیا تعامل زیسا مینهز

 هبهرو  محلی مدیریت یهادنها

 دموجو یها ظرفیتاز  یگیر

  مابین فی تتعامال هیتو ا نقشاز  محلی مدیریت یهادنها زیسا هگاآ

 اقتصادی توسعه حطر تهیهدر محلی انمدیر هجایگاو  نقش تعیین

 کترمشا ایبر زیسا مینهز

 ریجا رموا دپیشبردر  نستاییارو

 ریهمیا محلی یهادنها قالبدر 

 نهاآ هجایگا تعیینو  دیپیشنها یها برنامه با مرتبط تخصصی یهادنها تشکیل

 اقتصادی توسعه برنامهدر 

 یهادهان قالبدر  نهاآ یبند وهگرو  کترمشا مردر ا غبرا نستائیارو شناسایی

 محلی تخصصی

 یمحل یهادنهااز  پشتیبانی ایبر محلی ستاییرو انعمر یها وقصند تشکیل

 ریهمیا

 کترمشا جلب

 رقشاا تمامی

و  ورتضراز  دممر زیسا هگاآ

 توسعهدر  کترمشا نتایج

 اقتصادی

 منطقه ای توسعه یها برنامه متناسب نستاییارو بهای  حرفه یها زشموآ ئهارا

در  نستائیارو دننمو خیلد

 یگیر تصمیمو  زیسا تصمیم

 عیشتمو  رکا یطاشر با بطهدر را محلی معاجو مختلف یها وهگراز  سنجی نظر

 نهاآ حصالا چگونگیو 

 کمشتر یگیر تصمیمو  نظر دلتبا

 اه یگیر تصمیماز  پشتیبانی ایبر محلی ستاییرو انعمر یها وقصند تشکیل

 یهادنها ظرفیتاز  دهستفاا

 دموجو کتیرمشا
 محلی یها نیوتعاو  هاراشو ظرفیتاز  یگیر هبهر
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مناطق  با هماهنگو  منطقه حسطدر  جتماعیا دیقتصاا یها فعالیت فضایی-مکانی توسعهو  منتظاا:  4 نکال فهد

 پیرامون

 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 بین العتدا اریبرقر

 یهارساختاو  هادکررکا

 منطقه

 دیکررکا ینمنداتوو  ریساختا منسجاا

  همپیوند یها زهحو

 هسکونتگا دکررکاو  نقش با متناسب هارساختا هماهنگ توسعه

 ها

 دموجو یهارتاساخ با متناسب ها هسکونتگا نقش تقاار

 منابعاز  ازنمتوو  چهریکپا یگیر هبهر

 فضایی نمازسا توسعهدر  دموجو

 یزساای  خوشه با منطقه رداربرخو کمتر یها هسکونتگا تقویت

 ییافزا همو  تعاملی یها ظرفیتاز  دهستفاو ا

 سلسله هجایگا تعیین

 یپذیر نقشو  تبیامر

 منطقه ها هسکونتگا

 سکونتگاهی هشبک اجزا به سیستمی هنگا

 همو  مکمل بطروا دیجاا بر تاکید با منطقه

 فقیا افزا

 ها هسکونتگا غالب نقش تعیین

ای  شبکه فضایی منتظاا

 مناطق با هماهنگ

 ورمجا

 یها حطرای  توسعه یها لویتاو به توجه

 یها هستگاد یها سیاستو  ستادفر

  یربطذ

  تسادفر یها حطر یها سیاست با دیپیشنها یها برنامه قنطباا

 حطر تهیهدر  یربطذ یها هستگاد یها سیاست دننمو ظملحو

 اقتصادی توسعه

 نمیا فقیا پیوندهاو  بطروا دیجاا بر تاکید

 با ورمجا مناطق با منطقه یها هسکونتگا

  چهریکپا هنگا

 یاه هسکونتگا سایر با منطقه یها هسکونتگا مکمل بطروا تقویت

 انهآ دیکررکا نقش تقاار با ارهمجو
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 بخش سوم
 زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه ربانمۀ تدوین
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 . روستای ینگی کند جامع السرا1

 مقدمه

ی یزربرنامه ی ستادر راست الت مکلف ر، دوبرنامه ششم توسعه کشون قانو 27ده لف ماا( بند 1به جز )بر اساس 

 5000ل در هرسا ،نامه برن قانوای جرل اطور در محودرات صاد قتصااتوسعه و ستایی د روقتصااتقویت ای و منطقه 

ی هاوکت نیررنطقه با مشامدی آن قتصاا-قابلیت محلیو محیطی و بومی ی ظرفیت هاو ها ادستعداستا با توجه به رو

برنامه ، وصی مطالعه خصرد مووده محداری سرمایه گذو لتی دوحمایت ، بانکیت تسهیالی از گیره با بهرو محلی 

س ساان یایه کند. بر ستانهاتهی ایزربرنامه و مدیریت ن مازبوسیله سارا ا ستاهان رویی اشتغالزدی و اقتصااتوسعه 

 روستای ینگی ،ستانهااز اهریک ای برر مذکوی ستارو 5000از ضمن تعیین سهمیه ر جه کشودبوو برنامه ن مازسا

عیین تن نجازکندجامع السرا به عنوان روستای هدف طرح مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

ه کده است. شتصادی گردیده و پس از بررسی ها  و شناخت وضع موجود، اقدام به برنامه ریزی و تعیین پروژه های اق

 در ادامه به تعیین اهداف و برنامه های اقتصادی پرداخته خواهد شد.

مدتاً عی ارثرگذاین ا ست.اهای پذیرفته شدو مر مسلم اها ن آنمواپیرو ستایی روتأثیر شهرها بر توسعه مناطق وزه مرا

ن را کاساجهانی ع روز موضو 2004ل سادر ملل ن مازسارو یندد. از ایگرمحقق می شهر -ستای روطریق پیوندهااز 

 ه وکنداهی پرسکونتگام نظااز که هر منطقه تنها متشکل ، چرا ستاییروتوسعه ی هارموتو، چنین نامید: شهرها

 بط بینرواریق طاز ست که افیزیکی دی و قتصا، اجتماعیابط از روایوسته به هم پای بلکه شبکه، نیستط تبااربی

ز اکه از آن بیش ی شهرو ستایی ی روهاه(. سکونتگا1380، ی)کالنترد گیر-شکل میی شبکه شهرو ستایی ط رونقا

 ینمختلف بی مینههادر زکیف مناسباتی هستند که و تحت تأثیر کمّ ت به شد، نی تأثیر بپذیرندی درویژگیهاو

ا میسر نیست ستو روشهر ار توسعه پایدو ساماندهی ن مکات این مناسبااشناخت عمیق ون بدد دارد و جووها آن

و ت ّّماهیدر فهم تغییر ر جامع به منظوی سیهارمند برزستایی نیارو -یشهرت مناسبارو ین(. از ا1383، نیاضو)ر

 ست.ن امال زطوت در ین تعامالت اشد

 سند توسعه اقتصادی روستای مورد مطالعه پرداخته می شود.با این مقدمه، به تدوین  

ی ستار در روکاو کسب ی خوشههاو تولید ی ارزش، هاهنجیرد زیجااسنجی نمکاو اشناسایی 

 ف؛هد

  زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است. مطالعهدر 

صول یا کند تا چگونگی افزودن ارزش به محکمک میو ها استصری فعالیتحلیل زنجیره ارزش روشی برای تحلیل بت

های انجام شده ایجادشان، کنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودخدمات درک 

اس حسخرید مجدد، او ی تمامی این اقدامات، مشتری باید از بازگشت تزریق کنند. در نتیجه تولیدکنندهبه 

 .خشنودی داشته باشد

مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح داد. در واقع،  1980ی وکار در دههاستاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

سازی یک ی ارزش نوعی مفهوم بصری از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، طی پیادهتحلیل یا آنالیز زنجیره
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تقسیم کرد. « های پشتیبانفعالیت»و « های اصلیفعالیت»یک سازمان را به دو بخش زنجیره است. پورتر، ساختار 

 .کندی اصلی و پشتیبان تقسیم میها را به دو دستهصورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهمدل تحلیل زنجیره

 

« های عمومیاستراتژی»نام ههای مفهومی بکارگیری یکی از روشدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این

 .ی بهترین قیمت به مشتریانارائه :پیشتازی در قیمت -1

ه تواند برای آنها قیمت ویژمی تولید کنندهفردی که خریداران نیاز دارند و های منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .روی محصوالت بگذارد

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازاری استراتژی منحصربهکارگیربه :تمرکز -3

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 ارزش و زنجیره ارزش

 د برای محصول بپردازندای که مشتریان تمایل دارنارزش یعنی هزینه

 هزینه با یان تمایل دارند برای محصولی بپردازند. اختالف ایناست که مشتر ایمعنای هزینهطور کلی بهارزش به

 تولید کنندهتوانایی  ی سود نیز بهکند. حاشیهشخص میرا م تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه

ایی موفق، توان کننده تولیداست. در تعریف ساده،  ی ارزش مربوطها و اتصال حاضر در زنجیرهها در مدیریت فعالیت

های انجام شده برای آن ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزینهعرضه

 .ی ارزش استهای حاضر در زنجیرهی تمامی فعالیته، مجموع هزیناست. این هزینه
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کند. در می به محصول و خدمات نهایی را بررسیها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها ی ارزش تمامی فعالیتزنجیره

این  ی ارزش و همچنین اتصالنتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خاص آنها در زنجیره

 ی ارزش، حداکثر کردن تولید ارزش در کنارشود. هدف نهایی در انجام آنالیز زنجیرهفرآیندها به هم خالصه می

 .های تولید استنهنظارت و کاهش هزی

نیروی  صرف کردن منابعی همچون پول،ها، تمام مراحل خرید و متولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

، روی ی ارزش در این قسمتهای زنجیرهانسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اجرا و مدیریت قرار دارند. فعالیت

 .دهندت سود را کاهش یا افزایش میها تاثیر گذاشته و در نهایهزینه

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

توان به پنج ها را میطور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

های عالیتفاین  هر یک از بخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات.

های اصلی را افزایش های پشتیبان، تاثیر یا بازدهی فعالیتهای پشتیبان متصل هستند. فعالیتاصلی به فعالیت

 .دهندمی

 
 زنجیره های ارزش روستای ینگی کندجامع السرا. 78جدول

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی

محل تامین مواد 

 اولیه/ نهاده

و  آموزش

 فناوری

شیوه 

 تولید

محل ذخیره 

 سازی

محل 

 فرآوری

خدمات  نحوه بازاریابی

 پشتیبانی فروش

نحوه ارسال  محل فروش

 به بازار

 ندارد سنتی ندارد حلب گندم
خام 

 فروشی

خرید توسط 

 دولت

حل م -زنجان ندارد

 روستا

 با کامیون

 ندارد سنتی ندارد حلب جو
خام 

 فروشی

خرید توسط 

 دالالن

 توسط دالالن ل روستامح ندارد

 ندارد سنتی ندارد حلب ذرت دانه ای
خام 

 فروشی

 - محل روستا ندارد خود مصرفی

 ندارد سنتی ندارد حلب یونجه
خام 

 فروشی

فروش در 

 محل روستا

 - محل روستا ندارد

 سنتی ندارد  گوسفند و بره
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابی

 زنجان

ه صورت ب

 شخصی

 سنتی ندارد  بز و بزغاله
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابی

 زنجان

به صورت 

 شخصی

 سنتی ندارد  گاو و گوساله
طویله های 

 سنتی

خام 

 فروشی

میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابی

 زنجان

به صورت 

 شخصی

به صورت میدان دواب  ندارد فاقد بازاریابیخام طویله های  سنتی ندارد  گاومیش
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 شخصی زنجان وشیفر سنتی

 ندارد سنتی ندارد  صنایع لبنی
خام 

 فروشی

 - محل روستا ندارد فاقد بازاریابی

کشت گلخانه 

 ای
 ندارد سنتی ندارد زنجان

خام 

 فروشی

فاقد بازاریابی 

 مناسب

 - محل روستا ندارد

 ندارد سنتی ندارد  پرورش طیور
خام 

 فروشی

 - محل روستا ندارد اقد بازاریابیف

پرورش زنبور 

 عسل
 ندارد سنتی ندارد 

خام 

 فروشی

فروش در 

 محل روستا

 - محل روستا ندارد

 ندارد سنتی ندارد زنجان پرورش ماهی
خام 

 فروشی

بازاریابی 

 نامناسب

 - محل روستا ندارد

 

بی در تولیدات محصوالت کشاورزی و همان طور که در جدول فوق مشخص شده است، روستا دارای ظرفیت مناس

دامی و همچنین محصوالت پرورشی بوده اما در بخش نگهداری و فروش نسبتًا ضعیف عمل می کند و دارای 

مشکالتی از قبیل فاقد بازاریابی های مناسب، نداشتن خدمات پشتیبان فروش، نبود مکان مناسب جهت ذخیره 

 ل می باشد.سازی محصوالت و دیگر مشکالتی از این قبی

فضایی دی و قتصا، اجتماعی، اطبیعیی تنگناهاو قابلیتها ی لویتبندو اوتوصیف ، شناسایی

 ؛ستال روشتغاو افعالیتی جهت تولید م نظاو منابع تولید 

بخش،  واطراف  در ارتباط با روستاهای ینگی کندجامع السراوضعیت طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی روستای 

ظام ولید و ننابع تمتفصیل مورد بررسی قرار گرفت، شناسایی قابلیت ها و تنگناهای تاثیر گذار بر  در بخش دوم به

و  اقتصادی ر حوزهفعالیتی در سطح روستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، در جداول زیر ماتریس های چهارگانه د

 نظام تولید فعالیتی ارائه شده است.

 دیصاقتی افعالیت هاه جایگاو همیت ا

خته می داپره منطقسطح در یع فضایی فعالیت ها زتوو ها ه غالب سکونت گادی قتصااسی نقش رین بخش به بردر ا

( LQریب مکانی )ضشاخص ی از گیره پایه با بهرد قتصال امداز ها ه سکونتگادی قتصااسی نقش ربرر به  منظود. شو

ضریب و مرکز تتکنیک سنجش دو ترکیب از فعالیت ها یع فضایی زسی توربرر همچنین به منظود.   می شوده ستفاا

متمرکز از  عممنطقه اسطح در کنشکلی فعالیت ها اپری لگواتکنیک سنجش تمرکز د. می شوده ستفا( اDQیع )زتو

 د.   هد کراشناسایی خورا حتمالی فعالیت ها اتمرکز ط یع نقازتکنیک ضریب توو هد دمی ن نشاه کندایا پر

ا نیز هضایی فعالیت فیع زتوم روستایی منطقه، نظاروستاها در نقش ن شن شدوه بر روتکنیک عالدو  ینده از استفاابا 

 میورزی و داکشا دقتصااقالب در یک کلیت ان به عنوروستاها ینکه نقش ابا توجه به د. میگیرار مطالعه قررد مو

 .  دخته می شوداپردر روستاها یه می پاورزی و دافعالیت کشاع سی نورین بخش به برن اپایاد در تعریف می شو

 هاه سکونتگادر پایه د قتصااتحلیل 

 ی    ایه فعالیت هاپد قتصااتحلیل در ست. اپایه د قتصااتحلیل روستاها غالب دی قتصااتعیین نقش ی هااز روش یکی 

 ین   ااز ناشی ت والصمحت و خدما، یا پایه که کاالدی بنیای فعالیت هاد. اول قسمت تقسیم می شودو ها به ه سکونتگا
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بر دارد. خلی ف داها مصرت آن تبعی که محصوالی فعالیت هاد. دوم می شودر یگر صای دهاه به سکونتگات خدما    

مد به درآیق رین فعالیت ها منجر به تزد. اپایه شکل می گیری فعالیت هاس ساابر دی قتصااشد رین نظریه امبنی 

ی هااز روش یکی دارد. پی دی را در قتصای ایگر بخش هادشد رمد در آیق رین تزد و استا می شوروشهر یا د قتصاا

ح ین طردر است. ای آن اتعیین فعالیت پایه ای یا منطقه و مختلف ملی ح سطور تقسیم کادی در قتصااتحلیل نقش 

روستاهای مورد مطالعه سطح ر در تقسیم کاس سااین تحلیل بر ا

ده از ستفاان فعالیت پایه تعییی هااز روش یکی د. می پذیررت صو

 ست.   ا L.Qتکنیک ضریب  مکانی 

یک دریک فعالیت ای بره محاسبه شد LQگرل این فرموس اساابر 

می ب محسوه سکونتگاای در آن فعالیت یک فعالیت پایه آن نتیجه گرفت که ان گتر باشد می توریک بزه از سکونتگا

در   LQید. محاسبه آمی ر فعالیت یک فعالیت تبعی به شماآن یک باشد از ین شاخص کوچکتر اگر ابالعکس د  و شو

ست که ابه تذکر زم ست. اله اشدن داده یر نشاول زقالب جدت در خدماو صنعت ورزی، کشای بخش هااز هر یک 

سطح در پایه د قتصااگر تحلیل رت این صواغیر و در ست اگرفته م نجاروستاهای منظومه اسطح در ین تحلیل ا

س زده که حدر مد. همانطوآست میدبه ورزی نها کشام آشاید تماروستاها و کثر انقش ، می گرفت رتصوی باالتر

 د.   می شوب محسوای یک فعالیت پایهدر روستاهای منطقه مورد مطالعه صنعت ت و می شد خدما

ه دارای تگانسکو 8ورزی، نقش کشاه دارای سکونتگا 15ع  روستاهای منظومه مجمو، از پایهل شتغال امدس ساابر 

 نگی کند جامعیبا توجه به مطالعات صورت گرفته روستای نقش خدماتی می باشند.  دارای ستا رو 9و نقش صنعتی 

بخش  السرا فاقد نقش کشاورزی بوده و در بخش های صنعت و خدمات ایفای نقش می کند که در این خصوص

 .    سرا در رده ی اول قرار می گیردخدمات به علت باال بودن ضریب آن در روستای ینگی کندجامع ال

 

 L.Q بر مبنی روستاها پایه د قتصاا .79ول جد

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 ادینه چمی

 0.39 0.98 1.08 آرمتلو

 0.00 0.00 0.00 تریاکی

 0.00 0.00 0.00 جهان قبیر

 0.70 2.30 0.66 قراقیه

 1.29 1.42 0.84 پاشاچای

 0.00 0.75 1.19 چولچه

 0.57 2.28 0.68 صایین

 2.96 1.63 0.59 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0.00 یازل داش

 0.00 0.00 0.00 آق قیه
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 پالچه قشالقی

 0.65 0.53 1.18 حاج قشالق

 0.63 2.19 14.41 قره بوته

 0.49 0.31 1.26 چولچه قشالق

 0.89 0.79 0.80 سفیدکمر

 0.00 0.00 0.00 قنبرلک

 0.00 0.00 0.00 قندی بالغ

 0.00 0.00 0.00 قوجالو

 0.00 0.00 0.00 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 0.00 0.00 0.00 ابوجانلو

 0.00 0.00 0.00 دایدارسفلی

 0.46 0.86 1.10 دایدارعلیا

 0.00 0.00 0.00 قره دوراخلوسفلی

 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0.00 0.00 یجوق سفلیقو

 1.20 0.66 1.07 گنبد

 1.69 0.49 0.00 ینگی کندجامع السرا

 1.08 0.30 1.19 بهمن

 0.00 0.00 0.00 تاج الدین

 0.00 0.00 0.00 قادرلو

 1.06 0.79 0.78 قوشچی

 1.79 0.82 0.96 چسب

 0.00 0.00 0.00 جانقاجار

 0.55 0.11 1.31 قوریه

 1.04 0.40 1.17 قلقاتی

 0.94 1.13 2.32 نکتو

 0.65 1.14 1.00 ارکویین

 0.00 0.00 0.00 بلوبین

 1.34 0.66 1.06 خویین

 0.00 0.00 0.00 ساری قیا

 0.00 0.59 1.24 گرنه

 0.45 1.89 4.11 نجم الشیخان
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 منطقهسطح در یع فعالیت ها زتو

طح تمرکز تکنیک سنجش سروستاها از سطح ت در خدماو یع فعالیت ها زتوه سی نحوربرر به منظوح ین طردر ا

 ست: ایر  قابل محاسبه ل زطریق فرمواز ین تکنیک سنجش سطح تمرکز در است. ه  اشدده ستفاا

 
ن روستا آجمعیت ی صددرسهم ه نشاندهند  xدر روستا ، یک فعالیت ی صددرسهم ه هندن دنشا yل ین فرمودر ا

ین در ا  Cان هد. میزدمی ن نشارا یا خدمت و تمرکز یک فعالیت ن امیز، یا شاخص سطح تمرکز Cو می باشد 

در فعالیت آن کز تمره هندن دیکتر باشد نشادنز 100به   Cهر چه د. می گیرار قر 100و بین صفر اره تکنیک  همو

ر های بررا  در روستاهانتیجه محاسبه شاخص سطح تمرکز ول زیر مطالعه می باشد. جدرد سطح مواز خاصی ط نقا

 هد.  دمی  ن نشات را خدماو صنعت ورزی، کشای بخش هااز یک 

 

 روستاهای مورد مطالعهسطح در شاخص سطح تمرکز  .80ول جد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 ادینه چمی

 0.94 9.28 37.61 آرمتلو

 0.00 0.00 0.00 تریاکی

 0.00 0.00 0.00 جهان قبیر

 2.13 22.72 22.72 راقیهق

 4.46 13.55 29.01 پاشاچای

 0.51 7.18 41.80 چولچه

 2.12 18.76 19.73 صایین

 11.01 15.18 19.35 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0.00 یازل داش

 0.00 0.00 0.00 آق قیه

 0.00 0.00 0.00 پالچه قشالقی

 2.07 4.80 41.16 حاج قشالق

 1.47 21.12 23.79 قره بوته

 1.05 2.09 43.76 چولچه قشالق

 0.43 4.67 34.86 سفیدکمر

 0.00 0.00 0.00 قنبرلک

 0.00 0.00 0.00 قندی بالغ

 0.00 0.00 0.00 قوجالو

 0.00 0.00 0.00کارخانه آجر سفال 
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 ینگی کند

 0.00 0.00 0.00 ابوجانلو

 0.00 0.00 0.00 دایدارسفلی

 1.46 8.32 38.71 دایدارعلیا

 0.00 0.00 0.00 ره دوراخلوسفلیق

 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0.00 0.00 قویجوق سفلی

 4.24 5.93 37.29 گنبد

 2.71 0.53 33.45 ینگی کندجامع السرا

 3.74 2.23 41.62 بهمن

 0.00 0.00 0.00 تاج الدین

 0.00 0.00 0.00 قادرلو

 3.17 6.74 36.21 قوشچی

 2.51 3.34 29.04 چسب

 0.00 0.00 0.00 جانقاجار

 0.68 0.49 44.86 قوریه

 1.14 0.77 38.27 قلقاتی

 1.86 5.66 28.67 نکتو

 0.16 8.74 32.71 ارکویین

 0.00 0.00 0.00 بلوبین

 3.47 4.50 35.43 خویین

 0.00 0.00 0.00 ساری قیا

 0.61 5.39 43.39 گرنه

 1.07 16.39 25.82 نجم الشیخان

 45.78 39.79 14.44 ادر سطح روستاه

 

به روستاهای منظومه سطح را در سطح تمرکز ان کمترین میزورزی کشاول ین جدد در امی شوه که مشاهدر همانطو

ن روستاها میاازن در متورت به صوورزی کشای ست که فعالیت هااین امر به معنی این است. ص داده اختصاد اخو

در چه را سطح تمرکز ان بیشترین میزخدمات مقابل در تمرکز نیست. مه یک یا چند سکونتگاو در ست ه ایع شدزتو

یک ی خدماتی در تمرکز نسبی فعالیت هان از مر نشااین است. ص داده اختصاد ابه خوروستاهای مورد مطالعه سطح 

لیت در بوده و نشان از تمرکز این فعاصنعت نیز باال در حوزه کلی سطح تمرکز ر ما به طوه دارد. ایا چند سکونتگا

روستاهای بزرگ و مرکزی دارد. در روستای ینگی کندجامع السرا نیز سطح تمرکز در حوزه کشاورزی بیشتر از سایر 

 فعالیت ها می باشد.
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نها در آا هین فعالیت اشناخت نقاطی که ر مختلف فعالیت ها به منظوی هاوه گردر سی سطح تمرکز ربراز پس 

یک دنز LQ به تکنیکروش نظر از ین تکنیک که د. امی شوده  ستفا( ا DQیع )زتکنیک ضریب تواز ست امتمرکز 

 از : ست رت اعبا  DQمحاسبه ل فرمود دارد. جووتمرکز فعالیت ط نقاام کددر هد دمی ن ست نشاا

 
که  وستایی رهر در می باشد. روستاها جمعیت ی صددرسهم  Xروستا و شاغلین هر اد تعدی صددرسهم Yدر آن که 

DQ د دارد.   جووفعالیت ع از نوآن تمرکز در آن روستا ست بیاید دیک به از  بیشتر 

 

 روستاهاسطح  در یع فعالیت ها زمحاسبه تکنیک ضریب تو .81جدول 

 D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 ادینه چمی

 0.46 1.14 1.25 آرمتلو

 0.00 0.00 0.00 تریاکی

 0.00 0.00 0.00 ن قبیرجها

 1.23 4.06 1.17 قراقیه

 2.00 2.21 1.31 پاشاچای

 0.00 1.07 1.69 چولچه

 0.36 1.45 0.43 صایین

 0.67 0.37 0.13 کهریزسیاه منصور

 0.00 0.00 0.00 یازل داش

 0.00 0.00 0.00 آق قیه

 0.00 0.00 0.00 پالچه قشالقی

 1.51 1.25 2.76 حاج قشالق

 0.82 2.84 0.91 هقره بوت

 0.64 0.40 1.64 چولچه قشالق

 0.79 0.70 0.95 سفیدکمر

 0.00 0.00 0.00 قنبرلک

 0.00 0.00 0.00 قندی بالغ

 0.00 0.00 0.00 قوجالو

 0.00 0.00 0.00 کارخانه آجر سفال ینگی کند

 0.00 0.00 0.00 ابوجانلو

 0.00 0.00 0.00 دایدارسفلی

 1.32 2.46 3.14 دایدارعلیا

 0.00 0.00 0.00 قره دوراخلوسفلی
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 D.Qتکنیک ضریب توزیع 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 قره گونی

 0.00 0.00 0.00 قویجوق سفلی

 2.34 1.29 2.09 گنبد

 1.72 0.49 1.08 ینگی کندجامع السرا

 1.24 0.34 1.38 بهمن

 0.00 0.00 0.00 تاج الدین

 0.00 0.00 0.00 قادرلو

 1.28 0.95 1.28 قوشچی

 1.78 0.82 0.95 چسب

 0.00 0.00 0.00 جانقاجار

 0.40 0.08 0.95 قوریه

 1.22 0.46 1.36 قلقاتی

 1.02 1.22 1.05 نکتو

 0.46 0.80 0.70 ارکویین

 0.00 0.00 0.00 بلوبین

 1.66 0.81 1.31 خویین

 0.00 0.00 0.00 ساری قیا

 0.00 0.68 1.42 گرنه

 0.45 1.90 0.81 نجم الشیخان

 

 د.می شوه شاهدین تکنیک نیز مدر اشد ن داده سطح تمرکز نشال مددر که ورزی کشای الیت هایع فعزتوازن در تو

مقابل در ی باشد. ( مدایدارعلیا) 3.14م روستاها تمان میاورزی درکشای یع فعالیت هازکه بیشینه ضریب توری به طو

ین ابه د عد ینا( می باشد. نبدگ) 2.34)قراقیه( و  4.06یع به ترتیب زبیشینه ضریب توت خدماو بخش صنعت در 

بخش صنعت  روستاهای مورد مطالعه دربر متوسط ابر 4.06با توجه به جمعیتش ی قراقیه ستادر رومعناست که 

وسط بر متابر 2.34ت شاغلین بخش خدماآن طیبی با توجه به جمعیت رت در گنبد شاغلند.  به همین صو

 ست.   روستاهای منظومه ا

 متمادر  یعزب توشاخص ضری قراقیه، پاشاچای، حاج قشالق، دایدارعلیا، گنبد و نکتو ا نظیرهه برخی سکونت گادر 

با توجه به ه شد پیش بینیاد تعداز بخش ها م تمادر شاغلین اد ین معنی که تعداست.  به ایک از بخش ها بیشتر 

 .  ستابل توجیه ستاها قاروین ل در اشتغاخ انردن مر با توجه به بیشتر بواین است که ابیشتر روستاها متوسط 

 11ی، ورزبخش کشادر تمرکز ه دارای سکونتگا 15مطالعه رد موروستای  42از یع زضریب تول مدس ساابر 

 می باشند. ت بخش خدمادر تمرکز ه دارای سکونتگا 12و بخش صنعت در تمرکز ه دارای سکونتگا
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 1.08 مذکور دول باال با توجه به جمعیت روستایدر روستای ینگی کندجامع السرا طبق اطالعات اخذ شده از ج

مات مشغول به برابر نیز در بخش خد 1.72برابر در بخش صنعت و  0.49برابر در بخش کشاورزی نسبت به جمعیت، 

 کار می باشند.
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی .82جدول

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و فیکی توسعه امکان

 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 عملکرد ارتقا امکان

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 همنطق

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 خسارات بروز احتمال

 در مالی و جانی

 منطقه

 سوانح بروز صورت در

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی غرب 

 منطقه

 بومی هویت تهدید

ت
قو

 
ها

 

اد
ص

اقت
 

      

وجود تنوع محصوالت 

 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 

 تولیدی محصوالت

 منطقه

 با گردشگری توسعه

 عرضه حوریتم

 محصوالت مستقیم

 منطقه خاص

 غیر بهره گیری     

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 از حاصل ویژه سود خروج عدم

 واسطه به محصوالت فروش

 عمده روستاییان بر مالکیت

 کشاورزی بخش در تولید منابع

 

 تولیدات توسعه

 شده فراوری کشاورزی
      

 غیر گیری بهره

 از پایدار و مخرب

 تعمرا

 

 راه انداری مناسب افزوده ارزش

زنبور عسل در روستاهای دامنه 

 محیطی شرایط ای با توجه

 های فعالیت توسعه

 منطقه زنبور داری در 

 فرایند زنجیره تکمیل

و توسعه  عسل تولید

 محصول این بازریابی

        

تعدد دامداری ها با عملکرد 

 منطقه ای 

 

 در پرورش دام توسعه 

 طقهمن سطح

        

 ساالنه تولید باالی نسبتا میزان

 عسل

 فرایند زنجیره تکمیل 

توسعه  و عسل تولید

 محصول این بازریابی

 غیر گیری بهره      

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 فرایند زنجیره تکمیل  شیر تولید باالی نسبتا میزان

توسعه  و شیر تولید

 محصول این بازریابی

        

 تولیدات فراوری توسعه  ظرفیت پرورش دام  وجود

 دامی

        



 1397 -نجان زایی روستایی استان زبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 

275 

 

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و فیکی توسعه امکان

 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 عملکرد ارتقا امکان

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 همنطق

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 خسارات بروز احتمال

 در مالی و جانی

 منطقه

 سوانح بروز صورت در

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی غرب 

 منطقه

 بومی هویت تهدید

 اولیه مواد بودن دسترس در

 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی

 تولیدات فراوری توسعه 

 کشاورزی

 تولیدات توسعه

 بومی دستی صنایع

 منطقه درسطح

       

 ذخیره منابع آب و امکان وجود

 و کشاورزی مصارف برای آب

  ماهی پرورش

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

حاصلخیزی خاک در بخش 

 های دشتی و کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 

هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید از        

طریق افزایش 

عملکرد بر هکتار 

 تولیدات کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 

 ه ایدارویی و گلخان

افزایش درامد روستایان 

با توسعه کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 

 کشاورزی فرآوری شده

توسعه گردشگری با 

محوریت عرضه 

مستقیم دمنوشها، 

عرقیات و محصوالت 

 گیاهی و دارویی

توسعه اموزش  

های مرتبط با 

شناخت 

گیاهان 

دارویی و 

 مزایای آنها

بهره برداری غیر    

از مخرب و پایدار

 مراتع

 

توسعه فعالیت های  وجود گونه های متنوع جانوری

مرتبط با پرورش دام 

های خاص و فرآورده 

 های مرتبط با آنها

توسعه گردشگری  

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

 مزیت های منطقه

توسعه تولیدات منطقه  رویش گیاهان دارویی

 ه گیاهان دارویی در زمین

توسعه تولیدات 

 کشاورزی فرآوری شده

بهره برداری غیر       

مخرب و پایدار از 

 مراتع
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و فیکی توسعه امکان

 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی

 منطقه

 عملکرد ارتقا امکان

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 همنطق

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 خسارات بروز احتمال

 در مالی و جانی

 منطقه

 سوانح بروز صورت در

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی غرب 

 منطقه

 بومی هویت تهدید

وجود جاذبه های گردشگری 

 طبیعی

توسعه گردشگری   

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

 مزیت های منطقه

برخورداری از چشم اندازهای 

 صر بفرد طبیعیمنح

توسعه گردشگری   

 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       

روستائیان و غیر 

بومیان نسبت به 

 مزیت های منطقه
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی .83جدول  

 تهدیدها ها فرصت ماتریس چهار گانه

 و کمی و کیفی توسعه امکان

 تولید تنوع افزایش

 ورزیکشا محصوالت

 و سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 ارتقا امکان

ظرفیت 

 های

 اجتماعی

 منطقه

 امکان

 ارتقا

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولتوس

 عه

 منطقه

 آلوده احتمال

 منابع شدن

 طبیعی

 منطقه

 بروز لاحتما

 و جانی خسارات

 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 مراتع منطقه

 بومی هویت تهدید

ها
ف 

صع
 

اد
ص

اقت
 

 آبی منابع هدررفت      

 سنتی واسطه به منطقه

 تولید شیوه بودن

 رفت هدر از جلوگیری 

بهینه  منظور به منابع

 و تولید فرایند سازی

 راندمان افزایش

        

 تکنولوژی در محدودیت

 در شده گرفته کار به

 کشاورزی  تولیدات

 کشاورزی تولید تکنولوژی ارتقا

 کیفی کمی و توسعه منظور به

 کشاورزی محصوالت

 تولید تکنولوژی ارتقا

 منظور به کشاورزی

 تولید فرایند بهینه سازی

        

 تاسیسات در محدودیت

 کشاورزی تولید پشتیبان

 پشتیبان سیساتتا گسترش

 هدف زمینه با کشاورزی تولید

 و تنوع افزایش برای سازی

 محصوالت کیفیت

 تاسیسات گسترش

 کشاورزی تولید پشتیبان

 به

 زنجیره تکمیل منظور

 تولید فرایند

        

 محصوالت عرضه دشواری

 بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط مصرف

 منطقه محصوالت عرضه تسهیل

 بودبه طریق از

 به نقل و حمل های زیرساخت

 و توسعه تنوع افزایش منظور

 کیفی محصوالت

         

         تبدیلی صنایع گسترش  تبدیلی صنایع وجود عدم
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 تولیدات با مرتبط

 منطقه کشاورزی

 

 راستای در منطقه در

 های زنجیره تکمیل

 محصوالت تولید فرایند

عدم وجود مکان مناسب 

 جهت ذخیره سازی

 محصوالت

هدر رفت محصوالت  

 تولیدی

        

 اطالع در محدودیت

 کنندگان تولید به رسانی

 های روش مورد در محلی

 وضعیت و بهینه تولید

 بازار

 به اطالع رسانی وضعیت ارتقا

 در محلی کنندگان تولید

 محصوالت کیفی توسعه راستای

 کشاورزی

         

اهداف  با مراتع تخریب

غییر کاربری اقتصادی ت

 غیر مجاز

تعیین مکانهای         

مناسب برای 

فعالیت ها در 

 خواستی

 

 دام تعداد بودن بیشتر

 چراگاه ظرفیت به نسبت

 ها

 هکتار در عملکرد اقزایش

 کشاورزی محصوالت

 نباتات کشت توسعه       

عنوان  به ای علوفه

 در دوم کشت

 از جلوگیری راستای

 تخریب

 فرسایش و مراتع

 کخا

 

 روستاییان سرمایه خروج

 انداز پس( منطقه از

 ویژه به روستائیان

 در غالبا روستاهای بزرگ

 سرمایه منطقه از خارج

 میشود( گذاری

 برای سازی زمینه 

 در بومیان گذاری سرمایه

 فرایند تکمیل راستای

محصوالت  تولید

 کشاورزی
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 زیرساخت وجود عدم

 تخصصی آموزش های

 با مرتبط ای حرفه

 منطقه درسطح کشاورزی

 آموزش های زیرساخت ایجاد

 در کشاورزی تخصصی

 تنوع و کیفیت افزایش راستای

 کشاورزی محصوالت

         

ی
یط

مح
- 

ی
خت

شنا
م 

بو
 

کاهش آلودگی محیط در راستای  آلودگی منابع آب و خاک

افزایش عملکرد و توسعه کمی و 

کیفی محصوالت کشاورزی و 

 دامی

دگی های کاهش آلو 

محیطی منطقه در 

راستای استفاده از 

پتانسیل های 

 گردشگری آن

جلوگیری از    

الوده شدن منابع 

طبیعی منطقه با 

کاهش اثرات سو 

دفع نامناسب 

 زباله ها

جلوگیری از تخریب  

مراتع و منابع 

طبیعی با کاهش 

اثرات سو دفع 

 نامناسب زباله ها

 

دفع نامناسب فاضالب 

 )چاه جذبی(

هش آلودگی محیط در راستای کا

افزایش عملکرد و توسعه کمی و 

کیفی محصوالت کشاورزی و 

 دامی

کنترل آلودگی      

های منابع 

طبیعی با اصالح 

سیستم دفع 

 فاضالب روستاها

   

قرار گرفتن در نزدیکی 

 پهنه زمین لغزش

ایمن سازی        

سکونتگاهای واقع در 

پهنه های زمین 

لغزش با هدف 

ش خسارات کاه

جانی و مالی در 

 صورت بروز سوانح

  

قرارگرفتن در منطقه 

 دارای خطر سرمازدگی

ایمن سازی        

سکونتگاهای واقع در 

این پهنه با هدف 

کاهش خسارات 

جانی و مالی در 

 صورت بروز سوانح
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ارتقاء  و رکا جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت

 یا بخش؛ روستاهای هدف دهستان آنها در هایمهارت

به  وستاییهمانگونه که در بخش مربوط به جمعیت شناسی و تحوالت جمعیتی و نیز مباحث مربوط به اشتغال ر

صول فو در  تفصیل اشاره شد، روستائیان سکونتگاه های مورد مطالعه به شغل خدماتی و کشاورزی مشغول بوده

 کشاورزی ر حرفهدوالت کلیه جوانان و سرپرستان خانوار به کشاورزی مشغول می باشند و اکثر افراد نیز کشت محص

صولی که فلی در نیازمند آموزش روش های مدرن کشاورزی و آشنایی با فرآیند کامل تغییر الگوی کشت می باشند و

شکالت مدلیل  ده اند، بیشتر جوانان بهبرداشت محصوالت کشاورزی به اتمام رسیده و روستائیان به فراغت رسی

 الیت هایبه فع واقتصادی و نبودن فعالیت های خدماتی الزم در روستا به شهرهای زنجان و تهران مهاجرت نموده 

کار در  جویای اقتصادی خدماتی مشغول می شوند، در حالت کلی می توان چنین بیان نمود که جوانان و سرپرستان

بهره  واورزی، شاغل  و پس از برداشت محصول بیکار می شوند که در صورت احداث سطح روستا در فصول کش

ی در دافعالیت اقتص برداری از فعالیت های اقتصادی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی،

 سطح روستا ایجاد خواهد شد.

ر اساس تعاریف مرکز آمار ایران در رده بیکار جوانان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته ب

محسوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکاران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا ارائه شده و به تفصیل توضیح 

داده شده است و در خصوص آموزش ها و مهارت های الزم نیز در جدول ذیل در خصوص هریک از فعالیت های 

ای توسعه اقتصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز همراه با ارگانهای حامی، اقتصادی پیشنهادی بر

 اطالعات مورد نیاز ارائه شده است.

 

 تعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارتقا ظرفیت نیروی انسانی .84جدول

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده آموزش های مورد نیاز ایده کارآفرینی

 انبار محصوالت
اصول انبارداری، نحوه نگهداری، خواص 

 مواد و محصوالت و ...  
 فنی و حرفه ای –نظام مهندسی کشاورزی 

 پرورش زنبورعسل
آشنایی با شرایط نگهداری زنبور، نوع 

 زنبور، غذاهای مورد نیاز، بیماریها و ...
 شیالت

 پرورش دام و طیور
دام، آشنایی با شرایط نگهداری دام، نوع 

 غذاهای مورد نیاز، بیماریها و ...
 شیالت

 پرورش گل و گیاه
آشنایی با انواع گل، روش های نگهداری، 

 شرایط آب و هوایی و ...
 هاد کشاورزیج -فنی و حرفه ای

 گردشگری
آشنایی با اصول و روشهای بوم گردی، 

 روش های پخت غذای سنتی و ...
 فنی و حرفه ای –میراث فرهنگی
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 تخدماو  فعالیتها زیبرندسا بر تاکید با ستارو یظرفیتها مهمترین یلویتبندو او ییشناسا

 ستارو دیقتصاا کتحر جهت نهااپیشرو  لویتدارای او تخدما یا تولید یهارمحو تعیین ایبر

 در لتحو یندآفر تسریع فهد با توسعه کمحر یها وژهپر حیاطرای  منطقه توسعه مردر ا راکا یها سیاستاز  یکی

 همافررا  نسانیا تر بمطلو یها فعالیت توسعه نمکاا زمال یبسترها دیجاا با کمحر یها وژهپر. باشد می مناطق ینا

 محیطی یستز ،دیقتصاا ،جتماعیا مختلف یها مینهدر ز مثبت تتحوال سمت به نندابتو نسانیا معاجو تا ندآور می

مشخص شده  یها زهحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذ. داردبر مگا هغیرو 

 تاکید با ولجد قالبدر  دی،قتصاا دیکررو با زهحو هر انپیشرو  کمحر یها وژهپر بخش یندر ابرای منظومه حلب، 

 . ددگر می ئهارا روستا دیقتصاا غالب دکررکا بر

 

 اقتصادی تحرک جهت هاپیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید تعیین محورهای .85جدول

 پروژه های محرک و پیشران ریزکارکرد  کارکرد غالب روستا

 نپشتیبا خدماتی مرکز خدمات

فعالیتهای خدماتی و 

پشتیبان کشاورزی، 

پرورش ماهی و 

 زنبورعسل

 

 تن 30احداث کارگاه تبدیل شیر به صنایع لبنی با ظرفیت 

 ورزیکشاو ادوات  ها دهنها وشفر نمایندگی ایجاد

 تشکیل شرکت تعاونی دامداران با مشارکت کلیه روستاهای حوزه

 وکند 1500 ظرفیت با نستارنبوز ایجاد

 ورزیکشا تالآ ماشین فنی تخدما گاهیرکا یحدهاوا اثحدا

 آن زیسا برندو    محلی پنیر تولید خانگی هگارکا دیجاا

 زنبورعسل و طیور،ماهی ورشپر رهمنظو چند کوچک یها سالن اثحدا

 

 ،ظرفیتها با مرتبط ،غیربومیو  بومی ادفرا توسط اءجرا قابل فرینیرآکا یهاحطر با مرتبط یهاهیدا آوریجمع

  تولید؛ یهارمحوو  مزیتها

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که 

موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه  (Entrepreneurship) کارآفرینی

دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی که 

ل مشکل اشتغال به سمت کار در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای ح

در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش ها و گرایش  70آفرینی پیش می رویم. در اواخر دهه ی 

 به. آمد وجود به خوداشتغال افراد و کوچک کارهای  های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و

 انجام شناسی روان و شناسی جامعه مدیریت، اقتصاد، دیدگاه چهار از زیادی عاتمطال پدیده این عمیق تاثیرات علت

مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ارائه ی تعریفی  فراوان، محققین تالش و کارآفرینی بررسی قدمت باوجود. است شده

خود شامل نکات  قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم،

جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری، نوآوری و ... به این مفهوم اضافه 

 شده است. 
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  باشد. در جلسات برگزار شده با ساکنین روستا، ایده های کارآفرینی روستاییان به قرار جدول ذیل می
 

 تبط با کارآفرینی در روستای ینگی کندجامع السراایده های جمع آوری شده مر .86جدول 

 ایده های کارآفرینی توضیحات

 کشاورزی و دامداری  به دلیل وجود زمین های مناسب و علوفه کافی

 پرورش زنبورعسل وجود شرایط مناسب
 

 ؛ستارو ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمیو  کیفی نتایج تعیین

 شبخ: کند می قسیمت بخشدو  بهرا  منطقه هر یها فعالیت ،که در بند قبل مورد بررسی قرار گرفت دقتصاا پایه نظریه

 طمربو ملی دقتصاا شدر به ساساًآن ا شدر ینابنابرو  دشو می فمصر منطقهاز  رجخاآن در  حاصل که پایه یا دراتصا

 وینیر که جمعیتی. ستا بستهاو منطقه معیتج شدر بهآن  شگستر که محلی بستهوا صنایع یا تخدما بخشو   ستا

 سساابرآورد.  می دبوجوا ر هغیرو  نقلو  حمل ،بانک زه،مغا نچو خدماتی به زنیاآورده و  همافررا  پایه یها فعالیت رکا

 پایه یها لیتفعادر  لشتغاا ،کند می نگرگورا د منطقه یک دیقتصاا رساختا که مهمی وینیر دقتصاا پایه نظریه

 مستقیم رتصو به یا تأثیر ین. ااردگذ می تأثیر منطقه لشتغاو ا جمعیت بر بخش یندر ا گرگونیو د باشد می منطقه

 پایه لشتغاا به بستهوا یتجمعدر  )تغییر غیرمستقیم یاو  ند(دار لشتغاا پایه یها فعالیتدر  که ادیفرا ادتعددر  )تغییر

 یجمعبند با ( 22-26 :1369 ،فیعیر) کند می اپید دنمو (آورد یم دبوجورا  خدماتی مشاغل به زنیا دخو لنباد به که

 دارای دو ویژگی است:قل احد پایه لشتغاا که سیدر نتیجه ینا به انتو می شد گفته نچهآ

  ،ستاگر کل لف(ا

 . نددار یمندونیر تیدراصا جنبةآن  تمحصوال (ب

 مکمل (ب ،ستاگر جمعیت لف(ا: ستا گییژدارای دو و قلانیز حد خدماتی لشتغاا که دشو می نتیجه همچنین

 دیقتصاا  تماعیجا یها فعالیت دهگستر طیف که شتدا توجه نیز نکته ینا به بایستی می لبتها. ستا پایه لشتغاا

 بهرا  لشتغاا ل،محصو دنبو تیدراصاو  ییاگر جمعیت ،ییاگر محل یهارمعیا بنتخاا با انتو نمی حتیرا به ،مناطق

از  یکمتر مرتبهدر  هلبتا که ودفزا قبل اردمو به نیز ییگرد یهارمعیا انتو می. دکر تقسیم یهغیرپاو  پایه بخش دو

 :دنمو خالصه یرز ولجدرا در  هارمعیا ینا انتو که می گیرند می ارقر همیتا جهدر

 پایه دقتصادر ا لشتغاا یبند طبقه ایبر ساسیا یهارمعیا . 87 ولجد

 جهدر

 رمعیا همیتا

 غیرپایه لاشتغا پایه لشتغاا

 لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو

 جمعیت گراست دارد یمندونیر تیدراصا جنبه ستاگر محل درجه یک

مورد مصرف 

جمعیت محلی 

 است

 درجه دو

 رجخادر  ساسیا تتصمیما -

 می شودگرفته  منطقه

 دجنبه تولیدی دار -

 روشی داردجنبه عمده ف -

 
 عالیتساسی فا تتصمیما

 .دشو گرفته می محلدر 
 

 1378: 125 ی،ماجد: ماخذ
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 اتتغییر ندرو یبین پیشدو  تبعیو  پایه یها فعالیت شناختاز  پس: پایه یها فعالیت انمیزو  ها ضریب پیشبینی

 را پایه بخشدر  لاشتغا انمیز. دکر آوردبررا  تبعیو  پایه یها فعالیتدر  لشتغاا انتو می ،نظرردمو یضریبهادر 

 لمداز  رجخار د ا،نزوبر یمتغیرها انعنو به پایه یها فعالیت نکهآ نخست: دکر بینی پیش رتصودو  به انتو می

 باو  ل،مد خلادرا در  پایه مشاغل نکهآ یگرد. شوند گرفته رکا به تبعی لشتغاا محاسبة ایبر سپسو  هشد تعیین

 .دنمو آوردبر مشاغل ینا ةکنند تعیین دیقتصاا بطروا تحلیل

 هفتدر  لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یگیرربکا یندافر :لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یبررکا

 : ددمیگر معرفی مقد

 .ستادفر سطح یکو  مطالعه ردمو منطقه دقتصاا رساختااز  زنیا ردمو تطالعاا تنظیمآوری و  جمعاول:  مقد

 نطقه.م دیقتصاا یفعالیتها دنبو پایه غیر یا پایه تحلیلدر  (.L.Q ) مکانی ضریب یگیرربکادوم:  مقد

 به دوجوم یبخشهااز  یک هر ایبر ضریب ینا 1385-1390 ساله 10دوره  ایبر عامل شدر محاسبه: مسو مقد

 .ددمیگر محاسبه  پایه بخش انعنو

 .ددمیگر محاسبه پایه بخشدر  لشتغاا کل انمیز قسمت ین: در ارمچها مقد

 .منطقه دیقتصاا یفعالیتها مهم یبخشها ایبر  B.Mضریب  بهمحاس: پنجم مقد

پایه  ریتئو دنبو معتبر ضفر باو  یرز بطهرا یمبنا بر (t+nفق )ا لسادر  منطقه کل لشتغاا بینی پیش: ششم مقد

 یکسانند. پایه لشتغاو ا کل لشتغاا هیندافز ضریب که معنا بدین نماز لطودر  دقتصاا

  پایه غیر لشتغاا کل بینی پیش: هفتم مقد

 جدول ذیل برآورد تعداد شاغلین به روش باال می باشد.

 

 برآورد تعداد شاغلین در روستای ینگی کندجامع السرا .88جدول 

 روستا
گروه 

 فعالیت

اشتغال پایه 

 tدر سال 

درصد ساالنه 

رشد اشتغال در 

تا  85گذشته )

90) 

عامل رشد 

 10برای دوره 

ساله پیش 

 بینی

 اصالح کمتر از

درصد  0.34

 متوسط مجموع

پیش بینی 

اشتغال پایه در 

 +t 10سال

BM 

et  

مجموع 

کل 

 اشتغال

Ne 
شاغلین 

 غیر پایه

ینگی 

کندجامع 

 السرا

 - 1.09 176 1.32 133 0.89 0.34 6.64- 122 صنعت

           16 کشاورزی
    17 

           23 خدمات
    25 

 

اه رید و رفخحمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت  این طرح و دولت،یکی از اهداف مهم 

 23اده مت. در زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه اس

 و کرامت فق حیثیتبه طوری که زندگی فرد و خانواده اش را موا درامدبودن  انهمنصف اعالمیه جهانی حقوق بشر بر

ورد تاکید قرار ماهداف زیر  1970ژوئن   22مصوب 135 انسانی تامین کند، تاکید شده است. در توصیه نامه شماره

 گرفته اند:



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 

284 

 

 و مردممه قر و ارضای نیازهای هفباید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با  درآمدتعیین حداقل  -الف

 خانواده آنان باشد.

 مورد حمایت درآمدظر حداقل سطوح مجاز را از ن مردمباید آن باشد که  درامدیین حداقل هدف اصلی تع -ب

 .اجتماعی الزم قرار دهد

 م بنگاه و ه  دممر، شرایطی را ایجاد می  کند که برمبنای آن ها هم درآمدتعیین حداقل  یبرا یمعیارهای داشتن

 هامای برنرا بر ثبات تری رد. معیارها همچنین محیط بامی  توانند دریابند که چه قواعدی وجود دا ی اقتصادیها

  :ریزی بوجود می  آورد این معیارها عبارتند از

 آنها ایه خانواده ومردم  نیازهای -1

 در د پایهدرآمساس می گردد. بر این ا درامد تعیین، نیاز پایه و اساسی جهت تعیین درآمدهنگام تعیین حداقل  به

عالیت فهتر است را نتواند بپردازد ب درآمدبوده و هر رشته فعالیتی که آن سطح  مردمحد پوشش نیازهای اساسی 

ی  به نظر م»ی  کند: المللی کار در این زمینه چنین اشاره م ن. سازمان بیداشته باشدکمتری  درآمدنکند تا اینکه 

ک یعنی که گردد. بدین مرسد که مفهوم حداقل نیازهای اجتماعی می  تواند به مفهوم حیثیت انسانی مرتبط 

، اجتماعی ن گروهخانواده نباید در اثر فقر مجبور به آن چنان زندگی بشود که وی را از دیگر خانواده های همی

 «مشخص و جدا سازد.

 کشور دردرآمدها  عمومی سطح -2

که از  ایجاد می کند قبل از هر چیز ضرورت»سازمان بین  المللی کار چنین مقرر می  دارد :  30توصیه نامه شماره  

اند،   قد ساختهآن متشکل بوده و پیمان  های جمعی منع مردمکه در کارهای مشابه و در صنایعی که  درآمدینرخ 

ور در کش هادرآمدای ممکن نباشد از سطح عمومی   سهمی  شود، الهام گرفته شود و هرگاه چنین مقای تعیین

نسیت، ی که برحسب جدرآمدهایتوسط آمارهایی از متوسط  ها در یک کشوردرآمدسطح عمومی « استفاده شود.

 شاخه فعالیت اقتصادی  گروه شغلی و مکان طبقه  بندی شده است، بهتر اندازه  گیری می  شود.

 آن تغییرات و زندگی هزینه -3

کم ی نوارهاکشورها شاخص بهای مصرفی را با توجه به سطوح قیمت  هایی که رفاه و نیازهای اساسی خا بیشتر

ی  ا  نیز مانوارهدرآمد را تحت تاثیر قرار می  دهد، اندازه  گیری می  کنند. متوسط هزینه برحسب انواع خاص خ

 در نظر گرفته شود. درآمدتواند در تعیین سطوح حداقل 

  اجتماعی تامین مزایای -4

ا می  همایت  ح ست و دیگر یکی از شیوه  های پشتیبانی از نیروهای فعال و کارگری جامعه ا درآمدحداقل  تعیین

ایت  سایر حم وتماعی تواند شامل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال باشد. دستیابی به مزایای تامین اج

 است. درامد قلها و سیاست  های کاهش فقر، معیار مهمی در تعیین حدا

  اجتماعی های گروه سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

پایه متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه  های مختلف اجتماعی، متوسط  مخارج و  نداردهای زندگی براستا معیارهای

اتاق  های مسکونی،  های زندگی از قبیل تعداددمخارج کل بر مبنای سبدهای کاالیی،  سایر معیارهای استاندار
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صیالت باالتر از مقدماتی در خانوار و .... نسبت اجاره مسکن خانوارها، متوسط تعداد اعضاء خانوار، نسبت اعضاء با تح

 .اغلب صورت می  پذیرد

 اقتصادی عوامل -6

 عوامل عواملی همچون الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره  وری، سطح اشتغال و ظرفیت پرداخت از جمله

 ند تغییردی هماندر نظر گرفته می  شوند. معیارهای توسعه اقتصا درآمداقتصادی هستند که در تعیین سطح حداقل 

ت در ، خدمادر تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت، تغییر در سهم نسبی بخش های کشاورزی، صنعت

عیارهای مابت و تولید ناخالص داخلی،  تغییر در ارزش تولیدات صنعتی یا ارزش بازرگانی خارجی به قیمت های ث

ت رزی، صنعی کشاواری و یا  تغییر درصد افراد شاغل در بخش هافعالیت های اقتصادی همانند تغییر در میزان بیک

 و خدمات و . . .  می توانند مد نظر قرار گیرند.
 

 در کشورهای مختلف درآمدمعیارها و ضوابط تعیین حداقل   .89جدول 
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 * *    * * * * ی آنانو خانواده ها مردمنیازهای  -1

  * * * * *  * * ر کشورد درآمدهاسطح عمومی  -2 

  * * * * * * * * زینه زندگی و تغییرات آنه -3

         * ای تامین اجتماعیمزای -4

  * *      * ا دیگر گروه های اجتماعیبدرقیاس  مردمسطح زندگی  -5

  * * *  * * * * ریبهره و -وامل اقتصادیع -6

 * *    *  *  تورم -7

   *  *     درآمدرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل ظ-8

   *       ضعیت اقتصادیوآخرین  -9

   *       خص قیمت عمده فروشیشا -10

  *        رآمد ملی و متوسط درآمد سرانهد -11

 

تفاصیل تعیین حداقل درآمد یا درآمد قابل قبول تابعی از شرایط حاکم بر جامعه بوده و همانگونه که پیشتر  با این

میلیون ریال می باشد که چشم انداز  10نیز اشاره شده در سطح روستا، بطور متوسط درآمد ماهانه اهالی در حدود 

%  40برای فعالیت های کشاورزی و  %30های خدماتی،  % به درآمد اهالی در زمینه فعالیت 50روستا، افزایش ساالنه

برای فعالیت های صنعتی می باشد و این رقم می بایست نزدیک  به حداقل درآمد اعالم شده برای کارگران  و 

 کارمندان باشد.
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زایی موجود روستاهای های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت

 ان یا بخش؛ هدف دهست

در  ونه کهبرای ارتقا ظرفیت فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگ

لیت دامه فعاوارد ابندهای پیشین نیز بیان شد در سطح دهستان و روستا مشکالتی وجود دارد که ارتقا و در برخی م

 امات ذیلود، اقدلذا برای مرتفع نمودن مسایل و مشکالت موجخدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، 

 پیشنهاد می گردد.

 

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت .90جدول 

 مشکل اقدامات مناسب

یت کامل منوعمه استفاده از چاه های عمیق و نیمه عمیق روستا با اتخاذ سیستم های مدیریتی مناسب ن 

 و توسعه آبیاری قطره ای

عدم استفاده از چاه های عمیق 

 روستا

فه ای غرانجام حمایت های الزم از سوی اداره کل صنعت، معدن وتجارت برای فروش محصوالت و اعط

 فروش محصوالت در بازارهای هفتگی 
 گلخانه و گیاهان دارویی

 جمع آوری شیر ی مرکزیه روستاها برای ایجاد صنایع در روستاهامرحله ای توسط کلی –استفاده از مدل حمایتی 

 

و  دیقتصاا یفعالیتها سطح ءتقاار ایبر ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه یبرنامهها تعیین

 ؛ستارو ییلزاشتغاا

در  ونه کهبرای ارتقا ظرفیت فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگ

لیت دامه فعاوارد اای پیشین نیز بیان شد در سطح دهستان و روستا مشکالتی وجود دارد که ارتقا و در برخی مبنده

ل دامات ذیود، اقخدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، لذا برای مرتفع نمودن مسایل و مشکالت موج

 پیشنهاد می گردد.

 های مایهسر و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط تی تأمینهای کلی اقتصاد مقاومبر مبنای بند سیاست

 های الیتفع در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی

یکی متوسط،  و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأکید و جمعی های همکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی

سازی اقتصاد ایران بسیار مؤثر است. بدین منظور توانمندسازی تواند در مقاومهای اقتصادی است که میاز سیاست

 ثبات و پایداری در فعالیت گردد. تواند سبب سازیهای اقتصادی میجامعه هدف فعالیت

قبت از نی و مرانابع انساتوانمندسازی م باشد.های توانمندسازی، توانمندسازی منابع انسانی میترین جنبهیکی از مهم

 چگونگی شود، از یک سو وآنان برای بهبود فنآوری و فرآیندهایی که به ارائه خدمات و محصول منجر می

سوی  ری آن ازسودآو توانمندسازی منابع انسانی برای حفاظت از بازار هدف، ارتقای توان زنجیره تأمین، پایداری و

 طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر می باشد. دیگر اهدافی است که در
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سته ن چهار دکه ای به طور کلی چهار دسته از عوامل بر توانمندسازی روستائیان از تأثیر به سزایی برخوردار است

 عوامل عبارت است از:

 دانش و آگاهی فنی -1

 زینهه -انش و آگاهی مدیریتی به ویژه کنترل زماند -2

 ن سرمایههای تأمیروش -3

 بازاریابی و فروش محصوالت -4

شنهاد طرح پی های تأمین سرمایه جهت توانمندسازی روستائیان به صورت عمده به سه روش در ایندر زمینه روش

 می شود که فعاالن اقتصادی به اقتضای شرایط، در پیش خواهند گرفت.

 های تعاونی و سهامیتشکیل شرکت -1

 ارائه تسهیالت -2

 های خردسرمایه مدیریت -3

 دیاگرام زیر به صورت خالصه، نمایشگر نتایج باالست

 

 
 

 ئیانتوانمندسازی روستابرنامه ها و عوامل 

ه شده برای آیندعامل شایستگی: توانایی انجام کارها براساس میل و خواسته خود؛ داشتن برنامه مشخص و حساب .1

های نوین و خالقیت؛ کارگیری روشگشایی؛ توانایی بهیابی و مشکلای نو و جدید؛ مشکلهخود؛ پذیرش سریع روش

 پذیری در کارها،در کارها؛ ریسک در کارها؛ جدیتقدمی ها؛ پیشحلتوانایی ساختن زندگی بهتر؛ توجه به تمام راه

مرد  اری زن ورت همکخانواده؛ ضرو عامل تأثیر: بیان نظرات مالی خود؛ ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد .2

هی کار؛ نجام گرواردان؛ مدر اداره امور خانواده؛ ارتقای اطالعات در زمینه فرآوری محصوالت؛ درآمدزایی زنان همانند 

 .افزایش ابتکار عمل؛ مشارکت در امور روستا

دانش و 

 dddddddمدیریت

 دانش و آگاهی فنی ددانش 

دانش و آگاهی 
 مدیریتی

بازاریابی و فروش 
 محصوالت

توانمندسازی 
 روستائیان

 تامین سرمایه تاددانش 

ی و های تعاونشرکت
 سهامی

 ارائه تسهیالت

های مدیریت سرمایه
 خرد
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رها گیری؛ انجام بهتر کاتصمیمداری: یادگیری مداوم؛ کسب اطالعات نو؛ استفاده از نظرات دیگران در عامل معنی .3

شده برای آینده؛ های آموزشی؛ داشتن برنامه مشخص و حساببا یادگرفتن مطالب جدید از دیگران؛ شرکت در دوره

 .توجه به نظرات دیگران؛ داوطلبانه انجام دادن کارها

ه بیان؛ اعتماد های روستا؛ توجه دولت به روستایعامل اعتماد: داشتن نگرش مثبت؛ مشارکت در فعالیت .4

 .تراننان و دخظرات زکارشناسان؛ توجه به زن روستایی؛ اعتقاد در انجام دادن بهتر کارها به صورت گروهی؛ اهمیت ن

ر بودن؛ گر بودن خانواده؛ توانایی راهنمایی دیگران؛ ترسیم آینده روشن؛ خودمختاعامل خودتعیینی: هدایت .5

 .حل برای مشکالت جدیدکارهای جدید؛ پیدا کردن راهخودآغازگر بودن؛ کمک به دیگران در انجام 

خش های بز مرحله ای نی -بر اساس برنامه ها و عوامل پیشنهادی برای توانمند سازی روستائیان، مدل حمایتی .6

 روستاها قتصادیغیرفعال یا نیمه فعال  بصورت زیر در نظر گرفته شده است که در سطح روستاها و فعالیت های ا

 نظر باشد. می بایست مد

 مرحله ای –مدل حمایتی 

ای و الزام آنان به ورود فعال، مشارکت غیرمالکیتی دورههای غیرفعال و نیمهیکی از راهبردهای توانمندسازی بخش

رکت های بعدی است. در این روش، با تأمین سرمایه )بصورت مشابخشی از سود حاصل از این مشارکت در دوره

ت نان مشارکفعال و صنایع تکمیلی و تبدیلی با آیر( در گردش واحدهای غیرفعال و نیمهتعاونی یا سرمایه گذار غ

 جوید. می

توان در هر دوره مشارکت، بخشی از سود حاصل از دوره قبل به منظور توانمندسازی واحدهای مذکور می

رده به مرور سهم آو جو را به عنوان سرمایه در گردش برای دوره آتی در نظر گرفت و در این صورتمشارکت

گذاری، یابد. با ادامه این روند طی چند دوره سرمایهگذار کاهش میجو افزایش و سهم آورده سرمایهمشارکت

نمند گذار به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و یا به عبارت دیگر تواتواند بدون مشارکت با سرمایهمشارکت جو می

 گردد.

سازی میپل برای سازی و شبیه  افزار مدلت الزم جهت توانمندسازی از نرمجهت محاسبه تعداد دوره مشارک

 مدلسازی ریاضی استفاده شده است. برنامه مدل به شرح زیر است:

 

 : سرمایه در گردش اولیه 

 جو: آورده اولیه مشارکت 

 : درصد سود ساالنه فعالیت 

 جو در هر دوره فعالیت: مقدار سود مشارکت 

 جو از سود هر دوره فعالیت براساس میزان آورده: میزان سهم مشارکت 

 شده است. کاررفته در مدل به منظور محاسبات درونی مدل در رایانه انتخابالزم به ذکر است باقی متغیرهای به

 ود.شمدل یک نمونه مثال در نظر گرفته شده است که در ادامه بیان می  برای وضوح و آشنایی با این
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 رأسی دام سنگین 500مثال: توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

ن مد نظر رأسی دام سنگی 500در این قسمت به عنوان نمونه فرض شده که توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

 ذکور به شرح زیر است:ی ماست. مفروضات مدل براساس پروژه اجرا شده

 میلیون ریال است 25000: سرمایه در گردش اولیه برابر  

میلیون ریال است که شامل ارزش دامداری و تجهیزات وی در دوره مشارکت  10700جو : آورده اولیه مشارکت 

 باشد.می

 شد.بادرصد می 50: درصد سود ساالنه فعالیت  

 باشد.درصد می 30: میزان سهم شریک از سود در دوره اول  

 بر این اساس مدل به صورت زیر خواهد بود:

 

گذاری نماید جو تمامی سود حاصل از سهم فعالیت مشترک را وارد دوره آتی سرمایهکنیم مشارکتدر ابتدا فرض می

 . در اینده استمدل براساس مفروضات فوق در جدول زیر ارائه ش ولی در ادامه این فرض تعدیل خواهد شد. نتایج

جو )شامل ارکتندی مشجدول به منظور ارائه نتایج کاربردی مدل، تعداد دوره الزم اجرای پروژه براساس میزان توانم

شده محاسبه  درصد سود ساالنه( 30و  40، 50درصد توانمندی( و سود ساالنه پروژه )شامل  100و  75، 50، 25

 است.

 مرحله ای –نتایج کاربردی مدل حمایتی  . 91جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 50 درصد توانمندی 25 شرح

 9 8 8 4 درصد 50سود ساالنه 

 11 10 8 5 درصد 40سود ساالنه 

 15 14 11 8 درصد 30سود ساالنه 

 

سال  15 تا 9جو براساس مفروضات باال بین ندسازی کامل مشارکتهمان گونه که در جدول باال مشهود است توانم

وری ها و بهرهن قیمتبه طول خواهد انجامید. بدیهی است اجرای عملیاتی برنامه فوق با توجه به احتمال باالی نوسا

 کند.پایین نیروی کار و سرمایه در ایران زمان بیشتری را نیز طلب می

 رد انتظارجو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه موت توانمندسازی مشارکتزیر مدت زمان الزم جه نمودار

 )سال( را نشان می دهد.
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 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظارمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت .24نمودار 

 
 درصد( -لهدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکسازیر دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و م نمودار

 

 درصد( -دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله. 25نمودار 

 
اشت دتوان انتظار ها از جمله استهالک تجهیزات، تعمیرات و ... نمیبدیهی است که به منظور جبران برخی از هزینه

ق  بیشتر درصد سود حاصل شده در هر دوره را وارد دوره فعالیت بعدی نماید. به منظور تطبی 100جو کتکه مشار

به چرخه  جو به تفکیک میزان توانمندی و میزان بازگشت سودمدل با واقعیت در جدول زیر، توانمندسازی مشارکت

درصد در نظر  40از پروژه در سال حدود فعالیت محاسبه شده است. الزم به ذکر است که در جدول زیر سود حاصل 

 گرفته شده است.

چرخه  جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود بهجدول زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت

 فعالیت رانشان می دهد.
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 ت سود به چرخه فعالیتجو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت .92جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 50 درصد توانمندی 25 شرح

 42 38 33 25 جودرصد سود مشارکت 25بازگشت 

 19 17 14 10 جودرصد سود مشارکت 50بازگشت 

 12 11 9 6 جودرصد سود مشارکت 75بازگشت 

 11 10 8 5 جودرصد سود مشارکت 100بازگشت 

 

سازی برای نهادهای حمایتی و اصالح تواند در تصمیمدهد که میی حائز اهمیتی را نشان میدقت در جداول، نکته

 های جدول فوق نشان از دو مطلب زیر دارد:مدل فوق کلیدی تلقی گردد. همان طور که مبرهن است داده

ان بر ( نسبت به دیگر مراحل بسیار زمدرصدی )مراحل اولیه توانمندسازی 50مان الزم جهت توانمندسازی ز -1

 است

 یابد.ا افزایش سود، زمان الزم جهت توانمندسازی به صورت معنادار کاهش میب -2

جهت  مان الزمزتوان از بنابراین چنانچه بتوان به صورت عملیاتی سرمایه الزم برای طی این دوره را فراهم نمود می

 دت کاست. جویان با شرکت به شتوانمندسازی مشارکت

اال مشخص ه از نتایج ب: همان طور کارائه تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس باال یا نحوه پرداخت پلکانی -1

 مین نمود به سرعتدرصد اولیه( با تزریق تسهیالت بخشی از سرمایه را تأ 50است چنانچه بتوان در مراحل اولیه )

قی سازی حقیوانمندتالت ارائه شده با دوره تنفس باال باشد این توانمندسازی روستائیان رخ خواهد داد. اگر تسهی

ر دین منظوشود. ب تواند بازپرداخت تسهیالت را متقبلبوده و بعد از آن روستائیان از طریق درآمدهای حاصله می

-اری میتبسسات اعها و مؤهای حمایتی مانند بنیاد مسکن، بسیج یا بخشی از تسهیالت تکلیفی بانکبرخی از ارگان

 تواند به این امر اختصاص یابد.

ایی هیگر از روش: یکی دافزایش سهم اولیه مجری از سود در ازای اخذ وثایق الزم و قرارداد بلند مدت -2

 ز سود خواهد بود. دردرصد اولیه( را افزایش داد افزایش سهم مجری ا 50توان تأمین سرمایه در دوره اولیه )که می

 30ال از ه طور مثتوان سود مجری را در مراحل اولیه افزایش داد )بقراردادهای بلندمدت میاین روش با انعقاد 

ر یابد. دی کاهش مدرصد( در این صورت زمان الزم جهت افزایش بازده  به طول معنادار طبق نتایج باال 50درصد به 

ه یهی است بگردد. بدیز حفظ میگذار نجو تعادل برقرار شده و حقوق سرمایههای با کاهش سهم مشارکتدوره

 شی است.گذار دریافت وثایق الزم و قراردادهای بلندمدت الزمه اجرای چنین رومنظور حفظ حقوق سرمایه

توان نظامی یجو مبه منظور تسریع در توانمندسازی مشارکتجو: افزایش تشویقی پلکانی سود مشارکت -3

ای از ل مالحظهجو )روستائیان( بخش قابناشی از عملکرد مشارکتتشویقی در نظر گرفت که در صورت افزایش سود 

 سود بیش از انتظار به مشارکت جو تعلق گیرد تا زمان اولیه توانمندسازی کاهش یابد.

هاده های وری ، استفاده از ن: برخی از اقدامات فنی مانند افزایش بهرهکاهش زمان الزم جهت افزایش بازده -4

رای بمان الزم توان زمان الزم جهت افزایش بازده را کاهش داد. کاهش زولیه باکیفیت و ... میمرغوب، خرید مواد ا

 نماید. وتاه میکگذاری است که زمان الزم جهت توانمندسازی را نیز افزایش بازده به معنای کاهش دوره سرمایه
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 یا بخش؛ اهای هدف دهستانروست در زیستمحیط حفاظت از و آب پایدار از منابع برداریبرای بهره الزم اقدامات -

 اقداماتی که در خصوص پایداری منابع آب می بایست در نظر گرفت شامل:

 ها به منظور حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب.ستقرار بهینه کاربریاامکان سنجی  -الف 

 ست محیطی شامل موارد ذیل است:یها با توجه به مالحظات زنجی استقرار کاربریهای بررسی امکان ساهم روش

 ینی مبتنیهای متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمتنظیم روابط و کنش  -

  باشد.بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می

ی ن طبیعی کاربری اراضی بر اساس توابهره برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و سامانده -

 )اکولوژیکی( آن

های بهینه اراضی است که در آن ابتدا با تهیه نقشه های تعیین کاربریارزیابی توان اکولوژیکی یکی از روش 

های طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، خاک و پوشش گیاهی بدست های زیست محیطی که از تلفیق نقشهیگان

ها، ارزیابی اربریزمین، توان انواع کتجزیه و تحلیل سیستمی عوامل پایدار و ناپایدار اکولوژیکی سر آید و سپس بامی

ها در واحد سرزمین و ساماندهی ها، برای انتخاب بهترین گزینهگردد. پس از ارزیابی توان اکولوژیکی کاربریمی

 شود.بری مختلف تهیه میطبقه توان کار هایپذیرد و نقشهها انجام میها، تعیین اولویت کاربریکاربری

 ارزیابی اثرات استراتژیک زیست محیطی-

ات ها و در نظر گرفتن اثرارزیابی اثرات ناشی از راهبردها و سیاست (SEA) هدف ارزیابی زیست محیطی استراتژیکی

  .ها استها و طرحتجمعی حاصل از برنامه

 ارزیابی اثرات زیست محیطی-

ت ناشی (، روشی است که در آن اثراEnvironmental Impact Assessment) یا (EIA) یست محیطیارزیابی اثرات ز

ه به ه، با توجگردد تا در هنگام انجام پروژاز انجام یک پروژه یا عملیات آن بر محیط زیست بررسی و پیش بینی می

ردد. در گوارد  اثر بر محیط زیست شناخت وضعیت موجود و نوع اثرات، عملیات به صورتی انجام پذیرد تا کمترین

ارد. در دهای( صنعتی و عمرانی الزام قانونی وجود های )پروژهایران نیز برای ارزیابی آثار محیط زیستی برخی از طرح

 ها است.نههش هزیواقع ارزیابی آثار محیط زیستی برای جلوگیری از اثرات منفی طرح )پروژه( بر محیط زیست و کا

 ها با توجه به مالحظات زیست محیطیقرار کاربریچگونگی است -ب

ع ودگی منابها از جمله ابزارهای مدیریتی و نظارتی در جهت پیشگیری و جلوگیری از آلساماندهی استقرار کاربری

 باشد:باشد که معیارهای قابل ارائه برای بررسی عملکرد این شاخص به شرح ذیل میآب محدود می

 تقرار واحدها با رعایتدر خصوص مجوزهای صادر شده برای تخصیص منابع آب و اسهای انجام شده نظارت -

 مالحظات حفاظت از محیط زیست وکیفیت منابع آب

گردشگری  های حفاظت کیفی در صدور مجوزها از قبیل آبزی پروری ومکانیزم پیش بینی شده برای اعمال دیدگاه -

 های ابالغیها و بخشنامهبر اساس دستورالعمل

 های حفاظت کیفینظارت بر مجوزهای بهره برداری صادره با اعمال دیدگاه -

 اخذ تعهدهای مبنی بر عدم رهاسازی فاضالب تولیدی به منابع آبی و محیط زیست -
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 های ابالغیاساس دستورالعمل طحی و زیر زمینی برسهای کیفی منابع آب نظارت بر تعیین و اعمال حریم -

 های توسعه منابع آبدر طرح HSE رعایت مالحظات -

 ب:آحفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع  منظور به هاکاربری برداری بهره مالحظات – ج 

ر مدیریت های ذیل به منظودر راستای بهره برداری پایدار مبتنی بر اصول توسعه پایدار و سالمت همگانی، گام

 :می بایست انجام شودکیفیت منابع آب 

 و پایش کیفیت و آلودگی منابع آب شناسایی -الف 

 ساماندهی پایش کیفیت و آلودگی منابع آب و ایجاد بانک اطالعات کیفیت منابع آب -

 کیفیت منابع آب های الزم به منظور پایشمطالعه و ایجاد زیر ساخت -

 آبلودگی منابعآپیشگیری و کنترل  -ب

ه فاضالب ب کنندگان آب و جلوگیری از تخلیه غیر استانداردهای مصرفریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیتبرنامه -

 منابع آبی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست

ز پساب اریزی، کنترل کیفیت و اقدام درخصوص نظارت بر تخلیه، بازچرخانی و بهره برداری نظارت بر برنامه -

 های مختلف.کاربری

 حی و زیر زمینینظارت بر رعایت حرایم کیفی، منابع آب سط -

 مدیریت ریسک آلودگی منابع آب - 

ع ودگی منابهای عمومی در زمینه حفاظت محیط زیست آبی و جلوگیری از آلبرنامه ریزی به منظور ارتقای آگاهی - 

 آب.

 ابع آبی آلودهاحیاء و بهسازی من -ج 

های زیست محیطی و کنندگان آب متناسب با ظرفیتها و مدیریت مصرفساماندهی استقرار کاربری -

 های منابع آبیحساسیت

 ت احیاء و بهسازی منابع آبی آلودههای مرتبط جهنظارت بر انجام مطالعات طرح -

بط و سازی سازمان ذیرانجام اقدامات الزم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و اقدام جهت حساس -

 هاهمکاری به منظور رفع و یا کاهش این آلودگی

 منطقه.ظارت بر مطالعات و تعیین ظرفیت خودپاالیی منابع آب ن -

دی کررکاس یی با مقیالزاشتغادی و اقتصااتوسعه اری سرمایهگذی هاوژهپرو ها حطری لویتبندو اوتعیین 

ی ها-وژهپرو ها حطراز هر یک ل شتغااکمی ف تعیین هدن و بخش یا شهرستان، هستا، دستاروسطح در 

 ؛ییلزاشتغادی و اقتصااتوسعه 

با توجه به پتانسیل های  روستا، طرح های سرمایه گذاری پیش بینی شده است که عالوه بر موارد مذکور در بند 

مربوطه، برخی طرح ها و برنامه نیز وجود دارد که می بایست توسط ارگانهای ذیربط مرتفع نمودن گردد. برای احصا 

مشکالت موجود از اولویت های اجرایی می باشد. در جدول  طرح های سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت و رفع

زیر اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری مشخص شده است. اولویت بندی های  ارائه شده مختص روستا بوده و در 

 . عمل گردد 8-3سطح دهستان می بایست بر اساس شرایط حاکم در  بند 
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 د اشتغال و مقیاس عملکردمشخصات طرح های سرمایه گذاری، تعدا .93جدول 

 سرمایه گذاری زیرساختها

 طرح های سرمایه گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

سرانه  تعداد اشتغال

اشتغال 

)میلیون 

 ریال(

مقیاس 

 عملکرد

 عنوان طرح
میزان اعتبار 

 )میلیون ریال(
 بازار کالن بازار خرد ارگانها/نهادهای حامی

سال 

 اول

 سال

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

به ضی  اراتجهیز 

سیستم آبیاری 

 قطره ای

65100 
احداث و راه اندازی  

 کارگاه فرشبافی

نعت، معدن ص -خوشه فرش

 و تجارت
 گردشگران

شهرهای 

لب ح -زنجان

 و تهران

0 0 0 700 0 700   6   6 117 

 محلی

    
زی بهسااث و حدا

 می کوچکی داحدهاوا

جهاد  -علوم پزشکی

 وصنعت، معدن  -کشاورزی 

 تحادیه صنفیا -تجارت 

روستاهای 

 اطراف

بازار  دواب 

 نزنجا
1500 1500 1500 2000 2000 8500 13     13 654 

 محلی

    

احداث مجموعه پرورش، 

تولید وبسته بندی گیاهان 

 دارویی و عسل

علوم  -منابع طبیعی 

 -اورزی هاد کشج -پزشکی

 صنعت، معدن و تجارت

روستاهای 

 اظراف

گردشگران و 

 مناطق اطراف
0 0 500 0 0 500     1 1 500 

 ملی

    
ازی صنایع نداث و راه احدا

 تبدیلی ذرت

صنعت،  -جهاد کشاورزی

 معدن و تجارت
 کلیه حوزه ها

کلیه شهرها و 

مناطق 

روستایی 

 اطراف

0 0 2000 4000 0 6000   10   10 600 

 

    
احداث و راه اندازی  

 مجموعه پرورش طیور

جهاد  -دامپزشکی

نعت، معدن و ص -کشاورزی

 تجارت

کلیه 

روستاهای 

 اطراف

شهرهای 

 اطراف
0 0 600 400 0 1000 2     2 500 

 استانی

    
احداث و راه اندازی سالن 

 پرورش قارچ

صنعت،  -جهاد کشاورزی

 معدن و تجارت

روستاهای 

 اطراف

شهر حلب و 

ای شهره

 اطراف

500 0 0 0 0 500   2   2 250 

 استانی

    
احداث و راه اندازی سیلو و 

 انبار محصوالت

صنعت،  -جهاد کشاورزی

 معدن و تجارت

روستاهای 

 اطراف

روستاهای 

 اطراف
0 0 0 1000 1000 2000     4 4 500 

 ناحیه ای

 65100 مجموع

 

      2000 1500 4600 8100 3000 19200 15 18 5 38 505  
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