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 هدف روستاهای وزنجان  شهرستانبخش زنجانرود  جغرافیایی موقعیت -1-2
 النهارصفنشرقی از  48 07 26تا  47 25 21بین طول جغرافیایی  کیلومترمربع 2766بخش زنجانرود با وسعت 

ن و جنوب شمالی از خط استوا در شمال استان زنجا 37 11 50تا  36 58 45بین عرض جغرافیایی  گرینویچ و

رکزی ا بخش مببخش زنجانرود از طرف شرق با بخش قره پشتلو، از جنوب استان آذربایجان شرقی واقع شده است. 

 ست.انجان همسایه شهرستان زنجان، از طرف شمال با شهرستان میانه و از طرف غرب با بخش ماهنشان ز

ر در مت 2900ن با ارتفاع آزاد ارتفاع دارد. بلندترین نقطه آ هایآبمتر از سطح  1650متوسط  صورتبهاین بخش 

متر در قسمت جنوب شرقی بخش زنجانرود در  400ترین نقطه آن با ارتفاع سمت جنوب غربی بخش و پست

  است. قرارگرفتهدهستان چایپاره باال 

 دهستان مچنینه. است روستایی جمعیت نفر 4033 و سکنه دارای آبادی 8 آبادی، 9 دارایاره باال ایپچ دهستان

تان چایپاره پایین دارد و دهس روستایی جمعیت نفر 8348 و سکنه دارای آبادی 37؛ آبادی 55 دارایزنجانرود پایین 

آبادی وجود  34 در دهستان غنی بیگلو نفر جمعیت روستایی است. 3797آبادی دارای سکنه و  12آبادی؛  13دارای 

 455 دارای بخش مرکز عنوانبهنیک پی  شهرنفر جمعیت دارد.  6674آبادی آن دارای سکنه است و  19دارد که 

 ماریسرش طبق بر زنجانرود بخش مجموع در. شودمی شامل را بخش شهری جمعیت کل که است جمعیت نفر

 4775 جمعیت با مجموع درزنجانرود  بخش هدف روستاهای. است تجمعی نفر 23307 دارای 1395 سال جمعیتی

ه طی قره بوروستاهاو  شوندمی شامل را بخش روستایی جمعیت نفری 23307 جمعیت از درصد 20.89 حدود نفر،

 باشند. می بخشاین  روستاهای ترینبزرگو مشمپا 

 انرود شهرستان زنجنبخش زنجا هایسکونتگاه: تعداد و جمعیت 1جدول 

 جمعیت سکنه از خالی آبادی سکنه دارای آبادی نام

 23307 35 76 زنجانرود بخشجمعیت روستایی 

 4033 1 8 چایپاره باال دهستان

 3797 1 12 چایپاره پایین دهستان

 8348 18 37 زنجانرود پایین دهستان

 6674 15 19 غنی بیگلو دهستان

 455 - - نیک پی شهر

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

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

 تعریف هدف روستای 4 زنجانرود بخش برای، ششم برنامه قانون 27 ماده الف بند «روستایی زاییاشتغال و اقتصادی

ین واقع شده است که چایپاره پای دهستان در روستا 2چایپاره باال، دهستان در روستا 2 میزان، این از که است شده

 شود. یاوغالنلو، در دهستان چایپاره پایین شامل روستای حضار و مشمپا مقره این روستاها شامل روستای قره بوطه و
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 97 سال برایزنجانرود  بخش هدف روستاهای لیست: 2 جدول

 1397 دهستان شبخ

 زنجانرود

 

 چایپاره باال

 روستا 2

 هقره بوط

 قره اوغالنلو

 چایپاره پایین
 حصار

 مشمپا

 فرین 22852 جمعیت از درصد 20.89 حدود نفر، 4775 جمعیت با مجموع درزنجانرود  بخش هدف روستاهای

ه زنجانرود بود بخش روستاهای ترینبزرگ عموماً روستاها این. شوندمی شامل رازنجانرود  بخشجمعیت روستایی( )

 .هستند گردشگری و کشاورزی اقتصاد به متکی و

 بخش روستایی جمعیت کلبه نسبت هدف روستاهای جمعیت نسبت و تعداد :3 جدول

 بخش روستایی جمعیت از درصد جمعیت روستا نام

 11.3 2،594 قره بوطه

 1.8 427 قره اوغالنلو

 2.4 551 حصار

 5.2 1203 مشمپا

 20.89 4775 یت روستاهای هدفجمعمجموع 

  22852 مجموع جمعیت روستایی بخش زنجانرود

 1397منبع: مشاور، 
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  زنجان شهرستان زنجانرود : موقعیت بخش1 نقشه

 
 1397 ،مشاور: مأخذ



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 

 

5 

 زنجانشهرستان  زنجانرود: توزیع فضایی روستاهای هدف در بخش 2نقشه 

 

1397 ،مشاور مأخذ
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و در حال  اجراشدههای ها و برنامهتوصیف، تحلیل و تبیین اسناد باالدستی و ارزیابی طرح -2-2

 انجام مرتبط با موضوع و مکان برنامه 
ها، بررسی مطالعات و مصوبات فرادست است. در این بخش از مطالعات یکی از ضروریات در تهیه و تدوین طرح

تر به همراه دارند، های رده پایینتان زنجان بوده و الزاماتی را برای طرحها و اسناد فرادست که مربوط به شهرسطرح

 های فرادست موارد زیر مد نظر قرار گرفته است:در بررسی طرحشود. آورده می

  قانون اساسی 44اصل 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44کلی اصل  هایسیاست 

  هجری شمسی 1404جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشمسند 

 جتماعی و فرهنگی کشورا-برنامه ششم توسعه اقتصادی 

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

 های ملی آمایش سرزمینگیریجهت 

 مطالعات برنامه آمایش استان زنجان 

 بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان 

 انسند ملی توسعه استان زنج 

 نظریه پایه توسعه استان زنجان 

 برنامه راهبردی توسعه استان زنجان 

 گذاری استان زنجانسند توسعه اشتغال و سرمایه 

 قانون اساسی 44اصل  -2-2-1
حیح صریزی منظم و نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه

 .استوار است

نیرو،  نتأمی، ، بیمهیبانکدارمل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بخش دولتی شا

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

ن قسمت از بخش خصوصی شامل آ مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. صورتبهاست که  هااینمانند 

الکیت اقتصادی دولتی و تعاونی است. م هایفعالیتشود که مکمل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

و موجب  ج نشوددر این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خار

صیل ست. تفامایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسالمی  رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و

 .کندضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44کلی اصل  هایسیاست -2-2-2
اقتصاد ملی، گسترش  منظور شتاب بخشیدن به رشدو به 43قانون اساسی و مفاد اصل  44به ذیل اصل  با توجه

وری منابع و بهره اقتصادی هایبنگاه کاراییعدالت اجتماعی، ارتقاء  تأمینمنظور مالکیت در سطح عموم مردم به
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خصوصی و تعاونی در اقتصاد  هایبخشپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت

تشویق ، اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال هایفعالیتدولت در تصدی  کاستن از بار مالی و مدیریتی، ملی

 :گرددمیها مقرر گذاری و بهبود درآمد خانوارانداز و سرمایهاقشار مردم به پس

 لتیبخش دو بزرگ شدنغیردولتی و جلوگیری از  هایبخشکلی توسعه  هایسیاست -الف

شامل )را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت  44ارد صدر اصل ت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از مودول -1

ان برنامه نباشد، حداکثر تا پای 44برداری از آن( را که مشمول عناوین صدر اصل قبلی و بهره هایفعالیتتداوم 

واگذار تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی  هایبخشعالیت( به فکاهش  %20ساله چهارم )سالیانه حداقل پنج

 .ندک

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

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

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

 حکم نیست.

ها بنگاه قانون اساسی به شرح ذیل توسط 44های مذکور در صدر اصل درزمینهگذاری، مالکیت و مدیریت سرمایه -2

 تعاونی و خصوصی مجاز است. هایبخشو نهادهای عمومی غیردولتی و 

 استثنای نفت ودستی نفت و گاز( و معادن بزرگ )بهناییصنایع بزرگ، صنایع مادر )ازجمله صنایع بزرگ پ -2-1

 گاز(

 تجاری و ارزی کشور. هایسیاستگانی خارجی در چارچوب فعالیت بازر -2-2

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

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

 بیمه. -2-4

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

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

 تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

 آهن.اه و راهر -2-7

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

یت دولت و استقالل به حفظ حاکم با توجه، 44صدر اصل  هایفعالیتدولتی و غیردولتی در  هایبخشسهم بهینه 

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

 کلی بخش تعاونی هایسیاست -ب

 ساله پنجم.تا آخر برنامه پنج %25فزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ا -1

 اشتغال مولد. در جهتها برای بیکاران قدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیا -2
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اعتباری  هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالتروش از طریقها یت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیحما -3

ها نسبت به بخش وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیحمایتی به

 خصوصی.

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

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

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

ر درهیز از مداخله و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پ گذاریسیاستقش حاکمیتی دولت در قالب امور اعمال ن -7

 ها.امور اجرایی و مدیریتی تعاونی

 ها.و توانمندسازی تعاونی افزایش کارآمدی منظوربههای الزم ای و سایر حمایتهای فنی و حرفهتوسعه آموزش -8

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

یک از  د در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هرهای جدیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیبر تعاونی

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

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

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

، د دولتی( هایبنگاهها و واگذاری فعالیت از طریقغیردولتی  هایبخشکلی توسعه  هایسیاست)ج بندهای 

والنی طی جلوگیری از کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار( برا هایسیاستهـ ) کلی واگذاری( و هایسیاست)

 شدن مطالب آورده نشده است.

 هجری شمسی 1404سالمی ایران در افق جمهوری ا اندازچشمسند  -2-2-3
ر ی جمعی و در مسیو مدبرانه شدهریزیبرنامهبه قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش  بااتصال

 انداز بیست ساله:و اصول قانون اساسی، در چشم هاآرمانتحقق 

سالمی و ویت اهاوری در سطح منطقه، با ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن

 .المللدر جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین بخشالهامانقالبی، 

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

 هایشارز والقی توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخ -

مشروع، حفظ کرامت و  هایآزادیالت اجتماعی، ساالری دینی، عداسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم

 مند از امنیت اجتماعی و قضاییو بهره هاانسانحقوق 

اعی در اجتممایه و سر برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی -

 تولید ملی

 حکومت وو پیوستگی مردم  جانبههمهامن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی  -
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کم ب نهاد مستحبرابر، توزیع مناس هایفرصتاجتماعی،  تأمینبرخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی،  -

 زیست مطلوبمند از محیط خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

ی تعاون و سازگاری مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت -

 اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

یانه، مشامل آسیای )ای جنوب غربی ی آسیدست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه -

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

 اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ی، ی کارآمد، جامعه اخالقی، توسعهر در جهان اسالم، با تحکیم الگوی مردم ساالری دینبخش، فعال و مؤثالهام -

سالمی و تعالیم ا بر اساسای نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

 های امام خمینی )ره(اندیشه

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

 مالحظه:

 هایشاخصهای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: های توسعه و بودجهامهدر تهیه، تدوین و تصویب برن

 اهش فاصلهکگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، ، از قبیل: نرخ سرمایههاآنکمی کالن 

، باید های دفاعی و امنیتیباال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی هایدهکدرآمد میان 

 هاهدفو  هاسیاستانداز، تنظیم و تعیین گردد و این توسعه و اهداف و الزامات چشم هایسیاستمتناسب با 

 .کامل مراعات شود صورتبه

 (1400-1396کشور )اجتماعی و فرهنگی -برنامه ششم توسعه اقتصادی -2-2-4
ست. در اار قرار گرفته روستایی در دستور ک زاییاشتغالقتصادی و برنامه ششم توسعه، موضوع توسعه ا 27در ماده 

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

، وکاربکسحیط ترانزیت( و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی، بهبود م)

تواند که می ته استل و توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار( مورد توجه قرار گرفاشتغا

رتبط مهای قانونی و اقدامات مهم ماده ترینمهمباشد. از این رو برخی از  تأثیرگذار زاییاشتغالاقتصادی و  ٔ  درزمینه

 با زمینه فوق، به شرح زیر است:

 برنامه ششم 27بخشی در رابطه با ماده  اقدامات اقتصادی و

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

های بومی و محیطی و قابلیت روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت پنج هزار، در هرسالطول اجرای قانون برنامه 

های دولتی و گیری از تسهیالت بانکی، حمایتن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهاقتصادی آ -محلی

وسیله سازمان استان تهیه کند آن روستاها را به زاییاشتغالگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و سرمایه

است تعداد روستاهای سهمیه استانی  ریزی و توسعه استان مربوطه برساند. سازمان موظفو به تصویب شورای برنامه

 را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم نماید. 
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 واتی، تحتئه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنتنظیم و ارا -2

 ذیرد.پبوط به این فصل انجام و اختصاص بودجه عمرانی مر« عمران و توسعه روستایی»پیوستی با عنوان 

اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از  هایبنگاهها و صدور پروانه ساخت اهش مدت زمان پاسخ به استعالمک -3

 ربط، حداکثر پانزده روز است.های ذیدستگاه

یه صنعتی روستایی و برداری و ساخت نود و هشت ناحروستایی، بهره وکارکسبچهار خوشه  توسعه حداقل پنجاه و -4

 توسعهداث اح از طریقو چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری  صدنهایجاد یک میلیون و 

 .خصوصی و تعاونی هایبخش از طریق صادرات گراپذیر و اقتصادی رقابت هایبنگاه

ار و باالی بیست خانو هایآبادیو  برای همه روستاها هاآنهای توسعه و بازنگری های هادی و طرحهیه طرحت -5

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

ریزی محلی، توسعه برنامه ٔ  درزمینهگر سهیلتعنوان عناصر پیشرو و موزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر بهآ -6

های مردمی و نظارت بر اثربخشی رسانی، جلب مشارکتماتهای فرهنگی، بهبود خداقتصادی و برنامه هایفعالیت

 های اجرایی.  های دستگاهطرح

 اقدامات اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی 

کارگیری ارقام مقاوم، و به تأمینزراعی، تولید و و به بهنژادیوسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، ت -1

سب بخار در ا( 0.12) دوازده صدمش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزای

 هکتار. 

 به باغات دارشیبفزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی ا -2

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

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

های رکتشگذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت سرمایه -4

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

یدات و نداردهای ملی کنترل کیفی تولت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استاتوسعه کش -5

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

 نسان و جامعه. پزشکی در راستای ارتقای سالمت اهای گیاهو کود و حمایت از درمانگاه

خوراک دام، طیور و  هاکارخانهمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند ح -6

 های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع.  بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتآبزیان و صنایع بسته

های فراگیر شکلتاعتباری به  -های فنیاعطای کمک کمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریقت -7

 کشاورزی و روستایی. 

اساسی ت محصوال و نگهداریتبدیلی، تکمیلی  یعصنا های ارزش،یجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیرها -8

 . ندمنظورهچهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی کشاورزی در قطب
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های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای صادرات صندوق ع( مناب%20) بیست درصدتخصیص حداقل -9

 این بخش. 

 های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی. وقمش و اختصاصهای تجاری های صادراتی، نشانیجاد خوشها -10

و های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی برنامه تولید و پخش -11

برداران، به های علمی به بهرهوری و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهرهفرآوری تولیدات، حفاظت از محیط

 مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما. تأمینسفارش و 

 اقدامات اقتصادی مربوط به  بخش آب 

صوالت دارای مزیت تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محوری در فزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهرها -1

لگوی کشت ا یتعاو رصادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی  و ارزشنسبی 

 مناسب با منطقه. 

ها و سامانه بند(، توسعه آبایغیر سازهای و )سازه وخاکآبهای آبیاری نوین، اجرای عملیات وسعه روشت -2

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

عنوان کمک بالعوض ها به( هزینه%85صد )درهای آبیاری نوین حداقل هشتاد و پنج رای توسعه روشب -تبصره

 شود. و پرداخت می تأمینتوسط دولت در قالب بودجه ساالنه 

، مدیریت هاپسابشده و بازچرخانی انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلها و حمایت از توسعه گلخانه -3

 نامتعارف و مدیریت آب مجازی.  هایآب

 هایسیاستوری آب در چهارچوب بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره تأکیدا بطراحی و اجرای الگوی کشت  -4

های مناسب شوقیت و مر قالب بودجه ساالنه و اعمال حمامنابع و الزامات مورد نیاز د تأمینکلی اقتصاد مقاومتی و 

 فقط در چهارچوب الگوی کشت.

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

 زیربنایی در سواحل کشور. تأسیساتشیالتی و ایجاد  هایفعالیت

 برداریبهره کشاورزی دارای پروانه هایچاهدار کردن برق -6

 سد. آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار تأمینستفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت ا -7

و  هاقناتها، از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه هاقناتها و ها، چشمهحقابه کشاورزان از رودخانه تأمین -

 ها.چشمه

 اقتصادی مربوط به بخش محیط زیست و منابع طبیعی اقدامات

ار و شصدهزار هکتشمرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و  هایرویشگاهاحیای 

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

 ( هکتار برسد.250.000هزار )اه دویست و پنج
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 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری -2-2-5
 د اشتغالو ایجا قانون حمایت از توسعه"در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

ه ه در جلسنج تبصردر هفت ماده و پ "منابع صندوق توسعه ملیپایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از 

ریخ و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تا یک هزار مردادماهعلنی مورخ سی و یکم 

 شورای نگهبان رسیده است.  تائیدبه  8/6/1396

ملی  ی به صندوق توسعهاد مقاومتکلی اقتص هایسیاستتحقق اهداف  منظوربهدر ماده یک این قانون آمده است؛ 

یب هیأت شایری با تصوارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و ع باهدفتا  شودمیاجازه داده 

 صورتبها ( دالر از منابع صندوق ر1500000000) یلیونمامنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد 

 ی امید و صندوق حمایت ازو توسعه تعاون و صندوق کارآفرین بانکپستزی، کشاور هایبانکنزد  الحسنهقرض

ی و یالت به اشخاص حقیقکند تا این منابع صرف اعطای تسه یگذارسپردهدر بخش کشاورزی  گذاریسرمایهتوسعه 

ی و شهرها اوستاهرحقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت 

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

عادن نابع طبیعی، ممغیردولتی در حوزه کشاورزی،  هایطرحذکر شده که تسهیالت موضوع این قانون به  4در ماده 

 مات در مناطقو خد مربوط به فرش دستباف هایفعالیت، کلیه دستیصنایعکوچک، فناوری اطالعات، گردشگری، 

ایی و تی روستسرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنع تأمینروستایی و عشایری و همچنین برای 

 یابد.شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می

شده وظف مه و بودجه کشور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنام منظوربه، 6در ماده 

 .سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیالت و اشتغال ایجاد شده نظارت کند یریکارگبهتا با 

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

مایت از حقانون  آیین اجرایی"محروم کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق 

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

 .رساند

ایت از اجرایی قانون حم نامهآیین)از "دستورالعمل اجرایی واحد"تسهیل امور و وحدت رویه،  منظوربهپس از آن 

، هاگهبرنضمام ای( به و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه مل توسعه

هزار نفر  10هرهای زیر شمربوطه، جهت اجرا در مناطق روستایی، عشایری و  هاینامهشیوهو  هافهرستچک 

ت و کارگروه ملی تخصصی مدیریل )اشتغابه تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی  23/8/1396جمعیت، در 

مل، عا مؤسساتبخشی،  هایدستگاهراهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( رسید و به 

 فرماندارن و اعضای کارگروه اشتغال در سطح استان ابالغ گردیده است.
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 های ملی آمایش سرزمینگیریجهت -2-2-6
های توسعه امهقانون احکام دائمی برن 32به استناد ماده  2/5/1396ر جلسه مورخ آمایش سرزمین د شورای عالی

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

 طرح حاضر دارند به شرح زیر استخراج شده است:

جانبه و پیشرفت و اقتدار همه ودر راستای توسعه و بالندگی اقتصادی های ملی آمایش سرزمین گیریجهت -1ماده 

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

گی سرزمین، گسترش عدالت و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچ کاراییگانه آمایش سرزمین )اصول هشت

ست ایرانی و حرا-ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمیهای منطقهتماعی و تعادلاج

در مناطق  خصوصبهها از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت

 بر موارد زیر است:(، مشتمل پدافند غیرعاملروستایی کشور و مالحظات امنیتی، دفاعی و 

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

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

 ات زیست محیطی و کاهشرزمین با مالحظوری از سارتقاء بهره باهدفشبکه سکونتگاهی کشور  دهیسازمان. 9

 های موجودمشکالت و چالش

شهری و  حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی باهدفهای روستایی ها و عرصهسکونتگاه دهیسازمان. تقویت و 11

 زابر استقرار صنایع کوچک و اشتغال تأکیدهای ارزش با روستایی و تقویت زنجیره

گاری جمعیت ماند باهدفروستایی به شهر  هایاهسکونتگهای تبدیل و الحاق رایندها و رویهبخشی به ف. انتظام12

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

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

ری ییر کاربرهای تغو کارآمد و بازنگری ضوابط و معیا مؤثرمقررات و سازوکارهای نظارتی  اتخاذ تدابیر، ضوابط و

 شناختی هر قلمروهای بوماراضی متناسب با ویژگی

 ول دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه تسهی باهدفهای ارتباطی و خدماتی گردشگری . توسعه زیرساخت24

ث میرا ها و مناطق نمونه گردشگری )از جنبهو ثبت ملی شده و قطب های با ارزش تاریخی ثبت جهانیمحوطه

 فرهنگی و طبیعی(

 . اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب28

 زیرزمینی و سطحی کشور هایآبو ناپایدار از منابع  هیرویب. ممنوعیت برداشت 29

 ت اقلیمی، ارتقاءب با مقتضیاایجاد تحول متناس منظوربهبخش کشاورزی در پهنه سرزمین  دهیسازمان. 40

 امنیت غذایی تأمینوری و بهره

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

ای در راستای های مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقهروش کارگیریبهوری آب و . ارتقای بهره42

 های ناشی از تغییرات آب و هواییو استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیتجویی صرفه
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 ایگلخانه یق کشت. محدودیت کشت محصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طر44

 ش گیاهی(ه )آب، خاک و پوشاز منابع پای بهینهبرداری های آبخیز برای بهره. مدیریت جامع و یکپارچه حوضه45

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

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

 سرزمینی

 و مراتع کشور هاجنگل. توسعه، حفاظت و احیاء 49

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

 ای در پهنه سرزمینتوسعه

هایی درزمینهمندی جوامع محلی از آن سازی برای بهره. حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی و زمینه53

 مانند گردشگری طبیعی

 هایفعالیتهای نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش های صنعتی با توجه به مزیتایجاد خوشه. شناسایی و 55

 مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی

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

 های هر یک از قلمروهای جغرافیاییظرفیت

ای در مکان یهای و سرما، استقرار صنایع واسطهمعدنی. استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر 60

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

در نواحی مرزی و  ویژهبه آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمروای و مهارترفهح-های فنی. توسعه آموزش67

 هاسازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرتزمینه باهدفحاشیه شهرها 

زمین، سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سراجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه تأمین. توسعه رفاه و 76

 مردم استفاده از مشارکت بر توانمندسازی و حداکثر تأکیدهای اجتماعی با کاهش فقر، نابرابری و آسیب

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

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

 المللی.بین

 مطالعات برنامه آمایش منطقه البرز جنوبی -2-2-7
ورخ مک  40552ت /278890قانون برنامه چهارم موضوع مصوبه شماره  77نامه ماده ماده یک از آیین بر اساس

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

 ت.واقع شده اس البرز جنوبیهران، مرکزی، سمنان، قم و قزوین در منطقه های تهمراه استان

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

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

 برزهای پرتراکم منطقه چون استان تهران و اللزوم کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت از محدوده... 
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 و ایجاد  جوارهمهای متمرکز منطقه به استان های پرتراکم وگذاری از استانسازی برای هدایت سرمایهزمینه

 زوین، قم و زنجان.های سمنان، قی در استانهای شغلی جدید صنعتی و خدماتفرصت

  ،رکز ومتوسعه و تجهیز محورهای ارتباطی در کریدورهای شمال، جنوب )در محورهای شرق، شرق میانی 

-قیغرب، جنوب شر-های دامنه شمالی البرز، دامنه جنوبی البرز، جنوب شرقیغربی در محور-غرب(، شرقی

 دار توسعه.محورهای اولویت عنوانبهالمللی حمل و نقل کریدورهای بین عنوانبهجنوب غربی 

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

 منیت اهای زنجان و قزوین جهت دستیابی به استان وخاکآبهای طبیعی و امکانات استفاده حداکثر از توان

 غذایی و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی

 های منطقه جهت توسعه این گردی و زمین گردشگری( در استانی )بومهای گردشگری طبیعبر توان تأکید

 فعالیت.

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

 کهطوریبههای روستایی ها در محیطفعالیت متنوع سازیبرقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت از طریق 

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

 مطالعات برنامه آمایش استان زنجان -2-2-8
است.  شدهانجام زنجان مطالعات برنامه آمایش استان زنجان به کارفرمایی سازمان برنامه و بودجه و از طریق دانشگاه

به  خش دومبه است: در بخش نخست مطالعات به تحلیل وضعیت و ساختار و در این مطالعه از دو بخش تشکیل شد

 در سطح استان پرداخته شده است. گذاریسیاستریزی و برنامه

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

تحمل  های توسعه پایدار منابع طبیعی و ظرفیتبا تنگناها و توان تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت متناسب

 و تأمین –سرزمین آرایی بدون سرزمین آالیی  –های تولید و سکونت در استان زیرساخت تأمین -ها بومزیست

یاء اح وهای توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی ارتقاء شاخص –تجهیز و حفظ منابع تولید در استان 

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

رای بای، ملی و فراملی هفت هدف بنیادین تعریف شده کشور و درنهایت تقویت نقش استان در تعامالت منطقه

 استان در آمایش سرزمین استان است.

 طبق طرح آمایش استان:

 شان های ابهر خرمدره، سجاس حلب، سلطانیه زنجان، طارم، قیدار، ماهنزنجان هفت دشت استان شامل دشت

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

رورش طیور پروری، دامداری صنعتی و پاری، کشاورزی مکانیزه، آبزیها امکان توسعه باغدویژه در این محدوده

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

سر و فیله وحش و مناطق شکار ممنوع انگوران، خراسانلو، خرمنههای حیاتآباد، پناهگاهشده سرخمنطقه حفاظت

 ها دارای قابلیت کشت و پرورش گیاهان دارویی و صنعتی است.ودهخاصه است. این محد

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

 وغدا کندیب-زرین آباد-جاسس-وتپه سفلید-زینه رودب-شکل گرماب uالف( محور 

 زنجان-و دشت سلطانیه رهخرمد-ب( محور توسعه کشاورزی خطی دشت ابهر

 ای طارمج( محور توسعه کشاورزی خطی دشت رودخانه

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

 غذایی متکی به محصول زیتون است.

 مل چاقو، سعه صنایع دستی سنتی شاخی دارای توان و قابلیت توهای فرهنگی و تاریشهر زنجان به دلیل ویژگی

 ملیله، چارق، فرش و گلیم است.

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

های صنعتی استان؛الف( شهرک  

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

قع در غرب نعتی استان از شهر زنجان به سمت غرب منتهی به منتهی سرچم واتوسعه ص 1ج( ادامه محور درجه 

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

 توسعه صنعتی 2طارم به عنوان محورهای درجه 

 صنعتی سعهتو 3محور درجه  عنوانبهابهر -د( محور قیدار

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

 توسعه صنعتی 4محورهای درجه  عنوانبهخدابنده 

 ات در ارتفاع ویژهبهگاه جنگلی و پوشش گیاهی نادر، بومی و باارزش ژنتیکی برتر های دارای ذخیرهمحدوده

مال عات شوبی روز قزل اوزن در شهرستان طارم، ارتفاعات شمال غربی شهرستان زنجان، ارتفاشمالی و جن

سب ر مناشرقی ماهنشان و ارتفاعات شمال شرقی ابهر و خرمدره جهت توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدا

 است.

 آباد، سرخ شدهحفاظتانگوران، منطقه  شدهحفاظتهای طبیعی استان شامل منطقه ها و عرصهمحدوده

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

دارای  سویکهای طبیعی استان از اکوسیستم عنوانبهدرصد مساحت استان  22.71هکتار برابر با  503322

وی دیگر سای و ملی است و از تی در مقیاس منطقهتوان باال برای توسعه کارکردهای اکوتوریستی و ژئوتوریس

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

 مرز میانه –ابهر )محور شرق(، زنجان -مدان، زنجانه-تله خورک-یدارق-لطانیهس-محورهای گردشگری زنجان

طارم و  تاریخی منطقه-حور گردشگری طبیعین، متخت سلیما-دندی-و زنجان ماسوله-همت-)محور غرب(، طارم

 یجرود محورهای مناسب توسعه گردشگری در استان هستند.ا-محور گردشگری عبوری زنجان
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 بر )قطب شمالی(، قطب انگوران، گردشگری استان نیز شامل قطب آب هایفعالیتهای مستعد توسعه قطب

 زار شهر زنجان )قطب مرکزی( است.( و قطب با2دندی )قطب جنوبی(، قطب حلب )قطب جنوبی 

  ،استان به شرح زیر اعالم شده است: اندازچشمدر طرح آمایش سرزمین استان زنجان 

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

نی، خدمات اقتصادی کشاورزی، صنعتی و معد یهافعالیتهای موردنیاز در عرصه مند از زیرساختزندگی؛ بهره

هنه پت در بازرگانی گردشگری؛ ساختاری همگرا با توسعه پایدار و توازن نسبی در توزیع جمعیت و فعالی

 ای، ملی و فراملی.جغرافیایی؛ پویا و سازنده در تعامالت منطقه

 ی؛ردشگرورزی، صنعت، معدن و گاستانی توسعه یافته در منطقه شمال غرب و دارای جایگاه برتر در کشا 

 ارائه کننده خدمات نوین بازرگانی و پشتیبان صادرات در مرکز و شمال غرب کشور؛ 

 های ملی و فراملی؛های فعال و تعامالت سازنده و پایدار در عرصهایفاگر عملکرد و نقش 

 بیعی؛های اجتماعی و مخاطرات و سوانح طاستانی پایدار، ایمن و مقاوم در برابر آسیب 

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

 روستایی؛

 ( که سهم جمعیت استان  ایگونهبهدارای اقتصادی مدرن، دانش بنیان و مناسب زیست و فعالیت و مهاجرپذیری

 از کل کشور اندکی افزایش یافته است(؛

 برداری مناسب و متعادل از های نوین و با بهرهی فناوریخوردار از کشاورزی و صنعتی پایدار و مدرن بر پایهبر

 ؛وخاکآبمنابع 

 ؛جوارهمهای مرکزی برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به استان 

 تاده و بر مناطق دوراف کیدتأه فعالیت و زیست با سازی شرایط بهینتقویت پیوندهای بین بخشی جهت فراهم

 کمتر توسعه یافته؛

 ترونیک و در صنایع شیمیایی، معدنی، برق و الک ویژهبههای صنعتی برخوردار از خوشهIT؛ 

 سم و دشگری تاریخی، باستانی، فرهنگی، اکوتوریاقتصادی گر ٔ  درزمینهیافته کشور های توسعهاز جمله قطب

 ژئوتوریسم.

 ستان زنجانا ریزیبرنامهمعرفی مناطق 

ها در نت شهری و روستایی و فعالیتساماندهی الگوهای سکو باهدفریزی استان و تعیین مناطق برنامه منظوربه

ه پنج منطق برداری منطقی از تمام امکانات و توان طبیعی و انسانی، استان زنجان بهبهره حالدرعینسطح استان و 

 قبل تقسیم است: ذیلبه 

ریزی نامهریزی خدابنده، ایجرود / منطقه برریزی طارم / منطقه برنامهنجان، ابهر / منطقه برنامهریزی زمنطقه برنامه

 پیریزی نیکماهنشان / منطقه برنامه
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 مطالعه برنامه آمایش استان زنجان ریزی استان زنجان در طرح: مناطق برنامه3نقشه 

 
 شمالی هایبخش بر داریا و سیاسی تقسیمات نظر از پینیک ریزیبرنامه منطقه : پینیک ریزیمنطقه برنامه

 و اردبیل هایاستان به شمال از و است شده واقع زنجان استان شمال در منطقه این .است منطبق زنجان شهرستان

 منطقه به جنوب سمت از و طارم منطقه به شرق سمت از ماهنشان، منطقه به غرب سمت از شرقی، آذربایجان

 پینیک تأسیس ازهت شهر آن مرکز و دارد وسعت کیلومترمربع 4093 پینیک منطقه .شودمی دودمح ابهر زنجان،

 است زنجان هرستانش از زنجانرود و پشتلوقره هایبخش شامل سیاسی اداری تقسیمات نظر از پینیک منطقه .است

.است منطبق پایین زنجانرود و نپایی و باال پشتلویقره بیگلو، غنی باال، و پایین چایپاره هایدهستان بر که

 یت کلجمع درصد 7.55تنها  که است داشته جمعیت نفر 76774 حدود 1390 سال در سرشماری آخرین اساس بر

 از جمعیت رصدد 96.84حدود  و است روستایی منطقه این در گزینی سکونت غالب چهره شود.می شامل را استان

 در این موجود کوچک شهر دو در منطقه این جمعیت درصد 3.16نها ت و برندمی سر به روستاها در منطقه این

 از نظر که هستند ییشهرها روستا پینیک و ارمغانخانه هستند. شهرهای ساکن پینیک و ارمغانخانه یعنی محدوده

 پیکشهر نی و نفر 1945ه ارمغانخان شهر. گیرندمی جای آخر هایرتبه در استان شهرهای سایر بین اندازه جمعیت

 در که است کیلومترمربع هر رد نفر 19 منطقه این در جمعیت تراکم .انددادهجای خود در را جمعیت نفر 474 تنها

 آخرین در همحدود این در جمعیت رشد نرخ است. متوسط ناچیز استان بسیار در جمعیت تراکم متوسط با مقایسه

 از را خود جمعیت از بخشی دوره این طی منطقه این و تاس بوده درصد -0.78حدود  1385-90سرشماری  دوره

 .است ددرص -1.41آن  روستایی جمعیت درش نرخ و -0.16محدوده  شهری این جمعیت رشد نرخ است. داده دست
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 پینیک ریزیمنطقه برنامه :4نقشه 



 :است اهمیت حائز زیر موارد پینیک منطقه هایتوان ترینمهم از

 و جانوری و زیستی باالی تنوع دلیل به آن شرقی و شمالی بخش در پینیک همنطق مساحت از وسیعی بخش 

 از آباد یکیسرخ شدهحفاظت. منطقه اندشدهتعریف ممنوع شکار مناطق و شدهحفاظت مناطق عنوانبه گیاهی

 این است، دهواقع ش منطقه این غرب شمال و شمال در زنجان پهنه استان در موجود شدهحفاظتمنطقه  دو

 آهوان دگانآخرین بازمان اصلی زیستگاه آن دشتی است. مناطق کوهستان و دشت زیستی زون دو دارای منطقه

 فیله منوعم منطقه شکار .است پلنگ و بز کل، زیستگاه آن کوهستانی مناطق و است کشور غرب شمال و غرب

 دشتی مناطق آهوان مهاجرت لو مح است گرفته قرار آبادسرخ شدهحفاظتمنطقه  حاشیه شمالی در نیز خاصه

 .است زمستان در

 شوددیده می جنگل از ایپراکنده هایپوشش ارتفاعات، در ویژهبه پینیک منطقه غربی شمال از هاییبخش در 

.است مخروبه هایجنگل نوع از که

 تاس اهمیت حائز غیرفعال و فعال معادن معدنی، مواد یذخیره میزان نظر از پیمنطقه نیک.

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی پینیک منطقه هایمحدودیت و هاچالش جملهاز

 از مناطق یکی اما است، زنجان شهرستان جزء سیاسی و اداری تقسیمات نظر از پینیک منطقه باوجود اینکه 

جنوبی  قمناط و قهمنط این بین پیرامون مرکز شکاف و رودمی شمار به استان سطح در توسعه نیافته و محروم

 .است پهنه استان کل در آن پیرامون و زنجان شهر بین شکاف از ترعمیق بسیار شهرستان
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 فرسایش باالی دلیل به که است هاییمحدوده شمال پینیک منطقه غرب شمال و غرب و شمال از هاییبخش 

 .روبروست امد چرای (دامپروری و) دیم کشت ( کشاورزی فعالیت ویژهبه فعالیت توسعه محدودت با خاک

 زمین  ویژهبه ایامنهد حرکات وقوع مستعد هایمحدوده ازجمله پیمنطقه نیک مرکز و غرب شمال از هایبخش

.است لغزش

 استقرار نظر از و دارند درصد 15 باالی شیبی که است اراضی شامل پینیک منطقه شرق شمال از هاییبخش 

.باشندمی مواجه اییهمحدودیت با بنایی زیر امکانات هایفعالیت

 از سیاریب است. روستایی فعالیت و زندگی شدن ایحاشیه خطر معرض در مناطق ازجمله پیمنطقه نیک 

شدید  هایمهاجرت است. مواجه فعالیت و زندگی رکورد و جمعیت کاهش با محدوده این در موجود روستاهای

طی  و است شده محدوده این روستایی یتجمع پرشتاب کاهش و منفی رشد سبب تخلیه روستاها و روستایی

.است بوده روستایی جمعیت منفی رشد باالترین و تعداد کاهش شاهد منطقه این گذشته سال 45

 به  است بنا ادهد جای خود در را استان صنعتی واحدهای کمترین که است استان مناطق ازجمله پیمنطقه نیک

:است زیر شرح به پینیک منطقه توسعه هایاولویت ترینمهم فوق مراتب

 فیله  ممنوع شکار مناطق و آبادسرخ شدهحفاظت مناطق در گیاهی و جانوری و زیستی باالی تنوع به توجه با

منطقه  این توسعه هایاولویت ازجمله منطقه، این از هاییبخش در جنگلی هایپوشش وجود همچنین و خاصه

 .است بیعیط گردشگری ویژهبه گردشگری هایفعالیتتوسعه 

 توسعه  منطقه، توسعه این هایاولویت ازجمله معدنی، ذخایر و معادن نظر از منطقه این اهمیت به توجه با

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

 ویژهبه و شاورزیک توسعه منطقه این توسعه هایاولویت از دیگر یکی منطقه این از اوزنقزل عبور به توجه با 

 استقرار صنایع ایبر زمینه صورت این در است، آبیاری نوین هایشیوه از به رهگیری با آبی کشاورزی اراضی

 محدوده، محرومیت این اصلی هایچالش از یکی ازآنجاکه شود.می فراهم آن در نیز کشاورزی بخش به وابسته

 ی توسعه کشاورزی،برا مناسب تدابیر اتخاذ است، آن یانروستای وسیع مهاجرت و روستایی هایسکونتگاه شدید

 .ساخت خواهد فراهم جمعیت جذب و نگه داشت برای را زمینه

 پینیک ریزیمنطقه برنامه اصلی هایتخصص

 فضایی، توسعه مطلوب سناریوی گرفتن نظر در با و پینیک ریزیبرنامه منطقه هایظرفیت و هاتوان به توجه با

 استان ممتاز و اصلی توسعه محور شد اشاره پیشتر که گونههمان :است زیر شرح به منطقه این هایصتخص ترینمهم

 تبریز شهریکالن منطقه با ضعیف فضایی پیوند حالدرعین و شهری تهرانکالن منطقه با قوی بسیار پیوند دارای

 استانیبرون  پیوندهای گرفتن نظر در اب و منطقه سرچم در توسعه صنعتی 2درجه  محور پیشنهاد به توجه با. است

 کانون عنوانبه منطقه این محدوده، این استانی فرا موقعیت تقویت درنتیجه و جوارهمهای استان با سرچم منطقه در

 هایقابلیت استان، مهم معدنی پهنه دو بین منطقه این قرارگیری همچنین شود،پیشنهاد می جدید صنعتی توسعه

 شرکت انتقال پروژه به توجه با همچنین. کندمی برجسته معادن به وابسته صنایع ویژهصنعت به هتوسع جهت را آن
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 زنجیره رودمی انتظار آن، به وابسته خصوصی صنعتی شهرک احداث و مذکور به محل ایران روی و سرب ملی

 کمک استان صنعتی توسعه دفراین در کانون این تقویت به که گیرد شکل کانون این در نزدیکی روی و سرب صنعتی

 .کرد خواهد

 )ابهر زنجان، منطقه غرب ( سرچم یصنعت توسعه کانون استقرار

 ندتبریز، پیو و تهران منطقه یافتهتوسعه شهریکالن منطقه دو بین قرارگیری سبب به ابهر زنجان، ریزیبرنامه منطقه

ضعیف است.  بسیار تبریز شهریکالن منطقه با آن یفضای پیوندهای اما دارد تهران شهریکالن منطقه با قوی بسیار

 الیه غربیتهیمن در ایجادشده تحوالت همچنین و سویک از محور این فضایی سازمان تقویت ضرورت به توجه با

 اردبیل، جاده ( استانی فرا سازیراه هایپروژه همچنین و تبریز زنجان، بزرگراه عبور شامل ابهر زنجان، منطقه

 توسعه صنعتی 2جه در محور پیشنهاد به توجه با همچنین ،)سرچم منطقه در مذکور بزرگراه با آن تقاطع و میاندوآب

 تقویت و درنتیجه جوارهم هایاستان با منطقه این در برون استانی پیوندهای گرفتن نظر در با و سرچم منطقه در

 همچنین .شودیم پیشنهاد جدید صنعتی هتوسع کانون عنوانبه منطقه این محدوده، این استانی فرا موقعیت

 به صنایع وابسته ویژهبه صنعت توسعه جهت را آن هایقابلیت استان، مهم معدنی پهنه دو بین منطقه این قرارگیری

 در واقع فعلی آن حلم از زنجان روی و سرب کارخانه جابجایی فرایند در است ذکر به الزم. کندمی برجسته معادن

 است، ست انجامد در آن اجرایی عملیات که گردد منتقل مذکور موقعیت به مذکور کارخانه تا شد مقرر زنجان شرق

 با محدوده قوی پیوندهای برقراری قابلیت با و بزرگ مقیاس با صنعتی واحد عنوانبه کارخانه این انتقال بنابراین

 احداث هبتوجه  با همچنین. داشت خواهد محدوده این توسعه در مهمی نقش طرح، این پیشنهادی صنعتی کانون

 این ر نزدیکید روی و سرب صنعتی زنجیره رودمی انتظار روی، و سرب کارخانه به وابسته خصوصی صنعتی شهرک

 شهرک همچنین .کرد خواهد کمک استان صنعتی توسعه فرایند در کانون این تقویت به که گیرد شکل کانون

 .شودمی پیشنهاد جدید کانون این با انطباق در نیز سرچم صنعتی

 یصنعت توسعه 2 درجه محور

 منتهی به غرب سمت به زنجان شهر از استان صنعتی توسعه 1 درجه محور ادامه در توسعه صنعتی 2درجه  محور

شهری کالن صنعتی یافتهتوسعه منطقه با پیوند در محور این. است شده واقع استان غرب در واقع سرچم منطقه

 ( محور این منتهی الیه رد معدنی صنایع استقرار. گرددمی تعیین ایمنطقه و ملی برد با صنایع اولویت با تبریز

 .است بسیار اهمیت حائز استان مهم معدنی پهنه دو بین قرارگیری به توجه با)سرچم منطقه

 یخدمات 1درجه  محور

منطقه  بر است گرفته قرار نقلوحمل المللیبین کریدور مسیر در که استان خدماتی 1درجه  محور غربی بخش

 به عملکردهای توجه با. است المللیبین و ملی عملکرد با خدمات استقرار توان دارای محور این. است منطبق پینیک

 و تجاری آزاد شامل مناطق بازرگانی و ویژه اقتصادی مناطق استقرار آن، شرقی ضلع در محور این برای شده تعریف

 در منطقه این چراکه ،گرددمیپیشنهاد  زنجان سرچم منطقه در آن غربی ضلع در فراملی و ملی مقیاس در بازرگانی
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 این در که بود خواهد آذربایجان غربی و شرقی آذربایجان اردبیل، هایاستان ارتباطی هایراه تقاطع محل آینده

 .شوندمی متصل تبریز زنجان بزرگراه به محدوده

 )یغرب ،یشرق درجه محور ( استان درجه یعبور یگردشگر محور

شده  واقع پینیک منطقه یمحدوده در)غربی شرقی، محور(  استان 1 درجه عبوری گردشگری محور غربی بخش

ماندگاری  ایشافز و جذب طریق از استان گردشگری توسعه در محور این اهمیت شد اشاره که گونههمان. است

 .است زنجان استان در محور این عبوری گردشگران

و  زیرساختی اتخدم و امکانات از برخورداری لحاظ از استان بخش ترینبافته تجهیز محور این حاضر حال در

افزایش  باهدف محور این رد موجود گردشگری هایزیرساخت توسعه اما است، ارتباطی هایراه ویژهبه ایشبکه

 سیرهای ارتباطیم افتتاح با رسدمی رنظ به اینکه ضمن. شودمی محسوب ضرورت یک گردشگران ماندگاری ضریب

 .کند پیدا یتوجهقابل افزایش محور این عبوری گردشگران شمار مجاور هایاستان

 استان 3 درجه یمحور گردشگر

شهرستان  به نوبیج البرز ارتفاعات ایکوهپایه امتداد در و شروع زنجان شهر از که سهرین منطقه گردشگری محور

بیشتر  محور ینا. است استان 3 درجه پیشنهادی محورهای دیگر از شود،می ختم ردبیلا استان در واقع خلخال

آهوان  تدش و سهرین شدهحفاظت منطقه محور این شاخص گردشگری منابع است، بومگردی و طبیعی گردشگری

ستان کوه گردشگری رب منطبق گردی بوم هایظرفیت همچنین و آبادسرخ شدهحفاظت منطقه از بخشی و سهرین

 .است تابستان فصل در ویژهبه

 پینیک ریزیمنطقه برنامه اصلی های: تخصص5نقشه 
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 ریزی استان زنجان / طرح آمایش استان زنجانهای اصلی مناطق برنامه: تخصص6قشه ن

 
 ی مراکز سکونتگاهی )نظام اسکان جمعیت(مراتبسلسلهبندی کلی الگوی استقرار و نظام تعیین شکل

است،  استان تقرار جمعیت و نظام سکونتگاهی استان روی دیگر سکه در تفضیلی کردن طرح پایه آمایشالگوی اس

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

های کان جمعیت و ظرفیتمراتبی اسنظام سلسله های نواحی سکونتگاهی درآیند، تخصصمی حساببهاستان 

 .خواهد داداستان روی دیگر این سکه را نشان  هایسکونتگاهپذیری جمعیت

بوطه است. منظومه زنجان پی، ارمغانخانه و قرهطبق این طرح شهرستان زنجان دارای چهار منظومه زنجان، نیک

های پی مجموعه. منظومه نیکمجموعه همایون، زنجان، بناب، بوغداکندی، چورزق و آزاد سفلی است 6دارای 

انخانه و های حاج سیران، ارمغمنظومه ارمغانخانه شامل مجموعهشود. را شامل می آبادپی، اسفناج، اندآباد علیا و امین نیک

 .گیرددر برمیبوطه و رجعین را های حصار، قرهبوطه مجموعهمنظومه قره درنهایتسهرین است و 

 زنجان شهرستان روستایی هایکانون بندی: سطح4جدول 

 مستقل یروستا )روستایی ( یعمران حوزه مجموعه منظومه

 زنجان

 چلگان گلهرود، تهم همایون، همایون

 سفلی گلیجه رازبین، اژدهاتو آباد، دیزج زنجان، زنجان

 - ذاکر امام، مروارید، نیماور، بناب، بناب

 گلتپه، کندی، خاتون قوزلو، رلوقلتوق، چای د،کن آق کاوند، دهشیر علیا، بوغداکندی، بوغداکندی

 قیا گوگجه تلخاب،

 - پاپایی چورزق، چورزق

 رامین سهله سفلی، آزاد سفلی آزاد

 پینیک

 کزبر لیک، دره شیخ سردهات قره آغاج، دوال ناب، پی،نیک پینیک

 حومه آقبالغ آرش حاجی یامچی، اسفناج

 رضا سفلی، اندآباد نصیرآباد، مهرآباد حبش، آباد، لولک وشا،بز علیا، اندآاباد علیا آباد اند
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 میرجان آباد،

 - اسفجین و ینگجه آباد، محسن آباد، امین آباد امین

 ارمغانخانه

 قلعه آقجه بالغی قبله بیرونده، سیران، حاج سیران حاج

 بهرام بیک، قشالق، داش تیکمه گلجه، مشکین، ارمغانخانه، ارمغانخانه

 وننق سارمساقلو سهرین، نسهری

 بوطه قره

 ایلجاق آغاج قره مشمپا، حصار، حصار

 - قیطول بوطه، قره بوطه قره

 آباد گمش خاصه فیله چپ، چپ قصه، قولی رجعین، رجعین
 1385مأخذ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، 

 زنجان هیناح یسکونتگاه مراکز یمراتبسلسله نظام :7 نقشه

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

امل شه زنجان . ناحیطرح برنامه آمایش استان زنجان، کل استان به دو ناحیه زنجان و ابهر تقسیم شده است بر اساس

ن ده در ایاستفا اقتصادی مورد-زنجان، طارم، ماهنشان و ایجرود است. آمار و اطالعات پایه جمعیتی هایشهرستان

 بوده است. 1375سرشماری سال  بر اساسمطالعات 

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

ر و... نیز وجود وهای مطلوب جهت ارتقای عملکرد در هکتار و تولید محصوالت زراعی گندم و باغی زیتون و انگقابلیت

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

های دامپروری و قطب ترینمهماین استان یکی از  تاکنونهای جمعیتی سبب گردیده که ترین کانونبه عمده
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اله و بیشتر استان را شاغالن س 10بیشترین درصد شاغالن  1375در سال  کهطوریبهکشاورزی کشور به شمار آبد، 

درصد  66.9درصد(. این شاخص برای نقاط روستایی حدود  38.3حدود ) انددادهبخش کشاورزی تشکیل می

 است. شدهتعییننقش اقتصادی استان  ترینمهم عنوانبهاست. بر همین برخش کشاورزی  آمدهدستبه

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

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

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

 های تولیدنجیرههای صنعتی در راستای تکمیل زنزدیکی به قطب -

 کیلومتری استان تهران 120ر صنایع در شعاع ممنوعیت استقرا -

 تقاضای زیاد برای کاالهای صنعتی -

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

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

یل و... های موجود طبیعی و تاریخی استان، توسعه آموزش عالی و تمایل به ادامه تحصنعت گردشگری و قابلیتص

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

وجه احیه زنجان مورد تدار برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نهای اولویتدر این مطالعات پروژه

مبتنی بر  ریزیهبرنامنیازهای جامعه روستایی در زمان تهیه طرح و همچنین نوع نگاه  بر اساسقرار گرفته است. 

کشی آب آشامیدنی و لوله تأمینهای یرساختی برای ساکنین پروژهز-فاهیر-هداشتیب-خدمات آموزشی تأمین

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

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

نظر ا در سطح ناحیه مداولویت اصلی برای اجر 10 عنوانبهروستایی، احداث خانه بهداشت و احداث فضاهای ورزشی 

 قرار گرفته است.

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

-زنجان-ی تهراناقتصادی در حول جاده ارتباط هایفعالیتسازمان فضایی نامتعادل در ناحیه و گسترش خطی  -

 تبریز

 ایهای ارتباطی بین منطقهضعف شبکه -

 خدماتی و... جهت توسعه صنعت گردشگری تأسیساتمکانات زیربنایی و عدم وجود ا -

 ناحیه هایبخشو فراسرد و تعداد روزهای یخبندان زیاد در اکثر  خشکنیمهاقلیم  -

ی های انتقال آب و آبیارهزینه نباال رفتها که منجر به باالبودن سطح اراضی کشاورزی نسبت به بستر رودخانه -

 .گرددمی

 گذاری الزم در امر شناسایی و فرآوری مواد معدنیعدم سرمایه -

 ضعف قابل مالحظه خدمات پشتیبان تولید -

 تولیدی و خدماتی هایبخشوری پایین در بهره -
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 ح آمایش سرزمینهای مطالعاتی پایه از جمله طرعدم وجود طرح -

 سازد.جه میکوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی که امکان استفاده از کشت مکانیزه را با مشکل موا -

 غالب بودن روش سنتی دامداری بر روش صنعتی -

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

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

ساس بر ا هرکدام وخاکآببر منابع طبیعی،  تأکیدو دستیابی به محیطی پایدار با  رسانیخدماتاماندهی نظام س

 برای رفع کمبودها و نواقص ناحیه پیشنهاد شده است. شدهمشخصراهبردهای 

به  با توجه طرح داراولویتیی و ای اقدامات اجراهای ارتباطی بین منطقهراهبرد تقویت و گسترش شبکه بر اساس

 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 -

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

 پشتلو و ارتباط آن به خلخالرهق-ارتقاء محور زنجان -

-نزنجا ادراهآزیل برخورداری از راه فرعی برای ارتباط مراکز مجموعه روستایی به مراکز منظومه ضمن آنکه تکم -

و  آهن به غرب ناحیه به طرف ماهنشان، دندیتبریز و برقراری ارتباط ریلی از طریق گسترش شبکه راه

 باشد.می تأکیدجدی مورد  صورتبههای حمل و نقل های غربی و نیز ایجاد پایانهاستان

بینی شده است ی پیشیکی از محورهای توسعه اقدامات اجرایی متعدد عنوانبهدر راهبرد توجه به بخش کشاورزی 

 شود:که به ذکر چند اقدام اکتفا می

 هکتار 11438.61توسعه اراضی کشاورزی آبی به میزان  -

 توسعه فعالیت کندوداری و پرورش زنبورعسل -

 ایهای گلخانهتوسعه کشت -

 نافزایش راندما منظوربه بهنژادیزراعی و های بهاجرای طرح -

 های اصالح و احیاء باغات میوهاجرای طرح -

 تونهای مربوط به اصالح و توسعه باغات زیاجرای طرح -

 ر ناحیهبا توجه به وجود منابع آبی غنی د پروریآبزیهای مربوط به اجرای طرح -

 تغییر شیوه از دامداری سنتی به صنعتی -

کنار  های صنعتی موجود؛ ایجاد نواحی صنعتی دردر راهبرد توسعه صنعت به اقداماتی چون تکمیل ظرفیت شهرک

باشد نظیر یمای که در منطقه دارا با توجه به سابقه و پیشینه دستیصنایعمراکز منظومه روستایی؛ ایجاد و توسعه 

های شناسایی منابع ه طرحیلی و فرآوری محصوالت؛ تهیو...؛ گسترش صنایع تبد کاریملیله، چاقوسازی، بافیفرش

 قرار گرفته است. تأکیدر کانی شناخته شده مورد گذاری جهت اکتشاف ذخایکانی ناحیه و سرمایه
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ردشگری و ها و محورهای جاذب گهمچنین در راهبرد توجه به خدمات اقدام اجرایی برای ساماندهی و تجهیز کانون

موزش آرونق صنعت گردشگری در کنار تجهیز مراکز اصلی جمعیت و گسترش مراکز  گذران اوقات فراغت جهت

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

-زنجان»محورهای  در وصاً مخصدر محورهای موجود در ناحیه  راهیبینهای پذیرایی ایجاد و گسترش مجتمع

های مستعد و جاذب گردشگر و توسعه و گسترش فضاهای اقامتی در مکان و...؛« خلخال-جانزن»، «رودبار-گیلوان

 شدههتوصیات مهم موجود در ناحیه از دیگر اقدام هایشهرستانضرورت تعجیل در تهیه طرح جامع گردشگری برای 

 ت.بوده اس تأکیدبرای تحقق راهبرد توجه به بخش خدمات مورد 

کی سدهای خا برداری آن اقداماتی اجرایی چون تکمیل و اجرایدر راهبرد ضرورت توجه به منابع آبی و مدیریت بهره

ر ی جوره خان دگردیده است، نظیر سد خاکی روستا تائید هاآنمطالعات انجام شده ضرورت اجرای  بر اساسکه 

العه و های آبیاری تحت فشار؛ مط؛ اجرای طرح...وشهرستان زنجان، سدهای خاکی روستاهای جوقین، دهنه، شهرک 

های الیروبی و آب و پمپاژ ساحلی؛ اجرای طرح تأمینهای کوچک های آبیاری؛ مطالعه و اجرای طرحاجرای شبکه

 مرمت قنوات و ... مورد توجه قرار گرفته است.
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 خدمات پیشنهادی در ناحیه زنجان بندیسطح: 8نقشه 
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 لی توسعه استان زنجانسند م -2-2-10
ناد ملی (، یکی از اس9/5/1384هـ مورخ 33111 ت/25798وزیران ) أتسند ملی توسعه استان زنجان، مصوب هی

رنامه باشد که رویکرد توسعه استان را در طول حداقل دو بقانون برنامه چهارم توسعه می 155تعریف شده در ماده 

 نماید.توسعه مشخص می

اف ترین مسائل و اهدترین تنگناهای توسعه استان بوده و با ارائه اصلیو عمده هاقابلیتترین این سند حاوی اصلی

  .کندبلند مدت توسعه، راهبردهای بلند مدت توسعه استان را مشخص می

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

 یده و جهت اجرا ابالغ گردیده است.رس

 های توسعهترین قابلیتاصلی -الف

رب کشور با غگلوگاه متصل کننده غرب و شمال  عنوانبهز مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتابهره -1

 ری تهرانکیلومت 120جنوب و واقع شدن در محدوده شعاع  –شمال با توجه به استقرار در کریدور شمال 

 ای و توان جذب سرریزهای صنعتی تهرانهای صنعتی تجهیز شده در مقیاس ملی و منطقهیرساختوجود ز -2

 یباغ -( در کشت و تولید محصوالت زراعیوخاکآببرخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیل مطلوب ) -3

 سطحی هایآبهای باالی برخورداری از ظرفیت -4

 های غیر فلزیسرب و روی و کانی توجهقابلوجود ذخایر و منابع  -5

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

 صنعتی استان

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

 ر محور ترانزیتمندی از شبکه ارتباطی تجهیز شده دبهره -8

 تخلیه و بار توزیع کاال بر ترانزیت، تأکیدنه گسترش خدمات بازرگانی با زمی -9

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

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

 رسانی در توسعه ورزش و خدمات گذاریایهسرم( به NGOهای داوطلب غیردولتی )و تشکل

 های توسعهترین تنگناها و محدودیتعمده -ب

های استفاده نشده گیری از ظرفیتگذاری و بهرهمحدودیت منابع مالی بخش خصوصی استان جهت سرمایه  -1

 تولیدی

ت حصوالماری کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی و ضعف مکانیزاسیون و کافی نبودن مراکز نگهد -2

 زراعی و باغی

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

 سطحی هایآببرداری از منابع مهار و بهره تأسیساتکافی نبودن  -4

 ضعف خدمات برتر و خدمات پشتیبان تولید -5
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 ایههای ارتباطی درون استانی و بین منطقضعف شبکه -6

 های توریستیخوردار از جاذبههای برخدماتی کانون تأسیساتضعف زیربناها و  -7

 وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی -8

 

 ترین مسائلاصلی -ج

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

ی های زیربنایهای طبیعی و اجتماعی و ظرفیتقابلیت باوجودتوسعه یافتگی اندک بخش صنعت و معدن  -2

 موجود

 صنعتی و کشاورزی هایفعالیتپیوند ضعیف درون بخشی و بین بخشی در  -3

 رق استانشزیرزمینی در  هایآبسطحی و خاک و بیالن منفی  هایآبتطابق نامناسب بین منابع  -4

 های انسانی و مالی از استانخروج سرمایه -5

 وری تولید در بخش کشاورزیپایین بودن بهره -6

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

 جوارهمهای اقتصادی مرکز استان با برخی از نواحی استان و استان مؤثرضعف تعامل  -8

 ی و هنری و اقتصادیهای توسعه انسانی، فرهنگپایین بودن شاخص -9

  .سعه استان استر توترین موضوعات دفقدان نظام شناسایی استعدادهای ورزشی از جمله اصلی -10

 اهداف بلندمدت -د

خدمات  کشاورزی، صنعت و معدن، هایبخشو تنگناها توسعه استان بر پایه توسعه هماهنگ  هاقابلیتبا توجه به  

 از: اندعبارتاهداف بلند مدت توسعه استان  بدین ترتیببازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود. 

 های استان و ارتقاء نقش و جایگاه آن در اقتصادها و قابلیتاسب با ظرفیتتوسعه صنعتی و معدنی استان متن .1

 ملی با حفظ تعادل در محیط زیست

زیرزمینی با  هایآبز و تقویت منابع سطحی با رعایت حقوق ذینفعان حوزه آبری هایآببرداری مطلوب از بهره .2

 های با بیالن منفیاولویت آبخوان

 بهینه از منابع طبیعی استان برداریحفظ و احیاء و بهره .3

های صنعتی این بخش و توسعه دامداری هایفعالیتسازی آوری و نوینگسترش اراضی آبی کشاورزی، ارتقا فن .4

 پروریآبزیهای و مجتمع

 های استانتناسب با مقتضیات و قابلیتهای توسعه انسانی مارتقاء شاخص تس

 رسانی و تقویت پیوندهای درون استانیاتساماندهی نظام مراکز زیست و فعالیت، نظام خدم .6

های هویتی استان و گسترش تعامالت اقتصادی و فرهنگی با های فرهنگی و ویژگیاعتالی معرفت دینی، ارزش .7

 جوارهمهای استان
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ستان و دار در توسعه امحوری و اولویت هایفعالیتو امکانات زیربنایی در راستای  تأسیساتتقویت و تجهیز  .1

 ر فناوری اطالعات و ارتباطاتب تأکید

 های استاناقتصادی با توجه به قابلیت هایفعالیتافزایش نقش بخش خصوصی و نظام بانکی در گسترش  .2

مکانی(  فیایی )مزیتبر خدمات بازرگانی نوین با توجه به موقعیت جغرا تأکیدبازرگانی با  هایفعالیتتوسعه  .3

 استان

 ملیسطوح عملکرد استانی، ملی و فراهای گردشگری استان با توسعه ظرفیت .4

 اقتصادی و عوامل تولید هایبخشر وری و افزایش آن دسازی بهرهنهادینه .5

 های اجتماعیهای افراد و گروهسالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندی تأمینارتقاء نقش ورزش در  .6

 در استان  (M.D.G) هزارههای توسعه یابی به هدفدست .7

 اقتصادی بزرگ هایبنگاهگسترده و اداره  هایفعالیتعاونی برای ایفای توانمندسازی بخش ت .8

 گیری استان سازی و تصمیمتوسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم .9

 راهبردهای بلند توسعه -هـ 

سازی قطعه یع مرتبط با انرژی وبر صنایع متالوژی، نساجی، ذوب فلزات و صنا تأکیدهای صنعتی با ایجاد خوشه .1

ی، برق و ی، خودروسازو توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، فلز آالتماشین و

 الکترونیک

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

 ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری مواد معدنی .3

 ا نیازهایز و هماهنگ بسطحی با رعایت حقوق تام ذینفعان حوزه آبری هایآبرداری از منابع غنی بمهار و بهره .4

 هایآببرداری متعادل و مجاز از منابع و در چارچوب ظرفیت حوضه آبریز و حفاظت و بهره دستپایین

 زیرزمینی

ه آبریز و خصیص منابع آب در حوضدیل اراضی دیم به آبی مکانیزه در چارچوب نظام تسازی اراضی و تبیکپارچه .5

 هایفعالیتسعه بر زیتون، انگور و سیب، تو تأکید، توسعه باغداری با دستپاییندر نظر گرفتن نیازهای 

 های سنتی به صنعتیو تبدیل دامداری پروریآبزی

 ایی استانهای تولیدی و فضگیری از مزیتبهره منظوربهایجاد و توسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی  .6

 های گردشگری استانهای تفریحی و سیاحتی در عرصههای گردشگری و تجهیز کانونایجاد و توسعه زیرساخت .7

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

 تحصیالت تکمیلی و مراکز تحقیقاتی و فناوری اطالعات و ارتباطات

 رمانی، آموزشی، فرهنگی و گذران اوقات فراغتهای بهداشتی و درتقاء شاخصا .9

طح خدمات برتر سشهری و روستایی و ارتقا  مراتبسلسله های الزم جهت دستیابی به نظام متعادلتمهید زمینه .10

 تولید های شهری به خدمات پشتیباندر شهر زنجان و تجهیز کانون

 ی متناسب با توزیع جمعیت و فعالیتهای خطوط انتقال انرژگسترش شبکه .11
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گسترش پیوندهای اقتصادی  منظوربه جوارهمهای نهای ارتباطی استان با استاتوسعه، تقویت و بهسازی شبکه .12

گیری از وضعیت ممتاز استان در تسریع ارتباطات غرب و شمال غرب با ای و بهرهدرون استانی و بین منطقه

 مناطق شمالی کشور

 ی زیست محیطی در نقاط و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استانهااجرای طرح .13

 استفاده از انرژی باد برای تولید برق .14

 مل تولیداقتصادی و عوا هایبخشوری در الزم و حمایت از افزایش بهره سازوکارهایایجاد  .15

 ای در استان، تفریحی، قهرمانی و حرفههای پرورشی، همگانیگسترش ورزش تاس

 مندی همگانی از مواهب اقتصادی و اجتماعیفقر شدید و گرسنگی و بهره یکنریشه .17

 دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان .18

 مادران و کودکان ومیرمرگکاهش  .19

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

 های تعاونیها و مجتمعها و ایجاد و گسترش شهرکتوسعه تعاونی از تشکیل و مؤثرحمایت  .21

 انبسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه است .22

 رف آبنهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مص .23

 برداری و مدیریت آببرای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهرههای الزم ایجاد زمینه .24

 ت انسانی در اثر حوادثهای اجتماعی و کاهش تلفاگسترش پوشش بیمه .25

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

های آمایش سرزمین گیریداز بلندمدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملی و جهتاندر راستای تحقق اهداف چشم

 کشاورزی، وایه توسعه صنعت، معدن پو وظایف اصلی استان به ترتیب بر  هامأموریتهای استان، و با توجه به ویژگی

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

 باشد:استان به شرح زیر می ی توسعهترین راهبردهااصلی بنابراین ؛نخواهد بودهای استان ها و ظرفیتسایر توانمندی

سازی و لزات، قطعهفبر صنایع متالوژی و ذوب  تأکیدهای صنعتی با توسعه بخش صنعت و ایجاد خوشه -1

 روشیمی، صنایع نساجی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع شیمیایی و پتآالتماشین

های استان برداری از مواد معدنی و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری آن با توجه به قابلیتگسترش و بهره -2

 بر معادن سرب، روی و مس تأکیدمواد معدنی شیمیایی با  ٔ  درزمینه

ر دساختار بخش  یسازنینوم و ارتقاء سطح فناوری و لیبرداری از پتانسیل منابع آب، اقتوسعه کشاورزی با بهره -3

)با  سردسیری( و زراعت هایمیوهبر محصوالتی نظیر زیتون و  تأکیدبا ) یباغدار زیر بخشاستان با اولویت 

 ( و توسعه دامپروری صنعتی، زراعت چوبایعلوفهبر نباتات  تأکید

های برداری مناسب از جریانزیرزمینی، مهار و بهره هایآببرداری متعادل و اقتصادی از منابع حفاظت و بهره -4

 و فصلی( در چارچوب راهبردهای ملی توزیع منابع آب دائمیسطحی )
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 برنامه راهبردی توسعه استان زنجان -2-2-12
در دستور  1388ال سبرنامه راهبردی توسعه استان زنجان برای اولین بار جهت تدوین برنامه پنجم توسعه استان از 

 وطح کالن سدر دو  فرایند طراحی شده، اسناد راهبردی بر اساسار شورای برنامه رزی و توسعه استان قرار گرفت؛ ک

ریزی و ستای برنامهدر را مؤثرارائه اطالعات مفید و  باهدف 1392توسعه تدوین گردید. همچنین از سال  هایبخش

ا ایجاد سندی راهنم منظوربهها، اسناد پایش و ارزشیابی های موجود برنامهمبتنی بر شواهد و مصداق گذاریسیاست

ه، تدوین های راهبردی توسعدر حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه هایفعالیتها و برای پایش کلیه پروژه

 گردید.

و نقل، ل سرفصل آب، آموزش، آموزش عالی، بازرگانی، انرژی، حم 10های راهبردی توسعه استان زنجان در برنامه

های از سرفصل و محیط زیست تدوین شده است که در اینجا به ارائه موضوعاتی بدنیتربیتکشاورزی، صنعت، 

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

ه شرح ستان بوضعیت ا 1390-94در سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش کشاورزی استان زنجان 

 زیر تشریح شده است:

کشور  زیر کشتباشد در حالی که سهم استان از کل اراضی درصد می 1.34سهم استان از مساحت کل کشور 

 برداریبهرههزار  90های کشاورزی توسط حدود محصوالت و فرآورده انواعدرصد است. در استان زنجان  4نزدیک به 

 تولیدشده استنجان ززار تن انواع محصوالت زراعی و باغی در استان ه 1700حدود  1386. در سال گرددمیتولید 

امی و ددهد. در همین سال، میزان تولید انواع محصوالت درصد از کل تولیدات باغی کشور را تشکیل می 1.9که 

ا شامل ل کشور رکدر  درصد از تولید این محصوالت 1.6هزار تن گردیده است که  186.5شیالتی در استان برابر با 

فرنگی و پیاز زمینی، گوجهای، حبوبات، سیبترین محصوالت زراعی استان را گندم، جو، نباتات علوفه. عمدهگرددمی

نجان از است. استان ز دارهستهدار و های دانهدهد. عمده محصوالت باغی شامل انگور، زیتون، سیب و میوهتشکیل می

 باشد.ظر انگور در رتبه ششم کشوری مینظر میزان تولید زیتون رتبه اول و از ن

 گذاری استان زنجانسند توسعه اشتغال و سرمایه -2-2-13
 1390ال سواحد استان زنجان تهیه و در  اهیجهاد دانشگگذاری استان زنجان از طرف سند توسعه اشتغال و سرمایه

ین اد آورده شده است. در استفاده در سنسال پایه آمار و اطالعات مورد  عنوانبه 1386به تصویب رسیده است. سال 

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

 ر کار غیرها و مناطق شهری و روستایی، بازاتحوالت تقاضای نیروی کار استان به تفکیک شهرستان بینیپیشبررسی 

ن سند الوه بر تدویعو... مورد بررسی قرار گرفته است. در خروجی مطالعات  وکارسبکرسمی استان زنجان، محیط 

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

گذاری برای های سرمایهو مشوق هافرصتفرصت و تهدید شهرستان استخراج شده است و دفترچه راهنمای 

 استان زنجان تدوین شده است. هایشهرستانکارآفرینان خصوصی برای هر یک از 

 رح زیر است:به ش 1386دارای مزیت رقابتی آشکارشده استان زنجان در سال  هایفعالیتطبق این مطالعات 
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مرغداری،  ، ساخت چوب و محصوالت چوبی، زراعت و باغداری، دامداری،آالتماشینساخت منسوجات، ساخت 

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

 رستوران.

ه ، منطقه نمونو گردشگری نور، منطقه نمونه گردشگری حاشیه سدگالبر دستیصنایعدر شهرستان زنجان شهرک 

سد  حاشیه رهنگی تفریحی گاوازنگ، منطقه نمونه گردشگریگردشگری حاشیه زنجانرود، طرح گردشگری مجموعه ف

 زای شهرستان زنجان ذکر شده است.های بارز اشتغالتهم و... جزو پروژه

 ٔ  نهدرزمیبندی صورت گرفته است. های مختلف طبقهدرزمینهدار اولویت هایفعالیتها و در این طرح برای پروژه

، سردخانه ذر گلرنگولید بدم )دیمی و آبی(، تولید بذر جو، تولید بذر کلزا، تکشاورزی تولید بذر یونجه، تولید بذر گن

ب شده حومه نیک پی، ارمغانه دارای اولویت محسو زمینیبذر سیبپی، ارمغانخانه، تولید سیب زمینی حومه نیک

لعات ته، مطادر سیستم مداربس سرد آبیاهیان ای، احداث مجتمع پرورش ماست. همچنین تولید محصوالت گلخانه

ده شهای بخش کشاورزی شهرستان ذکر از دیگر اولویت سرد آبیتفصیلی سد تهم جهت اجرای طرح پرورش ماهیان 

 است. 

گرانیتی  بریگسناز ضایعات و  فرشسنگ، تولید جداول سنگی و سخت بر بریسنگدر بخش معدن ایجاد واحد 

 های دارای اولویت هستند.صادراتی پروژه صرفاً 

 صورتبهاز و... میوه و سبزیجات به روش انجماد سریع، فرآوری محصوالت جالیزی )پی آوریعملخش صنعت در ب

بندی گوشت )قرمز، سفید و بندی و دستههای لبنی، قطعهپودر، گرانول و خالل(، چیپس انواع میوه، تولید فرآورده

 بندیبستهحبوبات،  بندیبستهیسی، لواشک، بندی کشمش، تهیه قزمینی )چیپس(، بستههای سیبماهی(، فرآورده

های هبندی خشکبار )گردو(، کارخانه تبدیل برنج در روستاهای زنجانرود از پروژگیری و بستهمیوه و سبزیجات، پوست

 ها و دخانیات ذکر شده است.، آشامیدنیمواد غذاییدار در قسمت اولویت

دو  وهکزنجان نگ )فاز اول( و طرح تفریحی و گردشگری گردشگری شهرستان منطقه گردشگری گاواز ٔ  درزمینه

 پروژه دارای اولویت ذکر شده است.

 زنجانشهرستان  زنجانرودتوصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع طبیعی و زیستی بخش -2-3

 شناسیزمینساختار -2-3-1

ه ی مربوط باماسه هایالیهراه با ای و زرد همقهوه گچ داردر این ناحیه رسوبات تبخیری از جنس مارن و رس سیلتی 

متشکل از  های آبرفتیاست. رسوبات عهد حاضر به شکل پادگانه رؤیتمتر قابل 200دوره پلیوسن و به ضخامت 

عات مطال اسبر اسسترش یافته است. گگراول، ماسه و رس با تراکم پایین در سطح دشت و در امتداد زنجانرود 

 از عمدتاً غربیباشد سنگ کف در قسمت شمالمتر می150ر این دشت بیش از ژئوفیزیکی حداکثر ضخامت آبرفت د

شیه از سی و در حاسیلتی و ر ریزدانهجنس کنگلومرا و آندزیت بوده و در بخش مرکزی و نواحی شرقی از رسوبات 

 جنس سازندهای اطراف است. 

Pr = تا متوسط ایتوده آهکسنگ 

Pck = عی ماسه سنگ کوارتزیتیفر هایالیهشیل اسلیتی با میان 
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Pcgn = گنیس -میگماتیت، گنیس و گرانیت 

plms =گلسنگ، ژیپسو ماسه سنگ 

JI = ی روشننازک الیه خاکستر -ایتوده آهکسنگ 

Pcgr =گرانیت پر کامبرین شامل گرانیت دوران 

Murm =های ماسه سنگمارن و مارن ژیپس دار، با میان الیه 

Pck =های فرعی ماسه سنگ کوارتزیتیشیل اسلیتی با میان الیه 

Ek =های از توفشیل تیره توف دار با میان الیه 

TRe = دولومیتی آهکشیلی، دولومیت، سنگ  آهکالیتی، سنگ  آهکسنگ 

Qft1 =ای قدیمی مرتفعپایههای کوهذخایر تراسیو مخروط افکنه 

Trjs= سنگزغالهای از ستون و گلسنگ و تناوب الیهیماسه سنگ، سیل  

Trjs ی از توفهایالیه= شیل توفی با میان 

OMql ای تا ضخیم الیهریفی توده آهک= سنگ 

Pdپریدوتیت شامل: هارزبورژیت، دونیت، لرزولیت و وبستریت = 

Qft2ای جدید کم ارتفاعهای کوه پایه= ذخایر تراسی و مخروط افکنه 

Murمارن، مارن ژیپس دار، ماسه سنگ و کنگلومرا = 

Mlgsسازند آهکهای آرژیلی و های دگرسان شده خاکستری و قرمز با انیدریت، آهکت، نمک، مارن= آنیدری( 

 گجساران(

Plmsگلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ = 

Qalهای سیالبی= کانال جریانی، نهشته 

 = کنگلومرای پلی متال و ماسه سنگ

 از بخش زنجانرود شناسیزمین: نقشه مقطع 9نقشه 

 
 شناسی )مورفولوژیک(ویژگیهای ریخت -2-3-2

بخش، وجود این  فرد به منحصرباشد. یکی از خصوصیات شهرستان زنجان می هایبخشبخش زنجانرود یکی از 

زل اوزن قودخانه های بزرگ ر. حوضه زنجانرود موجود در این بخش یکی از حوضهاستقزل اوزن و زنجانرود  رودخانه

 است، از ی بودهامتداد کلی این حوضه آبخیز جنوب شرقی، شمال غرب و یکی از هفده حوضة آبی استان زنجان است.

است و  شرق سلطانیه شود. خط تقسیم درطارم و از جنوب به ارتفاعات سلطانیه محدود می هایکوهشمال به سلسله 

زنجان . در شرق آیدفرو می تدریجبهارتفاع یافته و در آن خط تقسیم نیز  تدریجبه دشت  عارضه مشخصی ندارد

سوبات دوران چهارم یابد. زنجانرود رکیلومتر تقلیل می4 تا3ارتفاعات به هم نزدیک شده است و عرض فرورفتگی به 

 دهد. های پیلوسن بیشتر کف دشت را تشکیل میرا از بین برده است و الیه
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ه شامل کت در منطقه قابل مشاهده اسبیش از همه چهار ریخت یا شکل  شناسیریختهای از نظر مشخصه

 هستند. هاکوه، مناطق تپه ماهوری و رتفعهای کوه پایه ای قدیمی م، مخروطه افکنهآبرفتیهای نهشته

که آن بر زراعت و اند های آبرفتی واقع شدهی قره بوطه، حصار و مشمپا در قسمت نهشتههابر اساس نقشه زیر روستا

غالنلو در قسمت گلسنگ و ژیپسو ماسه سنگ قرار گرفته و روستای قره اوباغداری قوی سه روستا تاثیر گذاشته 

است.  
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 زنجانشهرستان  زنجانرودبخش  شناسیزمین: 10نقشه

 

1397خذ: مشاور،أم
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 و گسل خیزیلرزه -2-3-3 
ب و بزینه هایی از بخش گرمار گرفته و تقریباً به غیر از محدودههیمالیا قرا -استان زنجان بر روی کمربند زلزله آلپ 

ده یپد یسدر برر. ردارندرود که خطر زلزله پذیری نسبتاً کمتری دارند. بقیه نقاط استان از زلزله پذیری باالیی برخو

های د گسلت وجوز به علیزلزله و ن یزلزله در استان زنجان با توجه به قرار گرفتن استان بر روی کمربند شمال

رات آن های گذشته و آمار تلفات و خسابا توجه به زلزلهن یه در گستره آن و همچنیمتعدد از جمله گسل سلطان

رو توان بالقوه ف شده است. ازاینیاد تعریز یبهای با خطر نساز استان یکی 2800نامه طارم(، در آئین 69)زلزله 

سل بزرگ در داخل و اطراف استان گ 40ش از یل وجود بیهای با قدرت باال به دالاستان جهت رخداد زلزله

 نجان )کلاستان ز زی کشور هر هفت شهرستانیخدهد. در نقشه لرزهیش میرا افزا یعین حادثه طبیپذیری از اتأثیر

ود به خش زنجانربندی خطر زمین لرزه، ببر اساس نقشه پهنهباال قرار دارد.  یخیز با خطر نسباستان( در منطقه زلزله

ال و یپاره باتان چااد تقسیم شده است. بخش زیادی از دهسدو پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد و پهنه با خطر نسبی زی

شود. شهر نیک پی درصد بخش زنجانرود را شامل می 38زنجانرود پایین در پهنه با خطر نسبی باال قرار گرفته که 

 فتهرار گرقترین نقطه سکونتگاهی در این پهنه پرجمعیت عنوانبهمرکز بخش زنجانرود و روستای قره بوطه  عنوانبه

دود ین پهنه حاکامل در پهنه با خطر نسبی زیاد قرار دارند که  طوربههای چایپاره پایین و غنی بیگلو است. دهستان

خیزی بخش زنجانرود نشان بندی لرزهدرصد بخش زنجانرود را در بر گرفته است. در نقشه زیر خطر پهنه 62

 است. شدهداده

ه یطانهای مهم استان است که از کنار شهر زنجان و سلوب شرق از گسلجن –گسل فعال زنجان با روند شمال غرب 

مت ساد به یب زیجنوب شرق با ش –مال البرز با روند شمال غرب های مهم منطقه گسل شگر گسلیگذرد. از دیم

 باشد. یاد به سمت شمال میب زیغرب با ش –جنوب غرب و گسل رودبار با روند شرق 

تواند خطر اند که مینجانرود، در قسمت شمال غرب، غرب و جنوب غرب گسل قرارگرفتههای موجود در بخش زگسل

های موجود در سه دهستان چایپاره باال و پایین و دهستان غنی بیگلو مشاهده زلزله را در پی داشته باشد. گسل

باشد که در نقشه زیر ها نزدیک میشود. از بین چهار روستای هدف در بخش زنجانرود، روستای مشمپا به گسلمی

های چایپاره پایین و غنی بیگلو مشاهده شده است. بر اساس نقشه زیر خطر زمین لغزش در دهستاننشان داده

 شود.می
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 خیزی بخش زنجانرود شهرستان زنجانبندی خطر لرزه: پهنه11 نقشه

 
 1397،مشاور :مأخذ
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 انبخش زنجانرود شهرستان زنجو زمین لغزش  گسل: 12 نقشه

 
  1397 ،مشاور مأخذ
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 توپوگرافی -2-3-4
 نقشهدر  اساسین ا بر که شده تهیه شیب جهت آن از پس و شیببندی طبقه نقشه ارتفاعی، نقاط از استفاده با

 14 تا 6 شیب دراراضی  درصد 28 و درصد 6 تا 0 شیب درزنجانرود  بخش اراضیدرصد  51 شیب، درصد طبقات

درصد واقع  36تا  24درصد اراضی در شیب  6.08 و درصد 24 تا 14 ی در شیباراض درصد 22 واند درصد قرار گفته

 .دارد قراردرصد  100 تا 36 شیب دردرصد(  1.68 حدوداراضی) کمتریناند و شده

 قره بوطه و قره ،درصد قرار دارند؛ به این معنی که روستاهای حصار 14تا  6و  6تا  0روستاهای هدف در شیب بین 

شه درصد قرار گرفته است که در نق 14تا  6اند و روستای مشمپا در شیب درصد واقع شده 6تا  0نلو در شیب اوغال

 شود.درصد شیب مشاهده می

 زنجانشهرستان زنجانرود : مساحت و درصد طبقات ارتفاعی بخش 5 دولج

 مساحت درصد هکتار() مساحت ارتفاعی بندیطبقه طبقه

1 1349-1094 87386.81 31.59 

2 1349-1553 91338.52 33.02 

3 1553-1833 53240.36 19.24 

4 1833-2168 31397.83 11.35 

5 2168-2860 13216.37 4.77 
 1397منبع: مشاور، 

  شیب جهت و شیب -2-3-5
 نقشهدر  اساسن ای بر که شده تهیه شیب جهت آن از پس و شیب بندیطبقه نقشه ارتفاعی، نقاط از استفاده با

 و 14 تا 6 شیب دراراضی  درصد 28 و درصد 6 تا 0 شیب درزنجانرود  بخش اراضیدرصد  51 شیب، درصد اتطبق

ر دارند. درصد قرا 36تا  24درصد مساحت اراضی در شیب  6.08 و درصد 24 تا 14 یاراض در مساحت درصد 22

 .دارد ارقردرصد  100 تا 36 شیب دردرصد است که  1.68 حدوداراضی  مساحت درصد کمترین

 قره بوطه و قره ،درصد قرار دارند؛ به این معنی که روستاهای حصار 14تا  6و  6تا  0روستاهای هدف در شیب بین 

شه درصد قرار گرفته است که در نق 14تا  6اند و روستای مشمپا در شیب درصد واقع شده 6تا  0اوغالنلو در شیب 

 شود.درصد شیب مشاهده می

 زنجانشهرستان  زنجانرودشیب بخش  طبقات درصد :6 جدول

 مساحت درصد هکتار() مساحت درصد() بیش محدوده طبقه

1 0-6 141236.04 51.07 

2 6-14 78885.45 28.52 

3 14-24 34921.51 12.62 

4 24-38 16841.60 6.08 

5 38-100 4669.17 1.68 

 1397منبع: مشاور، 
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 زنجانستان شهر زنجانرود: طبقات ارتفاعی بخش 13نقشه 

 
 1397 ،مشاور :مأخذ
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 زنجانشهرستان  زنجانرود: شیب بخش 14نقشه 

 
 1397 ،مشاور :مأخذ
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 زنجانشهرستان  زنجانرودشیب بخش جهت  : 15نقشه 

2 
 1397 ،خذ: مشاورأم
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 مطالعات آب و هوایی -2-3-6

 بارش-

متر است. میلی 294.1حدوده مورد مطالعه بر اساس اطالعات جدول بارندگی، میانگین مجموع بارندگی سالیانه در م

فروردین و اردیبهشت و کمترین میزان بارش در فصل  هایماهدرصد( در  38بیشترین میزان بارش در فصل بهار )

های است. میزان بارش در سال شدهدادهباشد که در جدول و نمودار زیر نشان می شهریورماهدرصد( در  5) تابستان

 1396متر بوده که در سال میلی 375.8از  1348که مجموع بارش در سال طورییافته است بهاخیر تا حدی کاهش 

 متر کاهش یافته است.میلی 214.3به 

 زنجان هایفصل: میانگین و درصد بارش 7جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار

113.2 14.4 75.3 91.2 

38.49 4.9 25.6 31.01 

 زنجانایستگاه سینوپتیک شهر  سازمان آب و هواشناسی، :مأخذ
 : میانگین و درصد بارندگی فصلی شهرستان زنجان1نمودار 

 
 1396منبع: مشاور، 

 دما-

گراد( و تیر درجه سانتی 23.7) مرداد هایماه، بیشترین میانگین دمای ماهانه مربوط به های دمادادهطبق جدول 

در  گرادسانتیدرجه  40.5ود ، حد96تا  48 هایسالدر طی باشد. حداکثر مطلق دما گراد( میدرجه سانتی 22.9)

به ثبت رسیده است. داشتن حداقل  1367 ماهبهمندر  گرادسانتیدرجه  -28.6و حداقل مطلق دما با  1394تیرماه 

ی دمامیانگین کند. نمودار زیر مشخصات کلی کمک شایانی می تأسیساتو حداکثر مطلق دما در نوع استقرار 

 نشان داده است.  1396-1378 هایسالرا در طی  زنجان ایستگاه
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 (96-48: اطالعات مجموع بارش ماهانه )سال 8 جدول
 مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

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 

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 
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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 

 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  بارش میانگین

واشناسی، ایستگاه سینوپتیک شهر  زنجانآب و ه سازمان :خذمأ  
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 زنجان ایستگاه آب و هواشناسی: میانگین دما در 2نمودار 

 
  1397منبع: مشاور، 

 48- 96 یهاسالشهرستان زنجان در  : مشخصات دمای9 جدول

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

ن میانگی

 ساالنه

 دما

میانگین 

 دما
8.9 13.8 18.7 22.9 23.7 20.4 14.8 8.4 2.3 -1.5 -1.6 3.1 11.2 

 18.1 8.6 8.6 3.5 7.4 14.5 22.8 29.4 32.3 31.5 27.2 20.8 15.3 حداکثر دما

حداکثر 

 مطلق دما
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 

 4.2 2.4- 6.7- 6.4- 2.8- 2.4 6.7 11.4 15.1 14.3 10.2 6.7 2.5 حداقل دما

حداقل 

 مطلق دما
-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 

 1397زنجان، سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه سینوپتیک شهر  :مأخذ

 مارتنواقلیمی بر اساس روش د بندیطبقه 

تعریف  رای خشکیریبی بضاده از دو پارامتر میانگین درجه حرارت سالیانه و میزان بارندگی سالیانه دومارتن با استف 

 آید:دست میهشود که این ضریب از فرمول زیر بمی

 از: اندعبارتمشخص کرد که  توانمینوع اقلیم را  7که بر این اساس  

: p میانگین بارندگی سالیانه 

:T لیانهمیانگین درجه حرارت سا 

AI:  ضریب خشکی 

 قابل تشخیص است.نوع اقلیم  7بر این اساس 

 

 

10


T

P
AI
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 در روش دومارتن اقلیمی بندیدسته :10جدول 

 (Iمارتن )ومحدوده ضریب خشکی د نام اقلیم

 10از  ترکوچک خشک

 9/19تا  10 خشکمهین

 9/23تا  20 یاترانهیمد

 9/27تا  24 نیمه مرطوب

 9/34تا  28 مرطوب

 35از  تربزرگ رطوببسیار م

 

 خشک قرار دارد:مه نیدر محدوده  زنجانمارتن، منطقه و، و بر اساس روش د1348-96سال از طبق آمار 

 
 پوشش گیاهی -2-3-7

، امن هکاکوتی، پون ابونه،از لحاظ پوشش گیاهی، این منطقه دارای انواع گیاهان دارویی مانند بومادران، پای غاز، گل ب

و  ز و اردکروس، غاجانوران اهلی از قبیل گاو و گوسفند و گاو میش، مرغ و خ است واکشیر و ... کمنجی، بزوشا، خ

ای است که خش به گونهبهمچنین شرایط آب و هوایی این  .دارد ... و جانوران وحشی از قبیل گرگ، روباه و گراز و ...

 شرایط پیدایش جنگل را ندارد.

ه های شن، اراضی کشاورزی دیم بشور و تپه هایدشتوشش گیاهی ویژه پوشش گیاهی این بخش در چهار بخش؛ پ

. بندی شده استسرد، دسته نسبتاً هایکوهستانهمراه دیمزارهای خز، اراضی کشاورزی آبی، مراتع متوسط در 

 43های شن است که مساحتی حدود شور و تپه هایدشتبیشترین پوشش گیاهی مربوط به پوشش گیاهی ویژه 

ر و مشمپا، در روستای هدف، روستاهای قره بوطه، حصا 4راضی بخش را به خود اختصاص داده است. از بین درصد ا

 اند.این نوع از پوشش گیاهی قرار گرفته

باشد که در سمت جنوب و درصد در مرتبه دوم، دارای بیشترین مساحت می 31بعد از آن اراضی کشاورزی دیم با 

به  مربوط تای قره اوغالنلو در همین نوع پوشش گیاهی واقع شده و توضیحاتشرق بخش گسترده شده است. روس

 است.  شدهدادههای گیاهی در جدول زیر آورده شده که نمایش ترسیمی آن در نقشه زیر نشان بخش پوشش
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 شهرستان زنجان : پوشش گیاهی بخش زنجانرود16 نقشه

 
  1397،مشاور :مأخذ 
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 کاربری اراضی -2-3-8
 ،صنعت کاربری عبارت است از: سکونت، اراضی زراعی و باغی،کاربری اراضی  ازنظرخش زنجانرود شهرستان زنجان ب

 ها. جنگل و مرتع و سایر کاربری

 سکونت:-

نجانرود را اشغال زهکتار از اراضی بخش  13.94مساحتی حدود که پی است شامل شهر نیکاین بخش اراضی شهری 

 کرده است. 

 ی آبی و باغی: اراضی زراع

ده است. حدود هکتار از اراضی را به خود اختصاص دا 39009مساحتی بالغ بر این بخش اراضی زراعی آبی و باغی 

تار را اراضی زراعی هک 13945هکتار را اراضی زراعی آبی و  1880هکتار از این اراضی را اراضی زراعی دیم،  23069

 لوط زراعتو کاربری مخ قشه زیر و نقشه زمین شناسی، کاربری زراعی آبیبا توجه به ن. دهندمیو باغی آبی تشکیل 

های آبرفتی نهشتهازنوع  های قزل اوزن و زنجانرود که دسترسی به آب کافی و خاکآبی و باغ در اطراف رودخانه

 شکل گرفته است. ، دارند

 صنعت:

افته رکز یایع در بخش مرکزی زنجان تمشهرک صنعتی و نواحی صنعتی وجود ندارد و همه صن ،در بخش زنجانرود

 است. 

 جنگل و مرتع:

 65631ی حدود که از این میزان، مساحت برگرفتهرا در  75755مراتع موجود در بخش زنجانرود مساحتی برابر با 

 است.  شدهدادهشان هکتار را مرتع تشکیل داده است که در نقشه زیر ن 10124هکتار را اراضی مخلوط دیم و مرتع و 

 ها:سایر کاربری

 نوع و مساحت پوشش گیاهی در بخش زنجانرود از شهرستان زنجان :11 جدول

 درصد مساحت به هکتار پوشش گیاهی

 43 120368 شن یهاشور و تپه یهاپوشش گیاهی ویژه دشت

 31 86847 اراضی کشاورزی دیم به همراه دیمزارهای خز

 10 28676 اراضی کشاورزی آبی

 15 40965 (ها )نسبتآسرددر کوهستان )مراتع متوسط

 100 276856 مجموع

 1397منبع: مشاور، 
 .گیردبرمیهکتار را اشغال نموده است که درختان مثمر و غیرمثمر را در  5298اراضی تاکستان مساحتی برابر با 
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 شهرستان زنجان : کاربری اراضی بخش زنجانرود17 نقشه

 

9713: مشاور مأخذ  
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 ابع آبیمن 2-3-9
د. رود قرار دار و رودخانه زنجانروداز نظر هیدرولوژی در حوزه آبخیز قزل اوزن  شهرستان زنجانبخش زنجانرود 

 نجانرودزبخش  غرب سمتدر که  بزرگ قزل اوزن یکی از دو شاخه اصلی سپیدرود و از رودهای بزرگ کشور است

وزن از ا رودخانه قزل طولی در جریان است. صورتبهود و در سمت شرق بخش زنجانرود، رودخانه زنجانر جریان دارد

از  وریان است گذرد و رودخانه زنجانرود در طول دهستان زنجانرود پایین در جدو دهستان چایپاره باال و پایین می

 گذرد.شهر نیک پی می

دیگر نظیر های فرعی انهودخقزل اوزن، ر و زنجانرودعالوه بر رودخانه شود که در نقشه زیر مشاهده می گونههمان

اال و های چایپاره ببیوک چای، قلعه چای در بخش زنجانرود وجود دارد که در دهستانچای،  میرجان، تلخه رود

ستای شود؛ سه رودر جریان هستند. هر چهار روستای هدف از این منابع آب سطحی تغدیه می پایین و غنی بیگلو

 برند. های فرعی بهره میاز رود قزل اوزن و رودخانه قره بوطه، حصار، مشمپا و قره اوغالنلو

ر دهستان ایستگاه پمپاژ د 8 از این تعدادکه  گیردمیاستفاده قرار مورد ایستگاه پمپاژ در مدار  38در بخش زنجانرود 

ن واقع شده جانرود پاییایستگاه پمپاژ در دهستان زن 24ایستگاه پمپاژ در دهستان چایپاره پایین و  4چایپاره باال، 

  مترمکعب در روز است. 25931 ،پمپاژ در مدار هایایستگاه است. ظرفیت برداشت

 وحصار ، لوقره اوغالن، های پمپاژ آب وجود دارد که در روستاها به ترتیب قره بوطههدف نیز ایستگاهروستاهای در 

جم هر یک از حفاضالب روستایی،  ایستگاه موجود است. بر اساس استعالم اداره آب و 2و  1، 1، 1مشمپا حدود 

متر  346شان متفاوت است؛ حجم ایستگاه پمپاژ آب در روستای قره بوطه حدود های پمپاژ آب، ظرفیتایستگاه

شود، اژ میمتر مکعب آب در روز پمپ 259مکعب در روز است، در ایستگاه موجود روستای قره اوغالنلو حدود 

تای یستگاه پمپاژ روسمتر مکعب در روز برآورد شده است و در نهایت در دو ا 518ایستگاه پمپاژ روستای حصار برابر 

 آب به ثبت سیده است. مترمکعب 778مشمپا، 

 های پمپاژآب از طریق ایستگاه تأمین: 12جدول 

- مدار در پمپاژ ایستگاه حجم

 روز در مترمکعب 
 دیفر بخش نام دهستان نام روستا نام مدار در پمپاژ ایستگاه تعداد

 1 زنجانرود چایپاره باال کنگرلو 1 346

 2 زنجانرود چایپاره باال چوروک علیا 1 432

 3 زنجانرود چایپاره باال قره اوغالنلو 1 259

 4 زنجانرود چایپاره باال قره بو ته 1 346

 5 زنجانرود چایپاره باال قیطول 2 950

 6 زنجانرود چایپاره باال گوگ تپه 1 259

 7 زنجانرود چایپاره باال گوگلر-ایلن  1  

 جمع    8 2592

 1 زنجانرود زنجانرودپائین اسفناج 1 518

 2 زنجانرود زنجانرودپائین آقاباغلوجه  1 346

 3 زنجانرود زنجانرودپائین باغلوجه سردار 1 432

 4 زنجانرود زنجانرودپائین تلخاب 2 264
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 5 زنجانرود زنجانرودپائین چوروک سفلی 1 346

 6 زنجانرود زنجانرودپائین دلکی 1 259

 7 زنجانرود زنجانرودپائین رجعین 2 259

950 2 
سر دهات 

 شیخ
 8 زنجانرود زنجانرودپائین

 9 زنجانرود زنجانرودپائین سرچم سفلی 1 260

 10 زنجانرود زنجانرودپائین آبادسیف  2 864

 11 زنجانرود زنجانرودپائین قاهران 1 346

 12 زنجانرود زنجانرودپائین جغاآقره  2 950

432 1 
قولی قصه 

 آبادن سلطا/
 13 زنجانرود زنجانرودپائین

 14 زنجانرود زنجانرودپائین کزبر 1 259

 15 زنجانرود زنجانرودپائین کهاب /قهاب / 1 432

 16 زنجانرود زنجانرودپائین آبادگمش  3 778

 17 زنجانرود زنجانرودپائین نیک پی 1 518

 جمع   24 8213

 1 زنجانرود چایپاره پائین حصار 1 518

 2 زنجانرود چایپاره پائین شکورچی 1 259

 3 زنجانرود چایپاره پائین مشمپا 2 778

 جمع   4 1555

 1 زنجانرود غنی بیگلو آبادلولک  1 346

 2 زنجانرود غنی بیگلو مهرآباد 1 259

 جمع   2 605

 1397منبع: اداره آب و فاضالب روستایی، 

مندی از برداشت توان به لحاظ بهرهطبق استعالم از آب و فاضالب روستایی استان زنجان، روستاهای هدف را می

منابع آب زیرزمینی در سه دسته اصلی دارای چاه، قنات و چشمه تقسیم کرد. روستای مشمپا یک رشته قنات در 

)یک حلقه چاه( و حصار )یک حلقه چاه( از طریق  حلقه چاه(، مشمپا 2حال آبدهی دارد و روستاهای قره بوطه )

روستای قره اوغالنلو  .کند که در جداول زیر آورده شده استبرداری میهای در اختیار، از منابع زیرزمینی بهرهچاه

دارای یک خط انتقال آب از مجتمع چروک علیا است. عالوه بر منابع آبی فوق، در روستای مشمپا سدی احداث شده 

مترمکعب دارد و برای آب شرب شهر زنجان و آبیاری اراضی  700.000.000م سد مشمپا که مخزنی حدود با نا

گیرد. همچنین این سد برق مورد نیاز شهر زنجان را کشاورزی پایین دست تا دشت رجعین مورد استفاده قرار می

 نماید.می تأمین
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 ان زنجانزنجانرود از شهرستآب زیرزمینی بخش  منابع: 13جدول 

 نوع آب زیرزمینی زنجانرود بخش روستاهای هدف درصد

 چاه 24 3 12.5

 چشمه 4 - 0

 قنات 13 1 7.7

 هاشده مجتمعانتقال از خط آب تصفیه  4 2 50

 سد 1 1 100

1397منبع: اداره آب و فاضالب روستایی،   

 های هدف بخش زنجانرود: برداشت از منابع آب زیرزمینی )چاه، چشمه و قنات( در روستا14جدول 

روستا 

 مجتمع
 نام منبع چاه، چشمه، قنات و...

تولید به 

 مترمکعب

از  یبرداربهرهوضعیت 

چاه، چشمه، قنات و خط 

 انتقال

وضعیت استحصال و 

 برداشت

 چاه قره بوطه

چاه مجتمع 

 قره بوطه
 - یبرداربهرهدر مدار  467001

چاه مجتمع 

 حصار
 - یبرداربهرهدر مدار  32920

 چاه  حصار
چاه مجتمع 

 بوطهه قر
 (346عادی ) یبرداربهرهدر مدار  86،214

 مشمپا
 چاه 

جاده جدید 

روستای 

 مشمپا

- - - 

 (327عادی ) درمدار بهر برداری 30189 قنات مشمپا قنوات

 انتقال آب خطدریافت از  قره اوغالنلو

دریافت از 

خط انتقال 

آب مجتمع 

 چورک علیا

 - یبردارهبهردر مدار  -

 : استعالم از آب و فاضالب روستاییمأخذ
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 شهرستان زنجان بخش زنجانرود زیرزمینی موقعیت آب سطحی و منابع آب: 18 نقشه

 
 1397،مشاور :مأخذ
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 جانوری( و گیاهی هایگونه و منابع بر یدتأک )با محیطیزیست باارزش هایعرصه -2-3-10
 1شدهحفاظت هایعرصه

 نگوران.او منطقة حفاظت شدۀ  آبادده استان زنجان عبارت است از: منطقة حفاظت شدۀ سرخ مناطق حفاظت ش

نوع کار ممهمچنین مناطق شکار ممنوعة استان زنجان عبارت است از: منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، منطقه ش

 خراسانلو و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه.

، شهر زنجانزار هکتار در سی کیلومتری شمال غرب به مساحت یکصد ه: آبادمنطقه حفاظت شده سرخ 

 ه.ش در شورای عالی حفاظت محیط زیست به 1375قره پشتلو قرار دارد و در سال  بخش طارم علیا وشهرستان 

زنجان و جنوب غربی شهرستان -فاصل شهرستان طارم در حد آبادتصویب رسیده است. منطقه حفاظت شده سرخ 

طارم در امتداد رودخانه قزل اوزن و شمال غربی شهرستان زنجان در دشت سهرین واقع شده است. این منطقه 

، گندمیان و شبه گندمیان و جو، هاها و بوتهها، گونحفاظت شده دارای پنج جامعه گیاهی درختان و درختچه

گونه گیاهی نیز در این منطقه شناسایی شده  400ها است که عالوه بر این موارد، ها و بالشتکیها و پهن برگفورب

شامل حیوانات وحشی و پرندگان بسیاری از جمله آهو، بز، خوک، پلنگ، خرس، خرگوش،  آباداست. منطقه سرخ 

را کبک دری، تیهو، کبک،  آبادباشد. انواع پرندگان منطقه سرخ ونه خزنده و مار میگ 14گرگ، روباه، الک پشت و 

دهند. از کالغ، کرکس، عقاب طالیی، زنگوله بال، باقری قره، جغد، سهره، انواع مرغابی و پرندگان شکاری تشکیل می

توجه به وسعت و پوشش گیاهی و با  آبادگونه ماهی اشاره کرد. سرخ  6توان به انواع دوزیستان و آبزیان نیز می

 های حیات وحش استان محسوب شده و یکی از مراکز جذبزیستگاه ترینمهمیکی از  عنوانبهجانوری گوناگون 

 .آیدمی شمار به گردشگر

با . ت رسیدبا عنوان منطقه شکار ممنوع آق داغ به ثب 1378این محدوده در سال  منطقه حفاظت شده آق داغ:

ر نطقه شکاه کل مت محترم دولت با پیشنهاد این ادارأهای منطقه، در دور دوم سفرهای استانی هیتتوجه به قابلی

کرد و طی  به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا 10/9/86مورخ  45592/38706ممنوع آق داغ نیز طی مصوبه شماره

ستان جنوب شرقی شهراین منطقه در  حفاظت محیط زیست ثبت گردید. یعال یشورا 14/9/89مورخ 322مصوبه

کیلومتر از  5 وکیلومتر از شهر خلخال  34خلخال )جنوب استان( واقع شده است و از طریق جاده ارتباطی، حدود 

 طوربه باشد.داغ می منطقه آق و دارای اهمیت ارس گونه گیاهی غالب درخت هشتجین فاصله دارد.–جاده خلخال

نوع اکم و متهای گیاهی مترخاک در تشکیل گونهنوع وپوگرافی و آب و هوایی، ت طبیعی شامل شرایط کلی عوامل

 . توان یافترا می نقش اساسی دارند. در گستره این منطقه سه تیپ مراتع ییالقی، مراتع قشالقی و جنگلی

اقع وجانرود و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه در شرق بخش زن آبادبر اساس نقشه زیر محدوده حفاظت شده سرخ 

 اند. های حفاظت شده و شکار ممنوع قرار نگرفتهست و هیچ یک از روستاهای هدف در محدودهشده ا

 

 

                                                           
 های حفاظت شده بر اساس اسناد سازمان محیط زیست در سطح منظومه تعیین شود.عرصه1

http://www.parminet.com/cities/view/70-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.parminet.com/cities/view/70-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 مناطق حفاظت شده بخش زنجانرود شهرستان زنجان: 19 نقشه

 
1397مشاور،ماخذ:
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توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی بخش زنجانرود  -2-4

 شهرستان زنجان

 شناخت وضعیت انسانی و اجتماعی بخش زنجانرود شهرستان زنجان -2-4-1

 فرهنگی–اجتماعی  -2-4-1-1

 بخش زنجانرود هایسکونتگاه قدمت و یکجانشینی سابقة

های آشوری در قرن نهم قبل از میالد آندیا نام داشته و به لحاظ تاریخی منطقه مورد مطالعه به استناد متون کتیبه

. در دوره اشکانیان و 2اندوام ساکن در آن با اقوام لولوبیان و گوتیان مستقر در زاگرس ارتباط داشتهبه احتمال زیاد اق

 ساسانیان، دره قزل اوزن همانند دره زنجانرود از رونق زیادی برخوردار بوده است. 

 زنجان هرش از که است اوزن قزل رودخانه شعب از یکی است معروف چایی زنگان به ترکی در که رود زنجان

 گیردمی سرچشمه جانزن شرق جنوب در واقع سلطانیه حدود از کیلومتر 120 تقریبی طول با رودخانه این. گذردمی

 قزل ودخانهر به زنجان غربی شمال 84 کیلومتر در رجعین روستای حدود در زنجان شهر جنوب از عبور از بعد و

 ناجر رود، ماخ رود، ماج د،رو ناج را آن که رود زنجان آب ویسدنمی الغلوب نزهه در مستوفی... حمدا. ریزدمی اوزن

 به و گذردمی زنجان والیت رب شده جمع زنجان هایکوه آب با و خیزدمی بر سلطانیه توابع از خوانند ناخرود و رود

 .است زاینده فرسنگ 10 تا آغاز از نیز رود این در و باشد فرسنگ 20 آن طول. ریزدمی رود سفید

 طول تمام در "تقریباً و خود بستر طرف دو در گذردمی شهر جنوبی باغات میان از زنجان شهر خاک در که رود این

 این در و یابدمی پایان رجعین روستای در و شروع سلطانیه از که دهدمی تشکیل را زنجانرود باغات سرسبز دره خود

 به موسوم محلی سدهای بستن با بلکه شوندمی مشروب انهرودخ این آب از رودخانه بستر طرفین باغات تنها نه مسیر

 را شهر مزارع و باغات نهرها آن بوسیله و نمایندمی هدایت آن از منشعبه نهرهای به را رودخانه آب " باستیان "

 6 در واقع سایان روستای از که زنجان شهر خاک محدوده در نهرها این نزدیک بسیار گذشته در. نمایدمی مشروب

 پایان زنجان غرب کیلومتری 8 در قعاو کوشکان قریه در و شروع محلی هایباستیان با زنجان شرق یلومتریک

 نهر رامین، نهر اکبر، نهر خساغ، نهر گلجین، هر زرتان، نهر خراب، نهر: از بودند عبارت غرب به شرق از یافت،می

 ساخت نحوه. اسحق نهر زنجان، نهر سرداب، نهر ل،خلو نهر دفترخانه، نهر دره، مال نهر آغاجی، توپ نهر فوالد،

 جریان جلو اولیه محلی سد یا باستیان شرقی جنوب باغات مالکین که است بوده گونه این به محلی سد یا باستیان

 را رود زنجان آب از قسمتی نتیجه در و آوردندمی باال را رودخانه آب هایحوضچه دادن تشکیل با و گرفتندمی را آب

 آب بعد. کردندمی مشروب را خود زراعی اراضی و باغات آن با و کردندمی سوار بسته( ارخی سایان) خراب نهر به

 باستیان سویبه رودخانه بستر از زائد هایآب با و یافتمی جریان خود بستر در حوضچه شدن پر از پس زنجانرود

 قسمتی باز ورتان نهر مبدأ در و ؛شدمی جاری بود شدهاحداث آن از ترپایین متر صد چند که بسته( رزتان نهر) دوم

 بستر در باز آن بقیه و یکرد مشروب را خود اطراف باغات و اراضی و ؛شدمی وران نهر سوار زنجانرود رودخانه آب از

                                                           
حمدجواد حیدری،فاطمه لطفی زنجان از دیروز تا امروز )تحلیلی تاریخی بر رشد کالبدی و پویش شهرنشینی در شهر زنجان(، محمدرضا پورمحمدی، م2

 1390بهار  7شهری چشم انداز زاگرس، سال سوم، شماره  نامه جغرافیا و برنامه ریزیفصل –
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 از را نهر باغات کلیه ترتیباینبه و یافتمی ادامه( اسحق نهر مبدأ) باستیان آخر تا روش این و شدمی جاری رودخانه

 آوردندمی وجود به را سرسبز دره و شدندمی مشروب زنجانرود رودخانه آب

 به موسوم یباز آجری پل سه با شهر این جنوب و زنجان شهر مجاورت در زنجانرود اطراف طبیعت سرسبزی و زیبایی

 این حاصل و شده ادغام ه،شد احداث گذشته قرن سه در خیر افراد توسط که سردار و الدین، میربها سلمان، حاج پل

 و زنجان هالیا تفرج و تفریح محل سال هاده طول در که است گردشگری برای مناسب بسیار فضای ایجاد ترکیب

 .باشدمی هاپل قدمت و سن اندازه به منطقه این در گردشگری سابقه کهبطوری بوده میهمانان

اروانسرای تپه و یک ک 7به لحاظ تاریخی  نن زنجاشهرستا زنجانرودقدمت سکونتگاه در منطقه، بخش  باوجود

، نجیق تپهیسا، مهای تاریخی موجود در این بخش عبارت است از: تپه داشلی تپه، حاجی پیر، کلهتاریخی دارد. تپ

 چاناق بالغی، قایالی اسفناج، اوراچی، بلوغ. 

 ای بخش زنجانرودساختار قومی و طایفه

 (خدابندهو  بیات، مقدم، اوصانلو ،شاهسون) ایالت خمسه شامل عمدتاًجان زناستان الت و قبائل ساکن در ای

ت. این ایالت ترک زبان هستند. ایل بزرگ افشارى و دویرانى تشکیل شده اس ایل شاهسون از دو باشند.مى

تر گستردگی ایل افشار در استان زنجان به حدی است که نام این استان با همین ایل گره خورده است. کتاب دک

 . 3ناشی از همین نکته است "شناخت استان زنجان: استان زنجان، سرزمین اقوام افشار"محمد خالقی مقدم با عنوان 

های این قوم ترک در استان زنجان و به نام های ایرانی است و یکی از شاخهقومیت ترینبزرگایل افشار که از 

بزرگی و اهمیت تاریخی ایل افشار نیست و حتی در بین اقوام  هیچ قومی در ایران به. بردافشارهای ایرلو به سر می

بیشتر در استان زنجان ساکن و در منطقة طارم . افشارهای ایرلو باشدهای ترک میقومیت ترینمهمها نیز از ترک

 . 4و... پخش هستند ، زنجانرودزنجان و ایجرود و سعیدآباد

کنند که باشد. در این بخش ایل شاهسون نیز زندگی میایالت می ترینبزرگدر بخش زنجانرود، ایل افشار یکی از 

تکلم  بان ترکیب به زدر روستاهای رجعین، قره اوغالنلو، مشمپا، و انجمن علیا استقرار دارند. روستاهای هدف، اغل

 است. شدهدادهدارند که در جدول زیر نشان 

 زنجانروددر بخش  زبانی روستاهای هدف –های قومی : ویژگی15جدول 

 قوم و طایفه نام روستا ردیف

 ترکی قره بوطه 1

 ترکی  قره اوغالنلو 2

 ترکی حصار 3

 ترکی مشمپا 4
 1397 محلی، مسئولین از پرسشنامه مأخذ:

 

 

                                                           
3http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fcکنسرسیوم محتوای ملی 

 3 ص 1388 –سال سوم  -18شماره  -ماهنامه فرهنگی اجتماعی بایرامم، دکتر محمد خالقی مقد، مردم شناسی افشارهای ایرلوی زنجان4

http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=257dc2cf-b05e-4d1c-8e25-0ccf5e4271fc
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 مذهبی -دینی هنجارهای و باورها

و ه خاندان عصمت در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه اثنى عشرى بوده و ارادت اهالى ب

دهند که این درصد را مسلمانان تشکیل مى 91/99کامل مشهود است. از کل جمعیت استان زنجان  طوربه طهارت

  .5درصد است 94/99درصد و در نقاط روستایى  87/99نسبت در نقاط شهرى 

دف نیز اهای هذهب روستهمه روستاهای بخش زنجانرود مذهب شیعه دارند که م باًیتقربر اساس نتایج پرسشنامه، 

 ند.ربه مذهب شیعه گرایش دا

 ساختار و ترکیب جمعیت  -2-4-1-2
 های بخش زنجانرود شهرستان زنجانتعداد و جمعیت سکونتگاه :16 جدول

 
 جمعیت آبادی سکنه دارای آبادی

 23307 11 76 زنجانرود بخش

 4033 9 8 چایپاره باال دهستان

 8348 55 37 زنجانرود پایین دهستان

 3797 13 12 دهستان چایپاره پایین

 6674 34 19 دهستان غنی بیگلو

 455 - 1 شهر نیک پی

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

 1395: تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان چایپاره باال در سال 17جدول 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 0 0 غیشکربال 1

 18 7 عزیزلو 2

 360 96 گوگ تپه 3

 89 20 ایلن 4

 69 15 گوگلر 5

 2،594 832 قره بوطه 6

 427 108 قره اوغالنلو 7

 242 79 قیطول 8

9 
چوروک 

 علیا
60 234 

 4033 1217 مجموع جمعیت دهستان چایپاره باال

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

 

                                                           
5http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85

%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%

86%D8%AC%D8%A7%D9%86سمتا؛ سامانه مدیریت تبلیغات اسالمی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 

http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86


 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 

 

62 

 1395: تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان چایپاره پایین در سال 18جدول 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 547 148 ایلجاق 1

 107 29 ساری کندعلیا 2

 198 56 ساری کند سفلی 3

 237 66 غاج سفلیآقره  4

 260 66 غاج علیاآقره  5

 1،203 382 مشمپا 6

 *           *         سد مشمپا 7

 195 55 انجمن سفلی 8

 175 47 انجمن علیا 9

 63 17 چپر 10

 551 179 حصار 11

 19 5 بادآنوروز 12

 113 35 شکورچی 13

 3،797 1،086 مجموع جمعیت دهستان چایپاره پایین

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

 1395جمعیت روستایی دهستان زنجانرود  پایین در سال : تعداد روستاها و 19جدول 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 47 11 الوارلو 1

 0 0 ایستگاه راه آهن  رجعین 2

 228 63 چوروک سفلی 3

 146 45 سرچم سفلی 4

 21 7 سر چم علیا 5

 222 66 گواالن 6

 55 23 قره آقاجلو 7

 1،640 541 رجعین 8

 *               *     باش سیز 9

 54 19 حماملو پایین 10

 16 8 حماملو باال 11

 0 0 ایستگاه راه آهن سرچم 12

 17 6 تازه کند 13

 99 30 دلکی 14

 74 28 فیله خاصه 15

 628 200 آبادقو لی قصه /سلطان  16
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 90 25 قیطور 17

 67 21 قالیچی 18

 31 9 بلوغ 19

 621 173 چپ چپ 20

 0 0 صغرزنگی حاج ا 21

 112 37 سر دهات شیخ 22

 *          *          لر یصوف 23

 33 10 عربچه 24

 157 49 کهاب /قهاب / 25

 0 0 احمدخانمزرعه  26

 0 0 مزرعه گچی لیک 27

 9 5 دولک 28

 0 0 مزرعه بادام 29

 0 0 مجتمع خدماتی رفاهی عدل 30

 0 0 ایده لو 31

 0 0 ایستگاه راه آهن آذر پی 32

 51 12 باغلوجه سردار 33

 51 10 ایده لو خانهتلمبه 34

 0 0 چاور 35

 62 17 سردهات بیات جعفر 36

 51 14 آبادفیس 37

 726 213 آبادگمش  38

 0 0 نجی 39

 0 0 اوینادان 40

 0 0 سام بورا مزرعه 41

 74 21 لمالوآ 42

 21 6 آبادحسن 43

 529 161 دوال ناب 44

 206 68 قاهران 45

 359 108 یانوقره چ 46

 0 0 مزرعه امینی 47

 0 0 مزرعه شیرین بالغ 48

 239 90 اسفناج 49

 0 0 ایستگاه راه آهن نیک پی 50

 99 30 قاآ باغلوجه 51
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 641 212 کزبر 52

 295 96 تلخاب 53

 330 99 دره لیک 54

 234 75 غاجآ قره 55

 8،348 2،611 مجموع جمعیت دهستان چایپاره پایین

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

 1395: تعداد روستاها و جمعیت روستایی دهستان غنی بیگلو در سال 20جدول 

 جمعیت خانوار نام آبادی ردیف

 114 33 اربط 1

 570 191 بادسفلیآاند 2

 0 0 آغبالغخرابه  3

 215 70 قره کول 4

 0 0 بادآاحمد 5

 477 131 بادعلیاآاند 6

 416 147 مهرآباد 7

 117 34 آبادمیابراه 8

 262 95 آبادچهره  9

 19 6 حمزه لو 10

 433 137 رضاآباد 11

 46 14 سفلی جه قزل 12

 82 23 حبش 13

 193 70 دگرمان درسی 14

 107 38 آبادیعل 15

 198 51 قزلجه علیا 16

 0 0 کنگرلو 17

 46 13 میاندره 18

 85 24 مینان 19

 128 40 چر النقوش 20

 0 0 اوزج 21

 65 20 آبادنیحس 22

 61 18 نیسنگب 23

 0 0 قاضی کندی 24

 *          *          قالیچه بالغ 25

 147 47 آبادلولک  26

 169 56 ملک باغی 27
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 470 124 رآبادینص 28

 152 41 تقی کندی 29

 16 6 جنت اولنگ 30

 113 29 زنگین 31

 39 11 قزالربالغی 32

 655 170 بزوشا 33

 1،270 415 میرجان 34

 6،674 2،057 مجموع جمعیت دهستان غنی بیگلو

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

 جنسی و سنی ساختار

 100مرد در مقابل  101و  101، 100به ترتیب  1395و  1390، 1385های نسبت جنسی شهرستان زنجان در سال

. میزان نسبت سال است 10زن بوده است. آمار فوق حاکی از افزایش تعداد مردان نسبت به تعداد زنان در طول 

دهد. در سطح کل کشور ترین را نشان میجنسی شهرستان زنجان در مقایسه با استان زنجان و کل کشور رقم پایین

با  ،1395کاهش یافته است و در سرشماری سال  1390در سال  102به  1385در سال  104نسبت جنسی از 

 زن رسیده است. 100مرد در مقابل  103افزایش، به 

ن ز 100مرد در مقابل  105و  98، 97به ترتیب  1395و  1390، 1385های زنجانرود در سال بخشنسبت جنسی 

سال است. میزان  10بت به تعداد زنان در طول بوده است. آمار فوق حاکی از برابر بودن تقریبی تعداد مردان نس

بت به عداد مردان نسافزایش شدید ت دهندهنشانزنجانرود در مقایسه با استان زنجان،  بخشافزایش نسبت جنسی 

 1395 در سال 102و  1390در سال  101به  1385در سال  103زنان است. در سطح کل کشور نسبت جنسی از 

 مرد متولد شده است. 102زن حدود  100، در مقابل هر 1395سرشماری کاهش یافته است. بر اساس 

 نسبت جنسی بخش زنجانرود به انضمام استان زنجان و کشور :21 جدول

 1395 1390 1385 جنسی نسبت

 102 101 103 کشور کل

 102 100 100 زنجان استان

 101 101 100 شهرستان زنجان

 105 98 97 بخش زنجانرود

 95و  90، 85 هایسالآمار، منبع: مرکز 

 های سنیگروه

هرستان درصد از جمعیت ش 22.96، )مربوط به کل شهرستان زنجان( 1395سرشماری مستخرج از براساس آمار 

و زیر ند. جدول سال سن دار 65درصد باالتر از  6.57سال و  65تا  15درصد بین  70.90سال،  15زنجان کمتر از 

 دهد.های سنی را نشان میجمعیت در گروه هرم سنی جمعیت، نحوه توزیع
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 1395های سنی جمعیت در شهرستان زنجان : وضعیت گروه22جدول 

 سن
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 درصد یبندطبقه تعداد درصد یبندطبقه تعداد درصد یبندطبقه تعداد

 100 44267 100 433475 100 521329 تمامی سنین

 44647 ساله 0-4

117410 22.96 

36525 

95465 22.02 

4218 

 3757 31348 38745 ساله 5-9 25.51 11295

 3320 27592 34018 الهس 10-14

 34592 الهس 15-19

369639 70.90 

28587 

310803 71.70 

2862 

29647 66.97 

 4878 34168 43269 الهس 20-24

 4593 46836 55768 الهس 25-29

 3801 48327 55866 ساله 30-34

 3535 40961 47978 الهس 35-39

 3090 32822 38743 الهس 40-44

 2365 27554 32382 الهس 45-49

 1693 20621 24006 الهس 50-54

 1614 17381 20713 الهس 55-59

 1216 13546 16295 الهس 60-64

 10750 الهس 65-69

34280 6.57 

8719 

27207 6.27 

834 

3525 7.96 

 1008 7079 9137 الهس 70-74

 746 5057 6414 الهس 75-79

 579 3802 4777 الهس 80-84

 246 1712 2153 الهس 85-89

 102 752 935 الهس 90-94

 9 61 81 الهس 95-99

 1 25 33 سال 100+

 95مرکز آمار، سال  منبع:
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 : هرم سنی شهرستان زنجان3نمودار 

 
 1397، مشاورمنبع: 

 آن( مانند و میر و مرگ باروری، میزان رشد، )نرخ جمعیت رشد

ز آن به او بعد  1375نفر در سال  115708به  1345نفر در سال  10439جمعیت روستایی شهرستان زنجان از 

 است.  یافتهافزایش 1395نفر در سال  521302و 1385نفر در سال  442728

 39706 نفر جمعیت روستایی داشته است که با یک سیر صعودی به 32171حدود  1345بخش زنجانرود در سال 

نفر  30426ه کاهش جمعیت داشته؛ یعنی ب 1385این بخش در سال  و ؛است یافتهافزایش 1375نفر در سال 

 نفر رسیده است. 23307با میزانی افزایش به  1395رسیده و در نهایت در سال 

 1390-1395در سال  ودرصد بوده  2.3حدود  1345-1355بر اساس جدول زیر، نرخ رشد بخش زنجانرود در سال 

اده است های کلی، تغییرات جمعیتی زیادی در شهرها و روستاها اتفاق افتوجه به سیاستترسیده است. با  -0.6به 

ده ت شهرها بوکاهش جمعیت روستاها و خالی شدن روستاها از جمعیت و افزوده شدن بر جمعی هاآنکه یکی از 

 است. ه( گذاشتمنفی)کاهش جمعیت روستایی تأثیراست. این تغییرات بر روند جمعیت روستایی بخش زنجانرود نیز 

 1395تا  1345رود از نمشخصات وضعیت جمعیتی و نرخ رشد جمعیت شهرستان زنجان و بخش زنجا :23جدول 

 جمعیت سال
  

1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 

 شهرستان زنجان 104039 118745 116130 115708 442728 486495 521302

23307 27055 30426 39706 39187 39232 32171 
بخش جمع 

 زنجانرود
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 نرخ رشد
  

1345-95 1385-95 1390-95 1385-90 1375-85 1365-75 1355-65 1345-55 

 شهرستان زنجان 1.33 -0.2 -0.03 14.36 1.9 1.39 6.9 3.27

0.6- 2.63- 2.93 2.32- 2.62- 0.13 0.01- 2.3 
جمع بخش 

 زنجانرود

 1397منبع: مشاور، 

ه بین ره بوطبرای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، روستای ق در میان روستاهای هدف انتخاب شده

نرخ رشد شمپا روستاهای قره اوغالنلو، حصار، مطی همین زمان و داشته نرخ رشد منفی  1395تا  1390های سال

و حصار ه بوطه ، روستاهای قر1395تا  1385مثبت دارند. بر اساس جدول زیر و محاسبات نرخ رشد جمعیت از سال 

وضعیت  ار زیرنرخ رشد منفی داشته و روستاهای قره اوغالنلو و مشمپا، نرخ رشدشان مثبت بوده است. در نمود

 است. شدهدادهجمعیتی روستاهای هدف نشان 

 1395تا  1385های بین سال زنجانشهرستان  زنجانرود: نرخ رشد جمعیت روستاهای هدف بخش 24جدول 

 نام
جمعیت 

1395 

جمعیت 

1390 

جمعیت  

1385 
 90-95نرخ رشد  85-90نرخ رشد  85-95نرخ رشد 

 -1.13 -0.4 -0.73 2747 2691 2594 قره بوطه

 0.52 1.82 1.17 380 416 427 قره اوغالنلو

 0.52 -2.29 -2.78 731 651 551 حصار 

 0.42 1.17 1.58 1159 1229 1203 مشمپا

 95، 90، 85های سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالمنبع: 

 1395: وضعیت جمعیت روستاهای هدف در بخش زنجانرود در سال 4نمودار 

 
 1397منبع: مشاور، 

 زنجان شهرستانزنجانرود  بخش اقتصادی منابع تبیین و تحلیل توصیف، -2-4-2
 (...و هامهارت کار، )نیروی انسانی منابع کمیت و کیفیت

نفر هست. از این میزان  415115شهرستان زنجان  کل جمعیت در سن فعالیت 1390طبق سرشماری سال 

 صورتبهنفر نیز  2829. وضعیت اندبودهدرصد( غیرفعال  59.60نفر ) 247415درصد( فعال و  39.71نفر ) 164871
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درصد( شاغل و  86.75نفر ) 143027 ،نفر جمعیت فعال شهرستان زنجان 164871از  است. قیدشده اظهارنشده

 است. شدهدادهکه در جدول زیر نشان  اندبودهد( بیکار درص 13.24نفر )21844

 : جمعیت فعال و غیرفعال25 جدول

 جمع جنس و سن

 رفعالیغجمعیت  جمعیت فعال
اظهار 

 نشده

  
 دارخانه محصل جمع بیکار شاغل جمع

دارای 

درآمد 

 بدون کار

 سایر

 2829 21536 21903 118205 85771 247415 21844 143027 164871 415115 مرد و زن

 101 775 20 831 32092 33718 33 443 476 34295 الهس 10-14

 307 3692 43 5608 26506 35849 1179 4951 6130 42286 الهس 15-19

 532 2778 86 13125 20352 36341 6862 15831 22693 59566 الهس 20-24

 537 1814 128 17021 5180 24143 6758 24481 31239 55919 الهس 25-29

 335 1008 262 16121 944 18335 3125 24851 27976 46646 الهس 30-34

 218 1157 336 13946 225 15664 1609 21039 22648 38530 الهس 35-39

 152 679 859 12478 64 14080 869 17436 18305 32537 الهس 40-44

 112 539 1984 9604 17 12144 541 11512 12053 24309 الهس 45-49

 128 776 3306 8666 6 12754 414 8052 8466 21348 الهس 50-54

 101 852 3449 7053 1 11355 268 5258 5526 16982 الهس 55-59

 75 806 2851 4917 4 8578 129 2702 2831 11484 الهس 60-64

ساله و  65

 بیشتر
30675 6500 6444 56 23963 6 8828 8578 6551 212 

 19 109 1 7 374 491 1 27 28 538 نامشخص

 737رتبه و مدیران، ، مقامات عالیگذارانقانوندرصد(  4.16نفر ) 5951شاغل شهرستان زنجان  143027از جمع 

درصد( کارمندان  5.5نفر ) 7880ها و دستیاران، درصد( تکنسین 10.4نفر ) 143027درصد( متخصصان،  4.4نفر )

 10.83نفر ) 15499ها و بازارها، ان خدماتی و فروشندگان فروشگاهدرصد( کارکن 4.45نفر ) 6373اداری و دفتری، 

کنان مشاغل درصد( صنعتگران و کار13.91نفر ) 19901درصد( کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، 

ان وسایل نقلیه، گها و رانندو دستگاه آالتماشیندرصد( متصدیان و مونتاژکاران  18.99نفر ) 27164مربوط، 

 اند.ر شدهنفر نیز اظهار نشده ذک 10866درصد( و 14.29نفر )20439درصد( کارگران ساده  9.82نفر ) 14050

درصد و کارکنان ماهر  14.29درصد، کارگان ساده با  18.99های صنعنگران و کارکنان مشاغل مربوط با گروه

ها و بازارها با ندگان فروشگاهدرصد و کارکنان خدماتی و فروش13.91کشاورزی،جنگلداری و ماهیگیری با 

های عمده شغالی هستند. درصد دارای باالترین اشتغال در گروه10.83
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 سواد و سطحهای عمده شغلی شاغالن برحسب جنس،گروه: 26 جدول

 های عمده شغلیجنس و گروه

 جمع

 باسواد

 سوادبی

  

 اظهارنشده

  

 
 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع

سوادآموزی 

 بزرگساالن

های سایر دوره

تحصیلی، دوره 

تحصیلی 

نامشخص و 

 اظهار نشده

 660 14882 2108 1797 34882 478 33586 24064 30570 127485 143027 مرد و زن

 2 32 40 15 4018 12 1283 297 252 5917 5951 ان، مقامات عالیرتبه و مدیرگذارانقانون

 1 4 6   14089 22 782     14899 14904 متخصصان

 5 177 71 35 3726 31 2678 718 439 7698 7880 و دستیاران هانیتکنس

     47 7 3437 22 2201 435 224 6373 6373 کارمندان امور اداری و دفتری

و  هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان 

 بازارها
15499 14188 2778 2901 5845 59 2124 167 314 1276 35 

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و 

 ماهیگیری
19901 12852 6146 2617 2125 62 656 581 665 6934 115 

 51 1793 310 415 1614 90 7375 7336 8180 25320 27164 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 و رانندگان وسایل نقلیه
14050 13254 4153 3695 4090 31 945 179 161 755 41 

 40 3432 281 359 828 54 3815 4329 7301 16967 20439 کارگران ساده

 370 479 213 39 3445 95 3392 1736 1097 10017 10866 سایر و اظهارنشده

 1390 مسکن، و نفوس سرشماری منبع:
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درصد از  24.38هستند.  سوادبیدرصد  10.4سواد و درصد با 89.13های عمده حدود از گروه شاغلین در گروه

اند. بوده سوادبیدرصد  4.37درصد افراد باسواد و 95.49اند. در گروه بیکاران شاغالن دارای تحصیالت عالی بوده

 درصد از بیکاران دارای تحصیالت عالی هستند. 27.51همچنین 

 (انزنججنس، سن و سطح سواد)  برحسبجمعیت بیکار  :27جدول 

 

 جمع

 با سواد

 سوادبی

  

 اظهارنشده

 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع جنس و سن  
سوادآموزی 

 بزرگساالن

سایر 

های دوره

تحصیلی، 

دوره 

تحصیلی 

نامشخص 

و اظهار 

 نشده

 25 959 207 110 6011 163 7955 3599 2815 20860 21844 مرد و زن

   1 7       1 13 11 32 33 ساله 10-14

   7 21   4 19 765 276 87 1172 1179 ساله 15-19

 9 52 59 5 1701 84 3338 1171 443 6801 6862 ساله 20 -24

 9 72 30 9 3013 42 2128 919 536 6677 6758 ساله 25 -29

ساله و 30

 تربیش

7011 6177 1738 1220 1723 18 1293 96 89 827 7 

     1             1 1 نامشخص

 1390منبع: سرشماری نفوس و مسکن، 

بیکار را افراد  نفر از این تعداد 4225رود جمعیت بیکار هستند که ننفر از بخش زنجا 6011بر اساس جدول زیر، 

بیکار  لیسانسفوقنفر  429نفر از بیکاران مدرک فوق دیپلم دارند و  1344دهد. دارای مدرک کارشناسی تشکیل می

 است. شدهدادهدر جدول زیر نشان  وجود دارد که

 تحصیلی)زنجانرود( های عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسب: جمعیت بیکار دارای تحصیالت عالی 28جدول 
 های عمده رشته تحصیلیجنس و گروه

 لیسانس دیپلمفوق جمع

و  سانسیلفوق

دکترای 

 یاحرفه

 یدکترا

 تخصصی
 اظهارنشده

   13 429 4225 1344 6011 مرد و زن

     5 108 27 140 علوم تربیتی

     48 419 143 610 و هنرعلوم انسانی 

   1 89 1427 225 1742 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

   1 113 649 51 814 علوم، ریاضی و کامپیوتر

   2 111 1233 726 2072 و ساختمهندسی، تولید 

     37 242 44 323 کشاورزی و دامپزشکی

     8 74 76 158 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

     2 54 40 96 خدمات

   9 16 19 12 56 و اظهارنشدهنامشخص 
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 زنجان شهرستانزنجانرود  بخشزیرساختی  منابع تبیین و تحلیل توصیف، -2-4-3
 بخشاین  شد. دربابخش زنجانرود به لحاظ برخورداری از زیرساخت دارای خط راه آهن، بزرگراه، راه آسفالته می

 هاراهاز متر کیلو 60.81 دارد و بزرگراهآن کیلومتر  58.24 متصل شده و راه آهن به خط کیلومتر 60.22 حدود

کیلومتر راه  50.93و  کیلومتر راه خاکی 801کیلومتر راه شوشه، 61.77این بخش همچنین حدود  باشد.می آسفالته

 . داردمالرو 

وجود دارد که ت کیلوول 400کیلوولت و خط  230 و 60خط صورتبهانتقال برق  همچنین خطوطدر بخش زنجانرود 

کند که در نقشه بور میکیلوولت، از دهستان غنی بیگلو نیز ع 63و خط  کندعبور میپایین زنجانرود  دهستاناز خط 

 است. شدهدادهنشان 

یلومتر از سمت شرق بخش زنجانرود و از ک 51از دیگر خدمات زیرساختی، عبور خط انتقال گاز است که به اندازه 

جایگاه  3جایگاه عرضه بنزین وجود دارد که از این تعداد  9کند. در بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین عبور می

پمپ بنزین در روستاهای هدف؛ قره بوطه، حصار و مشمپا واقع شده است. عالوه بر آن، در بخش زنجانرود دو جایگاه 

سوختی استقرار دارد که یکی در شهر نیک پی از دهستان زنجانرود پایین و یکی دیگر در دهستان غنی عرضه مواد 

 گزینی شده است.بیگلو مکان
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 شهرستان زنجان بخش زنجانرود وضعیت زیرساختی : 20 نقشه

 

97مشاور،ماخذ:   
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 گردشگری( توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و -2-5

 کشاورزی بخش -2-5-1
گیرد که از این بردار مورد استفاده قرار میبهره 16788هکتار زمین توسط  207791در شهرستان زنجان حدود 

زراعت مورد  منظوربههکتار را  196472بردار زراعی وجود دارد که مساحتی بالغ بر بهره 13867تعداد حدود 

 10105ر از اراضی به باغ و قلمستان اختصاص دارد که هکتا 11319ن حدود دهند. همچنیبرداری قرار میبهره

 بردار در این اراضی مشغول به کار هستند.بهره

 زنجان شهرستاناستان و  برحسب زمین با هاییبرداربهره مساحت و تعداد :29 جدول

 باغ و قلمستان اراضی زراعی کل 
 مساحت تعداد مساحت  تعداد مساحت  تعداد

 46947 46794 769883 56175 816830 73704 جمع استان
 11319 10105 196472 13867 207791 16788 شهرستان زنجان

 1393منبع: سرشماری عمومی کشاورزی، 

ت که از هکتار آن جزء اراضی آبی اس 40205برداری در شهرستان زنجان، حدود هکتار اراضی قابل بهره 207791از 

ت. همچنین هکتار دیگر باغ و قلمستان آبی اس 11237ار آن اراضی زراعی آبی بوده و هکت 28968این میزان 

ار باقیمانده هکت 82هکتار آن اراضی دیم و  167504هکتار از اراضی این شهرستان، زمین دیم است که  167586

 ست.اباشد که در جدول زیر آورده شده باغ و قلمستان دیم می

 زنجان شهرستاناستان و  برحسبآبی و دیم  زمین با هاییبردارهبهر مساحت و تعداد :30 دولج

 باغ و قلمستان اراضی زراعی کل 
 مساحت تعداد مساحت  تعداد مساحت  تعداد

 46477 45664 107704 33675 154181 60831 جمع استان اراضی آبی
 11237 10049 28968 8588 40205 13977 شهرستان زنجان

 470 1788 662179 42816 662649 43278 تانجمع اس اراضی دیم

 82 100 167504 11159 167586 11198 شهرستان زنجان

 1393منبع: سرشماری عمومی کشاورزی، 

از این  هکتار اراضی زراعی دارد که 196472، شهرستان زنجان حدود 1393ماری کشاورزی سال شبر اساس سر

شود که در جدول هکتار دیگر به آیش گذاشته می 84151رود و زیر کشت می هکتار آن به 112321حدود  میزان

 است.  شدهدادهزیر نشان 

 زنجان شهرستاناستان و  برحسب زراعی اراضی دارای هاییبرداربهره مساحت و تعداد: 31 جدول

 آیش کشت ریزاراضی  کل 
 مساحت تعداد مساحت  تعداد مساحت  تعداد

 305429 32688 464454 52291 769883 56175 جمع استان

 84151 8779 112321 12730 196472 13867 شهرستان زنجان

 1393منبع: سرشماری عمومی کشاورزی، 
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تار اراضی فقط هک  75352هکتار آن اراضی فقط آبی و  8531زنجان،  شهرستانهکتار اراضی زراعی در  196472از 

 زراعی اراضی مساحت و تعدادباشد. جدول زیر یم توأمهکتار اراضی آبی و دیم  112590باشد و دیم می

 دهد.را نشان می شهرستان برحسب دیم و آبی تفکیک به هابرداریبهره

 زنجان شهرستاناستان و  برحسب دیم و آبی تفکیک به هابرداریبهره زراعی اراضی مساحت و تعداد: 32جدول 

   جمع فقط آبی فقط دیم توأمآبی و دیم 

 مساحت
 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد احتمس تعداد

 جمع آبی دیم

 استان زنجان 56175 769883 13360 38729 22501 350558 20315 380597 68976 311621

 شهرستان زنجان 13867 196472 2708 8531 5279 75352 5880 112590 20437 92152

 1393منبع: سرشماری عمومی کشاورزی، 

هکتار به  11704و  یافتهاختصاص وهکتار از اراضی زراعی به کاشت گندم  74718حدود  زنجانشهرستان  سطح در

عات آن رود که در اطالدیمی به زیر کشت گندم و جو می صورتبهزیر کشت جو رفته است. بیشتر این اراضی زراعی 

 است. شدهدادهدر جدول زیر نشان 

 زنجان شهرستاناستان و  برحسبآبی و دیم  زمین با هاییبرداربهره مساحت و تعداد :33 دولج

 دیم آبی کل 
 سطح کاشت تعداد سطح کاشت  تعداد سطح کاشت  تعداد

 326198 34822 18072 6604 344270 38131 جمع استان اراضی زیر کشت گندم

 71987 7951 2731 1058 74718 8487 شهرستان زنجان

 33669 10300 7728 4036 41397 13699 جمع استان اراضی زیر کشت جو

 9546 3303 2158 1112 11704 4212 شهرستان زنجان

 1393منبع: سرشماری عمومی کشاورزی، 

تار هک 1991آید. در این شهرستان حدود می حساببهمحصول برنج یکی از محصوالت زراعی مهم شهرستان زنجان 

 یر آورده شده است.از اراضی به کاشت برنج اختصاص یافته است که در جدول ز

 زنجان شهرستاناستان و  برحسب و سطح کاشت برنج )شلتوک(  برداریبهره تعداد: 34جدول 

   جمع فقط آبی فقط دیم

سطح 

 کاشت
 تعداد

سطح 

 کاشت
 تعداد

سطح 

 کاشت
 تعداد

 استان زنجان 1259 2786 1259 2786 0 0

 شهرستان زنجان 939 1991 939 1991 0 0

 1393سرشماری عمومی کشاورزی،  منبع:

دیگر محصوالت زراعی تولیدی شهرستان زنجان شامل ارزن، آفتابگردان خلیلی، انواع لوبیا، نخود، عالوه بر موارد فوق 

 بابادام زمینی است. در جدول زیر سطح زیر کشت برخی از محصوالت ساالنه شهرستان زنجان آورده شده است. 
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)سیب،  داردانههای ات کشاورزی استان، محصوالت باغی شهرستان زنجان از نوع میوهتوجه به آخرین آمار تولید

)از  ریزدانههای دار)آلبالو ، گیالس، آلو، هلو ، زردآلو ، شلیل و آلو قطره طال( و میوههای هستهگالبی و به( و میوه

رتبه این  دیگرعبارتبهباشد و میتن  65582٫3ه میزان های خشک )پسته، بادام، گردو( بقبیل انگور( و میوه

 باشد.را دارا می دیگر در رابطه با تولید محصوالت باغی رتبه اول هایشهرستانشهرستان در بین 

 : سطح زیر کشت و تولید برخی از محصوالت ساالنه شهرستان زنجان35جدول 

 میزان )هکتار / تن( شاخص نام محصول نوع محصول

 غالت

 گندم
 57800 سطح زیر کشت

 54590 مقدار تولید

 جو
 9160 سطح زیر کشت

 11900 مقدار تولید

 شلتوک
 2000 سطح زیر کشت

 7000 مقدار تولید

 ایدانهذرت 
 0 سطح زیر کشت

 0 مقدار تولید

 حبوبات

 نخود
 3600 سطح زیر کشت

 1692 مقدار تولید

 لوبیا
 290 سطح زیر کشت

 783 مقدار تولید

 سعد
 6405 سطح زیر کشت

 1989 مقدار تولید

 سایر حبوبات
 0 سطح زیر کشت

 0 مقدار تولید

محصوالت 

 جالیزی

 خربزه و طالبی
 270 سطح زیر کشت

 2100 مقدار تولید

 هندوانه
 850 سطح زیر کشت

 46750 مقدار تولید

 خیار
 274 سطح زیر کشت

 10412 مقدار تولید

سایر محصوالت 

 جالیزی

 0 سطح زیر کشت

 0 مقدار تولید

 هاسبزی

 سیب زمینی
 530 سطح زیر کشت

 18550 مقدار تولید

 پیاز
 3350 سطح زیر کشت

 201000 مقدار تولید

 1090 سطح زیر کشت گوجه فرنگی
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 65400 مقدار تولید

 سایر سبزیجات
 550 سطح زیر کشت

 27235 مقدار تولید

 ایعلوفهنباتات 

 یونجه
 12320 سطح زیر کشت

 71250 مقدار تولید

 ایعلوفهسایر نباتات 
 397 سطح زیر کشت

 19739 مقدار تولید

 های روغنیدانه نباتات صنعتی
 14 سطح زیر کشت

 20 مقدار تولید

 1393مأخذ اداره کل جهاد کشاورزی استان زنجان، 

 زنجان: تانشهرس در کشاورزی بخش امکانات و هاقابلیت
  ت دامی ازحصوالممقام اول تولید برنج، سیب درختی، پیاز، کلزا در سطح استان و رتبه اول استانی در تولید 

 گوشت مرغ صنعتی و عسل جمله شیر، گوشت قرمز،

  درصد 25و  30افزایش تولید در محصوالت استراتژیک پیاز و سیب زمینی به میزان به ترتیب 

 (…گالخ، وو ناهموار، سن داربیشباغبانی )اراضی  بخش ریزوجه برای توسعه های قابل توجود ظرفیت 

  زیربخش باغبانی برای حفظ و ایجاد اشتغال مولد و جدید رینظکماستعداد مناسب و 

 امکان افزایش عملکرد در واحد سطح در اکثر محصوالت باغی 

  ازای هر واحد آب مصرفیمزیت نسبی اغلب محصوالت باغی از نظر تولید و ارزش اقتصادی به 

 بندیبسته یفیت،امکان ارتقاء ارزش صادراتی )قیمت فروش( اکثر محصوالت صادراتی باغبانی از طریق ارتقاء ک ،

 مناسب )مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان(.فرآوری و بازاریابی 

  11704یافته و  اختصاص وی به کاشت گندم هکتار از اراضی زراع 74718در سطح شهرستان زنجان حدود 

 رود.م و جو مییمی به زیر کشت گندد صورتبههکتار به زیر کشت جو رفته است. بیشتر این اراضی زراعی 

 خدمات بخش -2-5-2 
 خدمات آموزشی 

تان سشهر ودزنجانربر اساس استعالم از اداره آموزش و پرورش کل استان زنجان، مراکز فعال آموزشی در بخش 

. ساکنان بخش دوم استدوره متوسطه  6اول، دوره متوسطه  20دبستان،  73، دبستانیپیش 19شامل  زنجان

  کنند.، برای دریافت خدمات آموزشی در روستاهای خود و یا به روستاهای پیرامون مراجعه میزنجانرود

ه در مقطع مدرسه ک 20دولتی و  مدرسه آن 98مدرسه فعال است که از این تعداد  118حدود  زنجانروددر بخش 

جنسیت، حدود  عادی است. مدارس موجود به لحاظاز نوع مدرسه و همه  باشدپیش دبستانی است غیردولتی می

 مدرسه دخترانه است.  12مدرسه پسرانه و  5مدرسه مختلط بوده و  101
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آموزان و دانش ه اول وجود داردچهار دهستان بخش زنجانرود، مدارس پیش دبستانی، دبستان و متوسطه دورهر در 

بوطه در  روستای قره جزبهتوانند در دهستان خود تحصیل کنند ولی برای تحصیل در مقطع متوسطه دوره دوم می

 است. شدهدادهدر جدول زیر نشان  وجود ندارد و ها متوسطه دوره دومدهستان چایپاره باال، در سایر دهستان

 ی مربوط به روستاهای هدف: اطالعات خدمات آموزش36جدول 

 دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه ابتدایی پیش دبستانی نام روستا دهستان

 چایپاره باال
 3 3 2 2 قره بوطه

 - 1 1 1 قره اوغالنلو

چایپاره 

 پایین

 - 1 1 1 حصار

 - 1 1 1 مشما

 1397منبع: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، 

این  حصیل درتروستاهای حصار، مشمپا و قره اوغالنلو برای ادامه  قطع متوسطه دوره دومدانش آموزان ماغلب 

 کنند. مراجعه میی قره بوطه ، به روستامقطع

سر در حال دانش آموز پ 529دانش آموز دختر و  376نفر است که  905جمع دانش آموزان روستاهای هدف حدود 

ر دوره نفر د 265نفر در دوره ابتدایی،  510، دبستانیپیش نفر 88حدود  آموز،باشند. از این تعداد دانشتحصیل می

 کنند. نفر در مقطع متوسطه دوره دوم تحصیل می 42متوسطه اول و 

 ( خدمات ارتباطیIT و حمل و نقل )... و 

نترنت ایومی به . همچنین دسترسی عمرخوردارنداز نعمت جاده آسفالته بهمه روستاها  تقریباًزنجانرود در بخش 

 بوطه،روستای قره از بین روستاهای هدف،. روستا به تلفن خانگی دسترسی دارند 10و  روستا فراهم است 8در ثابت 

ین ارند. در رسی داحصار و مشمپا به اینترنت ثابت و روستاهای قره بوطه و قره اوغالنلو به اینترنت پرسرعت دست

وطه، رجعین، بروستا؛ روستاهای قره  5ارد. عالوه بر آن، در روستا دفتر ارتباط روستایی وجود د 19بخش در 

گرفته  های خودپرداز دارند که دو تا از این روستا در روستاهای هدف جایآباد، مشمپا و اندآباد علیا دستگاهسلطان

 است.

  خدمات عمومی و پشتیبانی 

. بر اساس نمایندمیشاورزان خدمات ارائه به کشرکت تعاونی وجود دارد که  چهار زنجانشهرستان  زنجانروددر بخش 

ر د، مهرگان های موجود در روستاهای حصار، اندآباد علیاشرکت تعاونی، استان زنجان استعالم اداره تعاون روستایی

ز ااند و شرکت تعاونی روستای یامچی در بخش مرکزی زنجان قرار دارد ولی برخی بخش زنجانرود واقع شده

های موجود در روستای هدف؛ روستای اند. یکی از شرکت تعاونیدر بخش زنجانرود واقع شدهروستاهای تابعه آن 

-چپر -شکورچی -چرالنقوش-مشمپا -حصارحصار واقع شده است که این شرکت تعاونی دارای روستاهای تابعه؛ 

 -ره آغاج علیاق-یلقره آغاج سف -ساری کند علیا-اری کند سفلیس-یلجاقا -نجمن علیاا -نجمن سفلیا-نوروزآباد

-گوگ تپه-اوغالنلو -دادلو-ینگجه سینار-باغچه -کردی -ورانقلعه ارزه خ -کلیسا -خیرآباد -ارزه خوران-اورجک

های بخش زنجانرود باشند که مشخصات شرکت تعاونینفر شاغل می 5است. در این شرکت تعاونی  قره بوطه-قیطول

 است. شدهدادهدر جدول و نقشه زیر نشان 
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 زنجان بخش زنجانرود از شهرستان: لیست شرکت تعاونی روستایی 37ل جدو
ی

تای
وس

ی ر
اون

 تع
ت

رک
ش

 

 ی روستاهای تابعههاگروه
مهمترین خدمات در 

ضا روستا
 اع

داد
تع

 

 تعداد شاغلین

ال
 ری

ون
یلی

ه م
مای

سر
ن 

یزا
م

 

ل
عم

زه 
حو

ت 
ها

 د
داد

تع
 

ی
زد

رم
کا

 

یر
وبگ

حق
 

مع
ج

 

 حصار

 -انجمن سفلی-نوروزآباد-چپر -یچرکوش -چرالنقوش-مشمپا -حصار

قره آغاج  -اساری کند علی-یساری کند سفل-ایلجاق -انجمن علیا

قلعه  -کلیسا -خیرآباد -ارزه خوران-اورجک -اقره آغاج علی-سفلی

-گوگ تپه-اوغالنلو -دادلو-ینگجه سینار-باغچه -کردی -ارزه خوران

 قره بوطه-قیطول

-توزیع موادسوختی

انواع کود و سموم 

  –میایی شی

محصوالت کشاورزی 

 آموزش-

2,765 5 2 7 339 29 

 اندآباد
-احمدآباد-مهرآباد -اربط -رضاآباد-ره کولق-اندآبادسفلی -اندآبادعلیا

 میرجان-زوشاب-هره آبادچ-دابراهیم آبا -حمزه لو-قزلجه سفلی
" 1,708 3 0 3 1742 13 

 مهرگان

-بالغ قالیچه-دیتقی کن -لک باغیم-ینانم -یاندرهم -حبش

-دگرمان درسی -قزلجه علیا-سنگبین -قاضی کندی-اوزج -کنگرلو

 دعلی آبا -سین آبادح-صیرآبادن-لولک آباد

" 917 0 1 1 216 16 

 یامچی

 -زه کند(حسن آباد)تا -دره لیک-تلخاب-قره آغاج -اسفناج -یامچی

-قره بالغ-حاجی آرش-حاجی کندی -قزل تپه -ضیاء آباد-داشکسن

 الغقبآ-گلجیک -ابدال

" 1,421 0 0 0 325 15 

 1397منبع: اداره تعاون روستایی، 

 گردشگری  بخش -2-5-3
در  های استاناذبهتوزیع فضایی ج بلکه استیکنواخت توزیع نشده  صورتبههای گردشگری در استان زنجان جاذبه

ر هریک هداشتی دماتی و باداری، صنعتی، خد –ها تابع شرایط کلیماتولوژی، توپوگرافی و موقعیت سیاسی شهرستان

)طرح ا در خود داردرهای موجود استان درصد از کل جاذبه 39تابعه استان است. شهرستان زنجان  هایشهرستاناز 

 . آمایش استان زنجان(

 در بخش زنجانرود دو محور گردشگری؛ محور گردشگری درجه یک عبوری در سمت شمال شرق و شرق بخش

حور مطبیعی در قسمت جنوب و جنوب غرب بخش زنجانرود وجود دارد.  3رجه دمحور گردشگری زنجانرود و 

 ،این محورگردشگری منابع شاخص و  بیشتر گردشگری طبیعی و بومگردی استگردشگری درجه یک عبوری، 

 های بوم گردی منطبق برو همچنین ظرفیت منطقه شکار ممنوع فیله خاصه استو  آبادسرخمنطقه حفاظت شده 

 ویژه در فصل تابستان است.کوهستان بهگردشگری 

یین استان زنجان، دهستان زنجانرود پا دستیصنایعهای بخش گردشگری و بر اساس کتابچه ظرفیت و توانمندی 

گری جامع توسعه گردش در طرحاست. همچنین  شدهگرفتهمنطقه نمونه گردشگری در سطح استانی در نظر  عنوانبه

بندی شده تقسیم المللیبینای، ملی و دشگری تاریخی و طبیعی در سطح محلی، منطقههای گراستان زنجان، جاذبه

 و در جدول زیر نشان شدهگرفتهبندی در نظر که در این سطح (21)نقشه های گردشگری بخش زنجانروداست. جاذبه

 عبارت است از:  شدهداده
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 شده است. گری محلی برای آن تعریفیک اثر تاریخی است که سطح گردش عنوانبهکاروانسرای نیک پی  .1

 کیلومتری از جنوب غربی شهر زنجان واقع شده که 65ان در فاصله حمزه لوی زنج-معدن نمک چهرآباد .2

عدن تاریخی در این مدر است.  شدهتعیینیک اثر طبیعی است و برای آن سطح گردشگری محلی  عنوانبه

 نظیر است.ان بیکه در نوع خود در جه آمدهدستبههایی های اخیر اجساد مومیایی طبیعی و اسکلتسال

یک اثر  عنوانبهرود که های گردشگری بخش زنجانرود به شمار میروستای شکورچی یکی دیگر از جاذبه .3

 است.  شدهگرفتهطبیعی، برای آن سطح گردشگری محلی در نظر 

 : نوع و سطوح گردشگری بخش زنجانرود38جدول 

 نام جاذبه گردشگری
 بندیسطح جاذبهنوع 

 محلی ایمنطقه ملی المللیبین سایر مذهبی طبیعی تاریخی

 *       * نیک پی سرایکاروان

 *      *  معدن نمک چهرآباد

 *      *  روستای شکورچی

 منبع: طرح جامع توسعه گردشگری استان زنجان

اثر  182جان حدود زنجان، در شهرستان زن تاناس دستیصنایعبر اساس استعالم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و 

 زیر آورده شده است. اثر تاریخی در بخش زنجانرود قرار دارد که در جدول 8تاریخی به ثبت رسیده است که از این تعداد 

 در بخش زنجانرود شدهثبت: آثار تاریخی 39جدول 

 شماره ثبت تاریخ ثبت قدمت آدرس
نام 

 شهرستان
 نام اثر استان

وستای ر -خش زنجانرودب -تان زنجانشهرس

در حاشیه  آبادچهر  راهیسهروبروی  -مهرآباد

 مهرآبادجاده 

 داشلی تپه زنجان زنجان 1385 1356/02/19 هـ .ق 7و  6قرن 

 زنجان زنجان 1390 1356/02/19 سالمیا-ساسانی وستای حبشر -خش زنجانرودب -شهرستان زنجان
تپه حاجی 

 پیر

وستای ر -نجانرودز بخش -شهرستان زنجان

 قیطول
 تپه کلیسا زنجان زنجان 1393 1356/02/19 هـ .ق 7و  6قرن 

روستای دره  -دبخش زنجانرو -شهرستان زنجان

 اشیه شمالی جاده زنجان میانهح -لیک
 منجیق تپه زنجان زنجان 4233 1380/09/05 سالمیا-تاریخی

روستای دره  -دبخش زنجانرو -شهرستان زنجان

 ماهنشانراه  یلومتری شرق سهک 1/5 -لیک
 زنجان زنجان 4234 1380/09/05 یاسالم وتاریخی 

تپه چاناق 

 بالغی

روستای  -دبخش زنجانرو -شهرستان زنجان

ضلع شمالی  -ال روستامتری شم 400 -اسفناج

 زتبری -اتوبان زنجان 

 زنجان زنجان 4246 1380/09/05 تاریخی
تپه قایالی 

 اسفناج

جنوب غرب   -زنجانرود شبخ -شهرستان زنجان 

 روستای باغ
 تپه اوراچی زنجان زنجان 6698 1381/10/10 ق . م 5هزاره 

شمال شرق  -دبخش زنجانرو -شهرستان زنجان 

 روستای بلوغ
 تپه بلوغ زنجان زنجان 6699 1381/10/10 ق .م 3و  4هزاره 

 1397منبع: سازمان میراث فرهنگی، 
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نظیر تپه بلوغ، تپه اوراجی، منجیق تپه و کاروانسرا در دهستان زنجانرود پایین بیشتر آثار تاریخی بخش زنجانرود 

بیگلو قرار دارد و یک اثر واقع شده است و برخی از آنها به مانند داشلی تپه و تپه چاناق بالغی در دهستان غنی

 .(21)نقشه تاریخی)تپه کلیسا( در دهستان چایپاره باال قرار گرفته است

دستی استان زنجان، دو روستای قره اوغالنلو و های بخش گردشگری و صنایعتابچه ظرفیت و توانمندیبه کبا توجه 

شده است. این روستاهای هدف گردشگری به عنوان روستاهای هدف گردشگری در نظر گرفتهروستای شکورچی به

رهنگی وجود دارد. در روستای های تاریخی، طبیعی و فای از جاذبهشود که در آن مجموعهای اطالق میمحدوده

سوی های این روستا است که گردشگران را به ها یکی از جاذبهلکشکورچی، عالوه بر طبیعت روستا، وجود قلعه لک

رأس دام در  3000خواند. روستای قره اوغالنلو نیز عالوه بر طبیعت روستا، وجود دام که چیزی حدود خود فرامی

ساله در این روستا جشنواره شود و همهداری مینفر شتر نگه 7در این روستا از وجود دارد و همچنین روستا 

گردد. هر دو روستای هدف گردشگری در بخش زنجانرود در دهستان چایپاره پایین واقع شده شترسواری برگزار می

است. 
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 شهرستان زنجان بخش زنجانرود گردشگریوضعیت  :21 نقشه

 
  1397ماخذ:  مشاور، 
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های یتطق اولوباشد، که جز منادیگر از مناطق نمونه گردشگری حاشیه رودخانه زنجانرود و قززل اوزن می یکی

زل وطه، حصار و مشمپا در حاشیه رودخانه قبشود. سه روستای قره گذاری در بخش گردشگری محسوب میسرمایه

تا ن سه روسدر ای ار است. حاشیه رودخانهاوزن قرار دارد که متکی بر کشاورزی از نوع زراعت آبی به ویژه شالیز

های گذاری گردشگری؛ به ویژه ایجاد رستوران، دارد. این روستا دارای جاذبههای زیادی برای سرمایهپتانسیل

ا؛ ها؛ روستای قره بوطه و روستای شکورچی، حاشیه زیبای رودخانه قزل اوزن و شالیزارهلکگردشگری نظیر قلعه لک

ار و سد ا، آبشه بوطه، حصار و مشمپا، وجود کوههای رنگی آالداغ؛ در روستاهای حصار و مشمپدر سه روستای قر

  .)نقشه(مشمپا؛ در روستای مشمپا است

 : کوههای رنگی آالداغ1تصویر 

 
 1397منبع: مشاور، 

 بخش زنجانرود گردشگری عمومی مسیرهای شناسه

 مشمپا-زنجانمسیر 

 115 مسیر طول با مشمپا به زنجان مسیر گردشگری، مسیرهای شناسه سند در موجود اطالعات و هاداده براساس

های مکان است. مراجعه قابل ایجاده طریق از و پاییز تابستان، بهار، فصول در مشمپا،روستای  تا زنجان از کیلومتر

 در هالکلک نهآشیا مقصد طول در طبیعیهای مکان و زیبا اندازهای چشم و سرسبز منطقه مسیر طول در طبیعی

  مقصد در و مسیر طول در تسهیالت و امکانات جمله از باشد.می قزل اوزن رود حاشیه در هالکلک قلعه مشمپا،
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 شهرستان زنجان بخش زنجانرود گردشگریوضعیت  :22نقشه

 

1397منبع: مشاور، 
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 مرکز خودرو، امداد داشتی،به رویسس پزشکی، فوریت بنزین، پمپ کبابی، فروشی،اغذیه اسکان، مراکز به توانمی

 محصوالت رنج،ب مقصد تولیدات و محصوالت که است ذکر به الزم کرد. اشاره خودپرداز باجه ،راهپلیس خرید،

 رود.می شمار به کشاورزی

 مشمپا-زنجان مسیر اطالعات : 40جدول

 115 اصله به کیلومتر:ف       مشمپا                مقصد:           زنجان  مبدأ:شمپا                                        م-زنجان مسیر:

 ایجاده سترسی:دنوع                 0955 کد مسیر: یک     مدت به روز:بهار، تابستان، پاییز         زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی های اصلی و جاذبهمکان

 طول مسیر

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

  :فرهنگی

 زیبا اندازهایچشم و سرسبز منطقه :طبیعی

 های مقصدجاذبه
  :فرهنگی

 وزناقزل  رود حاشیه در هالکلک قلعه مشمپا، در هالکلک آشیانه :طبیعی
 

امکانات و 

تسهیالت طول 

 مسیر

                 هتل        هتل آپارتمان  پذیر       مهمان             متل   مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      زشکیپ فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

امکانات و 

تسهیالت 

 مقصد

                 هتل        هتل آپارتمان پذیر       مهمان              متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 روشیف اغذیه  رستوران           کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

 

 کشاورزی محصوالت برنج، مقصد تولیدات و محصوالت

 1397ریزی و توسعه گردشگری داخلی استان، دستی و گردشگری استان زنجان، دفتر برنامهمأخذ: سازمان میراث فرهنگی صنایع

 سیرانحاجروستای -زنجانمسیر 

 80 مسیر طول با سیرانحاج به زنجان مسیر گردشگری، مسیرهای شناسه سند در موجود اطالعات و هاداده براساس

های مکان است. مراجعه قابل ایجاده طریق از و سال فصول تمامی در ،سیرانحاج روستای تا زنجان از کیلومتر

 امامزاده مقصد یفرهنگهای جاذبه و قتو آبگرم سهرین، شده حفاظت منطقه زیبا، مناظر مسیر طول در فرهنگی

 و مسیر طول در یالتتسه و امکانات جمله از .باشدمی آباد سرخ شده حفاظت مناطق طبیعیمنابع  و سیران روستای

 خودرو، امداد بهداشتی، رویسس پزشکی، فوریت بنزین، پمپ کبابی، فروشی،اغذیه اسکان، مراکز به توانمی مقصد در

 محصوالت قصدم تولیدات و محصوالت که است ذکر به الزم کرد. اشاره خودپرداز باجه ،راهپلیس خرید، مرکز

 رود.می شمار به کشاورزی
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 یرانسحاج روستای-زنجان مسیر اطالعات : 41 جدول

 80 لومتر:اصله به کیف       روستای حاج میران          مقصد: زنجان                 مبدأ:سیران                روستای حاج-زنجان مسیر:

 ایجاده وع دسترسی:ن                         0954 کد مسیر: یک          مدت به روز:تمام فصول          زمان پیشنهادی سفر:

 

های پیرامونی های اصلی و جاذبهمکان

 طول مسیر

  مسیر: اصلی شهرهای و هامکان

 تقو آبگرم سهرین، شده حفاظت منطقه زیبا، مناظر :فرهنگی

  :طبیعی

 های مقصدجاذبه
 سیران روستای امامزاده :فرهنگی

 آباد سرخ شده حفاظت مناطق :طبیعی
 

امکانات و 

تسهیالت طول 

 مسیر

                 هتل        هتل آپارتمان  پذیرمهمان                     متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران            کبابی               فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ           بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان       درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو    خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

امکانات و 

 تسهیالت مقصد

                 هتل        هتل آپارتمان پذیرمهمان                     متل  مراکز اسکان موقت  مجتمع بین راهی 

 فروشی اغذیه  رستوران           کبابی              فرودگاه         آهن راه ایستگاه  پایانه 

 گاز پمپ بنزین پمپ          نمازخانه          بیمارستان      درمانگاه                      پزشکی فوریت 

 بهداشتی سرویس  امداد خودرو     خرید مرکز      راه پلیس      رسانیاطالع دفتر  خودپرداز باجه 

 

 کشاورزی محصوالت مقصد تولیدات و محصوالت

1397، استان داخلی گردشگری توسعه و ریزیبرنامه دفتر زنجان، استان گردشگری و دستیصنایع فرهنگی میراث سازمان مأخذ:  

 استان زنجان و بخش زنجانرود دستیصنایع

جان انواع تان زناسزنجان، در استان  دستیصنایعسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و بر اساس استعالم 

 دستیعصنایشود که لیست این و هنری وجود دارد که توسط مردان و زنان هنرمند و صنعتگر تهیه می دستیصنایع

 عبارت است از:

سنتی،  هایپوشپایهای سنتی، های وابسته، چلنگری)آهنگری سنتی(، معرق چوب، بافتنیگلیم بافی و پیشه

های قیمتی و نیمه قیمتی، منبت چوب، های محلی اقوام، تراش سنگلباس ،دارلعابطراحی سنتی، سفال سنتی 

، زنیقلم، الحاقی، سفال سنتی هایودوزیردوز، دواتگری سنتی، ، نمدمالی سنتی، تولیدات چرمی دستبافیجاجیم

 دوزی.خراطی چوب، ماشته بافی، تراش روی شیشه، پته

های سنتی وجود دارد که در سنتی و بافتنی هایپوشپای، چلنگری، مانند گلیم بافی دستیصنایعدر بخش زنجانرود 

ستی صنایع د، بین بانوانر روستاهای هدف نیز دکند تمرکز یافته است. و ساری آبادروستاهای اندآباد علیا، ابراهیم 

 و ای گذراندهو حرفهاداره فنی  ظرزیر ن را هنرهای آموزشی این دو افراد زیادی دوره وبافی و خیاطی رایج است فرش

 اند.نمودهمدرک آن را دریافت 
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 صنعتی و معدنی بخش -2-5-4
عتی ناحیه صن 2شهرک صنعتی و  5های صنعتی استان زنجان، در شهرستان زنجان بر اساس استعالم شرکت شهرک

یک مورد  از(. بخش زنجانرود به غیر 41وجود دارد که همه آنها در بخش مرکزی زنجان واقع شده است)جدول 

قرار  ایلجاق، پتاس معدن جنب -ایلجاق وستایر -مشمپا بندی دارد و در نزدیک روستایصنعتی که فعالیت بسته

 تن دارد. 7000دارد. نام این واحد صنعتی گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه است که ظرفیتی برابر با 

 1397ان زنجان، ها و نواحی صنعتی موجود در شهرست: وضعیت شهرک42جدول 

 آمار مورد نیاز ردیف

 وضعیت

سال 

آخرین 

آمار 

  موجود
 نام

مساحت 

 زمین

مساحت 

 بنا

مختصات 

 جفرافیایی
 شهرستان نوع استفاده

1 

ساختمان 

اداری 

 مرکزی

6340 1986 

-زنجان

خیابان 

 خرمشهر

ساختمان 

 ستاد و اداری
 1397 موجود زنجان

2 

شهرک 

صنعتی 

 1زنجان 

401 - 
بر روی 

 شهنق

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 موجود زنجان

3 

شهرک 

صنعتی 

 2زنجان 

287 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 موجود زنجان

4 

شهرک 

صنعتی 

 سنگ شهر

171 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 موجود زنجان

5 

شهرک 

صنعتی 

 3زنجان 

100 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 موجود زنجان

6 

ناحیه 

صنعتی 

کارگاهی 

 ظریفان

2.3 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 موجود زنجان

7 

ناحیه 

صنعتی 

کارگاهی 

 نیکان

3 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 وجودم زنجان

8 

شهرک 

صنعتی 

 4زنجان

307 - 
بر روی 

 نقشه

جهت واگذاری 

به سرمایه 

 گذران صنعتی

 1397 موجود زنجان

 1397صنعتی،  هایشهرکمنبع: شرکت 
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هرستان زنجان وجود دارد که معدن فعال در ش 115 از اداره صنعت، معدن و تجارت، آمدهدستبهطبق استعالمات 

ر بخش زنجانرود د. جدول زیر آورده شده است درباشد و میتن  75723185رستان ذخیره قطعی معادن فعال شه

باشد. در جدول شماره می غیرفعالمعدن دیگر  3معدن آن فعال بوده و  31معدن وجود دارد که از این تعداد  34

 مشخصات)نام معدن، میزان استخراج و ذخیره معدن( معادن بخش زنجانرود آورده شده است. 

 معادن فعال به تفکیک شهرستان برداریبهرهاطالعات پروانه : 43جدول 

 تعداد معادن فعال شهرستان ردیف
 گذاریسرمایه ذخیره قطعی

 تعداد پروانه اکتشاف
 میلیون ریال تن

 11 141064 50343813 54 ابهر 1

 9 65277 118183500 21 ایجرود 2

 14 91270 140513900 35 خدابنده 3

 2 28879 12684330 11 خرمدره 4

 34 395118 75723185 115 زنجان 5

 8 64723 32211324 14 سلطانیه 6

 - 30749 136580000 11 طارم 7

 19 1123966 46641417 53 ماهنشان 8

 97 1941046 612881469 314 جمع 9

 1397منبع: اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 

الیانه ست که زان استخراج سالیانه از معادن، مربوط به معدن پتاس ایلچاق اسبر اساس جدول زیر بیشترین می

به دوم کند و بعد از آن میزان استخراج از معدن شن و ماسه کوهی بزوشا در مرتتن استخراج می 110000حدود 

 گردد.تن استخراج می 80000قرار دارد که از این معدن سالیانه حدود 

 1395انرود شهرستان زنجان سال بخش زنح : معادن 44 جدول

 ذخیره معدن)تن( میزان استخراج سالیانه اسمی)تن( نام معدن ردیف

 200000 2500 گرانیت حبش 1

 600000 15000 آبادفلدسپات رحیم  2

 967190 5000 1فلدسپات جنت اولئک 3

 1000000 3000 2فلدسپات جنت اولئک  4

 51800 10000 فلدسپات رنگین 5

 540000 10000 ات تقی کندیفلدسپ 6

 48112976 75000 آبادگچ ابراهیم  7

 800000 50000 گچ چیر 8

 25000 25000 مهرآباد-گچ گونی 9

 920000 6000 آهنگ آقبالغ اربط 10

 248000 10000 گوگ تپه آهک 11

 20000 2000 برمشمپا 12
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 14000 2000 برساری کند 13

 13000 1300 برقره آغاج باال 14

 12000 1200 بر قره آغاج پایین 15

 550000 55000 شن و ماسه کوهی باغلو سردار 16

 400000 50000 شن و ماسه کوهی قره بوطه 17

 1000000 80000 شن و ماسه کوهی بزوشا 18

 750000 40000 تازه کند آبادشن و ماسه حسن  19

 350000 50000 شن و ماسه کوهی اربط 20

 1400000 45000 قیطول یک شن و ماسه کوهی 21

 350000 30000 شن و ماسه کوهی قیطول دو 22

 200000 30000 تازه کند آبادکوهی حسن  و ماسهشن  23

 160000 32000 دوال نابشن و ماسه کوهی  24

 350000 20000 خاک رس سرچم 25

 160000 15000 آبادآهن حسن  26

 1295000 35000 آبادآهن گلستان  27

 55000 2000 نز ساری کندمنگ 28

 2000000 110000 پتاس ایلچاق 29

 1397منبع: اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 

و همچنین در نقشه زیر  اطالعات تکمیلی مربوط به معادن موجود در بخش زنجانرود در جدول زیر آورده شده

 است. شدهدادهپراکنش معادن موجود در ابن بخش نشان 
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 شهرستان زنجان : اطالعات معدنی بخش زنجانرود45جدول

ردی

 ف
 بردارنام بهره نام معدن

مدت 

بردابهره

 ری

 نوع ماده معدنی

وضعیت 

 معدن

هویت 

 برداربهره

تعدا

د 

پرسن

 ل

شهرس

 تان
 موقعیت جغرافیایی معدن

فعا

 ل

غیرفع

 ال

تعاون

 ی

خصو

 صی

 وستای کبریکر -اده حاجی سیران ج -زنجان   زنجان 4 1     1 انیتگر 10 شرکت معدنی کانسار کاوان گرانیت کبریک '  1

 گداز سنگ غرب نش گرانیت حبش 2
10 

 سال
 زنجان 0 0 0 1 0 گرانیت

کیلومتری شمال زنجان )جاده زنجان ،حاجی 93

 بش(ح-سیران ،قبله بالغی 

 رحیم آباد 3
شرکت کانسار سنگ 

 سندروس
10 

 فلدسپات
 وستای میرجانر -زنجان شهرستان  زنجان 6 1     1

 بوکسیت

 پردیس درخشان  1فلدسپات جنت اولنک 4
10 

 سال
 زنجان 4 1     1 فلدسپات

 540اولنگ  فاصله تا جنت-کیلومتری غرب زنجان83

 متر

 مهدی حمدی 2فلدسپات جنت اولنگ  5
10 

 سال
 زنجان کیلومتری جنوب شرق 120 زنجان 3 1     1 فلدسپات 

 زنجان 0 0   1 0 فلدسپات   سلب صالحیت پات زنگینفلدس 6
فاصله تا  -نروستای زنگی -بخش نیک پی-زنجان

 کیلومتر 80زنجان 

 شرکت سنگ کاوان صبا فلدسپات تقی کندی 7
10 

 سال
 زنجان 4 1     1 فلدسپات

فاصله تا -ندی روستای تقی ک-بخش نیک پی-زنجان

 کیلومتر 85زنجان 

 دین گچ زنجانش تولیدی آی گچ چپر 8
10 

 سال
 کیلومتری جاده زنجان تبریز90  زنجان 5 1 0 0 1 گچ

 زنجان 4 1 0 0 1 گچ سال 8 ولی اله منصوری هرآبادم-گچ گونی 9
 70ان فاصله تا زنج-د روستا مهرآبا-نیک پی -زنجان

 کیلومتر

 شرکت زنجان ره ساز آهک آقبالغ اربط 10
10 

 سال
 تری جنوب غرب زنجانکیلوم 51 زنجان 3 1 0 0 1 آهک 

 کیلومتری شمال غرب زنجان104 زنجان 5 1 0 0 1 آهک 10 شرکت سنگ کاوان صبا آهک گوگ تپه 11
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 سال

 شرکت بردانه پردازان دامون بر مشمپا
10 

 سال
 کیلومتری شمال غرب زنجان 100 زنجان 7 1 0 0 1 بر

 وستای ساری کندر-یک پی ن-زنجان زنجان 7 1 0 0 1 بر سال 7 حاتم رحمتی بر ساری کند

   زنجان 5 1     1 بر 10 اسالم نظری بر قره آغاج باال 12

   زنجان 5 1     1 بر 10 عباسعلی رحمتی بر قره آغاج پایین 13

 وستای بهرام بیگر -اده قدیم اردبیل ج -زنجان  زنجان 3 1     1   6 آقای حسن محمدی بهرام بیگ شمالی 14

   زنجان 4 1 0 0 1 سنگ الشه  سال10 پرهام بنی آزران سنگ الشه حصار 15

16 
شن و ماسه کوهی باغلوجه 

 سردار
 جبار نظری

10 

 سال
 زنجان 3 1 0 0 1 شن و ماسه کوهی

فاصله تا -جه روستای باغلو-بخش مرکزی  -زنجان

 کیلومتر 47زنجان 

17 
شن و ماسه کوهی قره 

 بوطه
 کیلومتر 75اصله تا زنجان ف-ی روستای نیک پ-زنجان  زنجان 3 1 0 0 1 شن و ماسه کوهی سال 8 شرکت منصا

 قیوم محمدی شن و ماسه کوهی بزوشا 18
10 

 سال
 زنجان 3 1 0 0 1 شن و ماسه کوهی

اصله تا نیک ف-روستای بزوشا-بخش نیک پی-زنجان

 کیلومتر 8پی 

19 

شن و ماسه کوهی حسن 

 آباد تازه کند
 علی محمدی

10 

 سال
 زنجان 3 1 0 0 1 شن و ماسه کوهی

فاصله تا -ندکروستای تازه -بخش نیک پی-زنجان

 کیلومتر 45زنجان 

 شن و ماسه کوهی اربط
شرکت ماسه شویی ستاره 

 طالیی نیک پی
 کیلومتری غرب زنجان 50 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 7

 تری جاده زنجان میانهکیلوم 75 زنجان 4 1     1 خاک رس 10 شرکت آلتون خشت زنجان خاک رس سرچم

20 
شن و ماسه کوهی قیطول 

 یک

شرکت مدریت نوین صنعت 

 اریا پارس
 کیلومتری غرب زنجان 90 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 10

21 
شن و ماسه کوهی قیطول 

 دو

شرکت مدریت نوین صنعت 

 اریا پارس
 کیلومتری غرب زنجان 91 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 10

22 
ن و ماسه کوهی حسن ش

 آباد تازه کند
 کیلومتری شمال غرب زنجان 40 زنجان 4 1     1 شن و ماسه کوهی 10 شرکت موفق راه باستان
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 کیلومتری جاده زنجان میانه 40 زنجان 3 1     1 شن و ماسه کوهی 5 بهرام نورزی شن و ماسه کوهی دوال ناب 23

24 
شن و ماسه کوهی دوال  

 ناب دو
 وستای دوال نابر -زنجان  زنجان 3 1     1 شن و ماسه کوهی 10 ان رود ماسهشرکت زنج

25 
شن و ماسه کوهی دوال ناب 

3 
  نجان به تبریز جاده قدیم ز -کیلومتری غرب زنجان 45 زنجان  4 1 0 0 1 شن و ماسه کوهی 10 اباذر چیره 

26 
شن و ماسه حسن آباد تازه 

 3کند 
 زنجان  4 1 0 0 1 شن و ماسه کوهی 10  مریم روجبیان )آقای اربطی(

 -نرود پاییندهستان زنجا -دبخش زنجانرو -زنجان

 روستای  دره لیک 

27 

 ش صنعت معدن دشت کویر آهن حسین آباد
10 

 سال
   زنجان 8 1 0 0 1 آهن

 کیلومتری جنوب غرب زنجان 75 زنجان 4 1 0 0 1 آهن سال 6 شرکت دانا توانا پارسا آهن اوزج

 آقای کریم منصوری ن سلمان کندیآه
15 

 سال

سنگ آهن هماتیت 

 مگنتیت
 کیلومتری جنوب غرب زنجان 50 زنجان 7 1 0 0 1

 2روستا دهشیر کیلومتر  زنجان 0 1 0 1 0     سلب صالحیت آهن قالیچه بالغی 28

 شرکت سپیدان  سنگ زنگان آهن تورپاخلو 29
10 

 سال
 زنجان 8 1 0 0 1 آهن            

اد تورپاخلو فاصله تا روستا نصیرآب-نیک پی-نجانز

 کیلومتر 70زنجان 

 ش منگنز جویان منگنز ساری کند 30
10 

 سال
   زنجان 5 1 0 0 1 منگنز

31 
معدن سنگ اهن میرجان 

 دو
 کیلومتری غرب زنجان 70 زنجان 5 1     1 سنگ اهن هماتیتی 10 قدرت اله صیدی

 زنجان روستای میرجان زنجان 5 1     1 سنگ اهن 10 سعید آدمی سنگ اهن میرجان یک 32

 ش پتاس ایران پتاس ایلجاق 33
15 

 سال
   زنجان 45 1 0 0 1 پتاس

34 
سنگ قالیچه زغال

 بالغی

شرکت ذوب روی سدید 

 زنجان 
 کیلومتری شمال غرب زنجان 92 زنجان 10 1 0 0 1 سنگزغال 6

 1397مأخذ سازمان صنعت، معدن و تجارت 
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 : پراکنش فضایی معادن بخش زنجانرود در شهرستان زنجان23نقشه 

 

  1397منبع: مشاور، 
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 سکونتگاهی مراتبسلسلهتوصیف، تحلیل و تبیین فضایی و  -2-6

 تراکم فضایی جمعیت -2-6-1
یابی شده درون IDW، نقاط جمعیتی در محیط جی.آی.اس و با استفاده از دستور زنجانرودبرای تبیین فضایی بخش 

 نتایجی به شرح زیر به دست آمد:ه ک

شود؛ می شاهدهبین تراکم جمعیتی با ارتفاع و شیب نسبت مستقیمی دارد که این امر در بخش زنجانرود نیز م -

کوهستانی  شود، و با و نزدیک شدن به محیطبه این معنی که با ارتفاع و شیب کم بر تراکم جمعیت افزوده می

 شود.میاز تراکم جمعیتی کاسته  عموماً

ین اعالیت در ده  فدر دهستان چایپاره باال، دو روستای قره بوطه و قره اوغالنلو دارای بیشترین جمعیت، و عم -

رند. در برخوردا 1349-1094باشد. و اراضی این بخش از ارتفاعی بین زراعت و دامداری می صورتبهبخش 

االتری عیت بلو، روستای میرجان از تراکم جمدهستان زنجانرود پایین،روستای رجعین و در دهستان غنی بیگ

 برخوردار است.

ین جمعیت شهری ا درواقعنفر جمعیت دارد؛  455 پی است که حدوددر بخش زنجانرود، مرکز بخش شهر نیک -

 ترینمهمباشد. در این بخش جمعیت نقاط روستایی بیشتر از جمعیت نقاط شهری است. بخش بسیار کم می

ی ستاهادر قسمت شمالی بخش زنجانرود است. تراکم جمعیت در قسمت جنوبی در رو تراکم جمعیت روستایی

های جنوب غربی در قسمت است. همچنین در گرفتهشکل مهرآبادو  میرجان، نصیرآباد، اندآباد سفلی،آندآباد علیا

 روستاهای کزبر، قره چوپان، دره لیک، اسفناج تراکم جمعیتی وجود دارد.

ها گیری روستاها و تراکم جمعیت سکونتگاهها( در شکلدر اینجا آب سطحی رودخانهدسترسی به آب کافی) -

چای و میرجانسو، در کشت های قزل اوزن، زنجانرود، قلعهدارد. در بخش زنجانرود دسترسی به رودخانه تأثیر

ود به زنجانررودخانه  کهطوریبهبوده است؛  تأثیرگذارمحصوالت باغی و زراعی و تراکم جمعیتی روستاها 

گیری روستاهای ؛ رودخانه قلعه چای به شکلآبادش و گم دوال نابکند، گیری روستاهای رجعین، تازهشکل

انسو به ودخانه میرجروستای مشمپا و سد مشمپا؛ ر گیریشکلایلجاق، چپر، قره آغاج و رودخانه قزل اوزن به 

 (.23منجر شده است)نقشه  غآغبالآباد و گیری روستاهای میرجان، نصیرآباد، احمدشکل

ده است تا های ارتباطی، عبور رودخانه زنجانرود و طبیعت آن باعث شدر بخش زنجانرود پایین، عبور زیرساخت -

 محور گردشگری قدرتمندی را شکل دهد.

کند، تمرکز جمعیت های آبریز را از هم جدا میها و خطوطی که حوزهکلی با نزدیک شدن به کوهستان صورتبه -

 دهد. اهش را نشان میک

ای در وستاهروستاهای دور از رودخانه، اقتصادشان متکی بر دامداری سنتی و زراعت دیم است، و در عوض ر -

 مسیر رودخانه اقتصاد متکی بر باغداری و زراعت آبی و دیم در گذر زمان دارند.
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 زنجانرود  بخش روستاهایگیری بر شکل تأثیرگذار: عوامل 24 نقشه

 
 1397ع: مشاور، منب
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 سکونتگاهی مراتبسلسله -2-6-2
نفر،  2000ا باالی روست1نفر،  455سکونتگاهی، بخش زنجانرود دارای یک شهر با جمعیت  مراتبسلسلهبه لحاظ 

 100-200ای روست 19، 200-500وستای ر 19نفر،  500-1000روستای با جمعیت  8نفر،  1000روستای باالی 4

 است. آبادی بدون سکنه 19نفر و  20-100آبادی  21نفر، 

 بندی جمعیت روستایی بخش زنجانرود: طبقه46 جدول

 تعداد آبادی میزان جمعیت ردیف

1 2000+ 1 

2 1000-2000 4 

3 500-1000 8 

4 200-500 19 

5 100-200 19 

6 20-100 21 

 19 بدون سکنه 6

 1397منبع: مشاور، 

ت؛ روستای قره اوغالنلو حدود اسنفر  500-1000جانرود دارای جمعیت روستاهای هدف تعریف شده در بخش زن 2

دارای یز هدف نروستای دیگر 2 نفر ساکن هستند. 551نفر جمعیت دارد و در روستای حصار جمعیتی حدود  427

ترین نفر پرجمعیت 2594بوطه با جمعیتی حدود باشند که روستای قره مینفر  1000تا  2000جمعیت بین 

خش نفر یکی از روستاهای پرجمعیت ب 1203آید و روستای مشمپا با جمعیت می حساببهبخش زنجانرود  روستای

 است. شدهدادهدر نقشه زیر جمعیت روستاهای بخش زنجانرود از طریق نمودار نشان  .زنجانرود است

 نفر در بخش زنجانرود 400: روستاهای با جمعیت بیشتر از 47 جدول

 ردیف ادینام آب وضعیت جمعیت

 1 قره بوطه دارای سکنه 2594

 2 رجعین دارای سکنه 1640

 3 میرجان دارای سکنه 1270

 4 مشمپا دارای سکنه 1203

 5 آبادگمش  دارای سکنه 726

 6 بزوشا دارای سکنه 655

 7 کزبر دارای سکنه 641

 8 آبادسلطانقصه / یقول دارای سکنه 628

 9 چپچپ دارای سکنه 621

 10 بادسفلیآاند ارای سکنهد 570

 11 حصار دارای سکنه 551

 12 ایلجاق دارای سکنه 547

 13 دوال ناب دارای سکنه 529

 14 بادعلیاآاند دارای سکنه 477

 15 بادآنصیر دارای سکنه 470

 16 رضاآباد دارای سکنه 433
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 17 قره اوغالنلو دارای سکنه 427

 18 مهرآباد دارای سکنه 416

1397شاور، منبع: م  

مالی بخش یت بیشتر در قسمت شدسترسی به منابع آبی بخش زنجانرود باعث تمرکز جمع ویژهبهشرایط جغرافیایی  طورکلیبه

است. بر اساس نقشه زیر  شدهدادهپراکنش فضایی جمعیت روستاهای بخش زنجانرود نشان  25شده است. در نقشه شماره 

هار روستا چشود. در این نقشه در هر دهستان ارد که به نارنجی پررنگ مشاهده میروستای قره بوطه بیشترین جمعیت را د

 شود. تر مشخص میرنگ نقاط پرجمعیت وسیلهبه
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 جمعیت میزان اساس برزنجانرود  بخش روستاهای پراکنش نحوه :25 نقشه

 

  1397منبع: مشاور، 
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 زنجان زنجانرود شهرستان بخش روستاهایفضایی  پراکنش :26 نقشه

 
1397منبع: مشاور، 
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 هاشناسایی جریانات و پیوندهای بین سکونتگاه -2-7
 زار نفره 500به  جمعیتی نزدیکاینکه بخش زنجانرود در شهرستان زنجان قرار گرفته و شهر زنجان با با توجه به 

بخش  انات و پیوندهایریجنقطه سکونتگاهی استان در این شهرستان واقع شده، این شهر بر  ترینبزرگ عنوانبه

 عبارت است از: ددهکل میش ی که جریانات و پیوندهای بخش زنجانرود راعوامل طورکلیبهاست.  تأثیرگذار زنجانرود

وستاهای رتمند بین رروستای بخش زنجانرود است که بعد از شهر زنجان، پیوند قد ترینبزرگروستای قره بوطه  -

 قره بوطه وجود دارد. بخش زنجانرود با شهر زنجان و روستای

ا ارد و تنهود نددر بخش زنجانرود بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی)زراعی، باغی، دامی، طیور و ...( وج -

وزانه و شود و اغلب مایحتاج ربازار بخش زنجانرود، جمعه بازاری است که در روستای قره بوطه برگزار می

صوالت شهرستان، بازار بزرگی برای مح ومرکز استان  عنوانبه شود. لذا شهر زنجانپوشاک، خرید و فروش می

د را ت خوتولیدی روستاهای بخش زنجانرود شهرستان زنجان است و ساکنان روستاهای بخش زنجانرود محصوال

 فروشند. گران که اغلب از شهر زنجان هستند، میواسطهبه

ریانات جشهر میانه(، شهرستان میانه) ویژهبهشرقی بخش زنجانرود به دلیل فاصله نزدیک به استان آذربایجان  -

والت ظور خرید محصاست. بسیاری از خریدان شهرستان میانه به من گرفتهشکلقدرتمند اقتصادی با این شهر 

کنند و عالوه بر می به روستاهای حصار، مشمپا و قره بوطه مراجعه خصوصبهبرنج به روستاهای بخش زنجانرود 

ت داران دام از شهر میانه به روستاهای بخش زنجانرود مراجعه نموده و محصوالآن، برخی از خری

 رسانند. )محصوالت زراعی و دامی( را در شهرستان خود با برند میانه به فروش میشدهخریداری

اعث ایجاد بهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، قزوین، کردستان و لرستان همسایگی استان زنجان با استان -

 ها شده است. جریانات و پیوندهایی با این استان

این  بندی آن، باعث شده است تابرنج و نبود صنایع بسته ویژهبهمرغوبیت تولید برخی محصوالت کشاورزی  -

 محصول با برند شهرهای دیگر نظیر میانه به فروش برسد. 

 نجانرود شهرستان زنجانبر جریانات و پیوندهای مختلف بخش ز تأثیرگذار: عوامل اصلی 48جدول 

 تأثیرنوع  متغیر ردیف

نزدیکی به شهر زنجان و نبود بازار در  1

 بخش زنجانرود

 گیری ارتباط قدرتمند اقتصادی با شهر زنجان و بازار مصرف بزرگ برایشکل

 محصوالت مختلف زراعی، باغی و دامی بخش زنجانرود

 د و فروش با شهرستان میانهگیری بازار خریامکان شکل نزدیکی به شهر میانه 2

 شدهکشتهای مختلف براساس محصوالت متفاوت جریانات اقتصادی با استان های مختلفهمسایگی با استان 3

مرغوبیت تولید برخی محصوالت کشاورزی  4

 بندینظیر برنج و نبود صنایع بسته

 خروج و فروش محصول با برند شهرهای دیگر نظیر میانه 

 1397منبع: مشاور، 
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 جریانات و پیوندهای اقتصادی -

. بازار قابل مشاهده است زنجانرودستاهای بخش بین شهر زنجان و رو دوسویهگیری جریانات مداوم و پیوندی شکل

ه وصیفی جات، می برنج)تا حدی(،، پیاز، سیب زمینی انواع محصوالت زراعی و باغی بخش زنجانرود نظیرعمده فروش 

 .استشهر زنجان  ،و گندم

د شده در تولی برنجشود. به شهرهای مختلف صادر میبخش زنجانرود در کنار بازار شهر زنجان، محصوالت تولید شده 

 و استان هر میانهخریداران شبه زنجانرود در روستاهایی مانند حصار، مشمپا، قره بوطه و ... به شکل شلتوک بخش 

 رسد. بندی جدید به فروش میتهو در آنجا با نام برند و بس شدهفروختهکردستان 

ن هر زنجاشبازار اصلی خرید و فروش دام روستاهای بخش زنجان، کشتارگاه شهرستان زنجان واقع در همچنین 

ام زنجان ن ابرفته و در آنجا بار شهر زنجان میوه و ترهود به میادین های تولید شده در بخش زنجانراست. و انواع میوه

 شود.تهران و البرز عرضه می به استان ویژهبهطراف ا هایبازار استانبه 

 : جریانات اقتصادی، براساس محل عرضه محصوالت عمده تولید شده49دول ج

 بازار عرضه نوع محصول

 زنجان سیب زمینی

 زنجان پیاز

 زنجان جاتصیفی

 میانه/کردستان برنج

 زنجان میوه

 سیلوی زنجان ، جوگندم

 هر زنجانزنجان/ کشتارگاه ش دام

 1397منبع: مشاور، 

 اجتماعی-اداری جریانات -

دف اصلی جریانات اداری در شهرستان و استان همرکز  عنوانبهو شهر زنجان مرکز بخش،  عنوانبه پینیکشهر 

 جریان دارد. ،به سمت شهر زنجان اداریاست و به نوعی تمامی جریانات زنجانرود بخش 

های ساکنین گیرد. برخی از مهاجرتشهرهای استان تهران و البرز صورت می، به شهر زنجان هامهاجرتاغلب 

امور ، به در فصل کارهمزمان  لیودارند اسکان زنجان در شهر  روستاهای بخش زنجانرود به این شکل است که

با  دزنجانرو اهای بخشاقتصادی روست-عیپیوند اجتما دهنده، نشانپردازند. این امریشان نیز میکشاورزی در روستاها

  .استشهر زنجان 

ز آن با در داخل روستاهای بخش زنجانرود و پس ا، بخش زنجانرود روستاهای فرهنگی-ارتباطات اجتماعیبیشترین 

های با استانگیرد. پس از آن بخش زنجانرود به دلیل ارتباطات اقتصادی و همسایگی که شهر زنجان صورت می

 -ی اجتماعیهای قوپیوندگیری میانه، استان تهران و استان البرز، دارد باعث شکلشهرستان  ویژهبهآذربایجان شرقی 

 ، شده است.های فوقبا مکان اقتصادی
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توصیف، تحلیل و تبیین قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه  -2-8

 شهرستان زنجان زنجانرودروستاهای بخش  زاییاشتغالاقتصادی و 

دوق ابع صنت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منقانون حمای

 :توسعه ملی

ه ملی ندوق توسعابع صقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از من

زایی روستایی رای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالبه تأیید شورای نگهبان رسیده است، ب 8/6/1396که در تاریخ 

 ماده و پنج تبصره است. 7الزاماتی را به همراه دارد. این قانون شامل 

توسعه  های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوقدر ماده یک این قانون آمده است که به منظور تحقق اهداف سیاست

یأت ا تصویب هبتایی و عشایری اد اشتغال پایدار در مناطق روسارتقای تولید و ایج باهدفشود تا ملی اجازه داده می

 صورتبها ( دالر از منابع صندوق ر1500000000امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون )

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

گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی و گذاری در بخش کشاورزی سپردهمایهتوسعه سر

ی و شهرها وستاهارحقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت 

این قانون بین  ه توزیع تسهیالت موضوعقانون فوق آمده ک 1از ماده  2زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در تبصره 

 باشد.ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان میاستان

، معادن های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعیذکر شده که تسهیالت موضوع این قانون به طرح 4در ماده 

طق های مربوط به فرش دستباف و خدمات در منا، کلیه فعالیتدستیصنایعکوچک، فناوری اطالعات، گردشگری، 

ایی و تی روستسرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنع تأمینروستایی و عشایری و همچنین برای 

 یابد.شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می

ن روستایی، درصد بر اساس شاخص سهم بیکارا 50نسبت  ون هر استان بهدراین قانون آمده است که  5در ماده 

 استانی توزیع می گردد. صورتبهجمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم 

جاد شده شتغال ایاین قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده تا بر نحوه اعطای تسهیالت و ا 6در ماده 

 نظارت کند.

فاده ناطق روستایی و عشایری با استمت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در نامه اجرایی قانون حمایآیین

 :از منابع صندوق توسعه ملی

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

را به  یاد شده قانون و مناطق محروم کشور آیین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی

ادی و ه اقتصتصویب رسانده است که این آیین نامه اجرایی نیز یکی دیگر از مصوباتی است که برای طرح توسع

 های قانونی و نهادی را به همراه دارد: زایی محدودیتاشتغال

 است:  کاررفتهبهشروح مر معانی نامه اجرایی برخی از اصطالحات داین آیین 1در ماده 
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 سازمان: سازمان برنامه و بودجه

 صندوق: صندوق توسعه ملی

 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

وقی خاص حقریزی استان، بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشسازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه

 خصوصی و تعاونی

 کارگروه ملی: کارگروه تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار

(، رییس اعی )دبیراجتم کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه

ارت عدن و تجنعت، مهای استانداری، مدیر کل صسازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا

 رهنگی،استان، مدیر کل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل میراث ف

و  مور زنانیرکل دفتر او گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مد دستیصنایع

 خانواده استانداری

های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوقؤسسه عامل: بانکم

 گذاری در بخش کشاورزیسرمایه

 و دستیصنایعدستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، 

 .یس جمهوروری ریسازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فنا گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،

های های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رستهنامه اجرایی شامل فعالیت، دامنه شمول این آیین2در ماده 

 :اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه موارد زیر است

 ات فنی و ، خدممل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیالت، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاریکشاورزی شا

زی کشاور )مکانیزاسیون( کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی ماشینی کردنمهندسی بخش کشاورزی، خدمات 

 ، پرورش نهال و...کاریجنگلو منابع طبیعی شامل 

  نامه اجرایی نآیی 2معادن بزرگی که در جدول موضوع بند )ب( ماده  جزبهمعادن کوچک شامل کلیه معادن

 2های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مطرح در ماده ها و بنگاهبندی فعالیتتشخیص، انطباق و طبقه

یران و می اقانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال

 ک مورخ 43181ت/115320های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره رای سیاستاج

 .اندشدهمشخص 7/6/1388

 رهنگی های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، ففعالیت

 های تجدیدپذیر و غیره.و انرژی ی، بازیافتای، بهداشتی و درمانو هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه

 دستیصنایعسایر  وهای مربوط به آن های فرش دستباف و کلیه فعالیتو فعالیت دستیصنایع. 

 سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر  تأمین

 جمعیت.
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 شود:های هدف که در فوق آمده به شرح جدول زیر تعیین میبخش نامه اجرایی سهماین آیین 4در ماده 

 نامه اجراییآیین 4های هدف براساس ماده : سهم بخش50جدول 

 سهم هر بخش از کل منابع )درصد( بخش هدف نامهاین آیین 2مصادیق ماده  ردیف

 45 کشاورزی و منابع طبیعی موضوع بند )الف( 1

 10 ادن کوچکصنایع و مع موضوع بند )ب( 2

3 
 موضوع بند )پ(

 15 های خدماتی و فناوری اطالعاتفعالیت

 10 گردشگری 4

 10 های فرش دستبافو فعالیت دستیصنایع موضوع بند )ت( 5

 موضوع بند )ث( 6

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر 

در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 

 ده هزار نفر

10 

 1396اجرایی،  هنامآئینمنبع: 

 عشایری وآیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی  دستورالعمل

 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

اده از ری با استفنامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایدستورالعمل آیین

لی مبه تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال )کارگروه  23/8/1396بع صندوق توسعه ملی در منا

 تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( رسیده است.

شاخص  این دستورالعمل آمده که کارگروه مکلف است سهم تسهیالت شهرستان بر اساس دو 2در تبصره ماده 

کن س و مسجمعیت روستایی، عشایری، مناطق مرزی و محروم و سهم بیکاران هر شهرستان )نتایج سرشماری نفو

 ( اقدام نماید.95

 دستورالعمل، نرخ سود تسهیالت موضوع این دستورالعمل به شرح زیر آمده است: 9در ماده 

  هرهای با شنواحی صنعتی روستایی و درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در  10با نرخ

 باشد.جمعیت زیر ده هزار نفر قابل اعطا می

 رصد به د 6درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و  4ها، تسهیالت موصوف با نرخ برای سایر طرح

 شود.روستاهای غیر مرزی و عشایری غیرمرزی به متقاضی پرداخت می

  یق و تضامین قابل اخذ از متقاضی عبارت است از:این دستورالعمل وثا 10در ماده 

 سند منازل مسکونی روستایی؛ 

 سند زمین کشاورزی؛ 

 سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی؛ 

 سفته؛ 

 ها؛ها و یا بیمهها، صندوقهای بانکنامهضمانت 

 اسناد مالکیت محل اجرای طرح؛ 

 آالت طرح؛اسناد ماشین 
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 (.ق قابل ارائه به موسسه عامل )در صورتی که وثایق فوق، پوشش وثایق طرح را ندهدسایر وثای 

  گذاری مناطق هدف مطابق به شرح جدول زیر آمده های سرمایه، تسهیالت اعطایی به طرح13از ماده  1در بند

 است:

 نامه اجراییستورالعمل آییند 13گذاری مناطق هدف براساس ماده های سرمایه: سهم تسهیالت اعطایی به طرح51جدول 

 سهم تسهیالت)درصد( نوع اشتغال  ردیف
میزان وام)میلیون 

 ریال(

 200تا  100 10 مشاغل خانگی و خود اشتغالی خویش فرمایی 1

2 

 کارفرمایی
 نفر کار کن 50تا  2بنگاه 

 1000تا  200 15

 25000تا  1000 55 3

 150000تا  25000 20 نفر 50بنگاه بیشتر از  4
 1396اجرایی،  نامهآئینمنبع: دستور العمل 

میلیارد  25گذاری باالی های سرمایهدستورالعمل آمده: پرداخت تسهیالت به طرح 13ماده  1از بند  1در تبصره 

 باشد.پذیر میریال پس از بررسی کارگروه اشتغال استان )کمیته فنی( با تایید کارگروه ملی امکان

دستورالعمل آمده: در صورت تفویض مسؤولیت کارگروه به کمیته فنی شهرستان،  13ماده  1از بند  2در تبصره 

میلیارد ریال پس از بررسی اولیه توسط کمیته فنی  2.5گذاری با درخواست تسهیالت بیش از های سرمایهطرح

 شود.شهرستان جهت تصویب نهایی به کمیته فنی استان ارسال می

 1000نامه اجرایی حدود آیین 5مطابق ماده  زنجاندستورالعمل، سهم تسهیالت استان  از این 1در پیوست شماره 

بینی شده است. در نمودار زیر خالصه فرایند اعطای تسهیالت آورده ( پیشاز کل کشوردرصد  2.38میلیارد ریال)

 :شده است
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: فرایند اعطای تسهیالت طبق دستورالعمل5نمودار   

  

 

جمله  اد ازانعقاد قرارداد ظرف مدت سه روز و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت مفاد قرارد

 أمین سهم الشرکهت

های گذاری از سوی دستگاههای سرمایهرسانی عمومی اولویتفراخوان و اطالع

 بخشی

ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی به 

 دستگاه بخشی و ثبت در سامانه

بررسی و تایید یا عدم تایید طرح و اهلیت 

متقاضی توسط دستگاه بخشی ظرف یک 

 هفته

تایید طرح و 

اهلیت 

 متقاضی

عدم تایید طرح و 

 اهلیت متقاضی

ثبت طرح در سامانه ظرف یک روز از 

سوی دستگاه بخشی و ارائه کد رهگیری 

 به متقاضی

بررسی طرح در کمیته فنی و تصویب و یا رد طرح ظرف 

 یک هفته

اعالم به دستگاه  

 بخشی با ذکر دالیل

 تصویب طرح  رد طرح 

م پذیرش یا رد طرح از سوی بررسی و اعال معرفی طرح به موسسه 

 موسسه عامل ظرف یک ماه

 

پذیرش طرح توسط  رد طرح 

 موسسه 

اعالم به متقاضی برای تشکیل 

عدم مراجعه  پرونده و ارائه مدارک ظرف یک ماه

مراجعه و  متقاضی

 تکمیل مدارک 
پذیرش مدارک و تأمین وثایق و 

 ها ظرف مهلت دو ماهضمانت

تأمین وثایق در 

 ت مقررمهل

عدم تأمین 

وثایق در مهلت 

 مقرر
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فرهنگی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام -نگناهای طبیعی، اجتماعیها و تقابلیت -2-9

 فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در بخش زنجانرود
فضایی و -اختیانسانی، زیرس-های تنگناهای بخش زنجانرود در چهار بخش طبیعی، اجتماعیدر مجموع قابلیت

 شود.بندی میجمعاقتصادی به شرح جدول زیر 

 شهرستان زنجان زنجانرودها و تنگناهای بخش : قابلیت52جدول 

 تنگناها هاقابلیت 

جاری  واسطهبهمنابع غنی آب سطحی و زیرزمینی  - طبیعی

های بودن رودخانه قزل اوزن و زنجانرود و رودخانه

چای، فرعی به مانند میرجان چای، تلخه رودچای، بیوک

 یلوان چای، قلعه چا

درصد از محدوده بخش زنجانرود شهرستان زنجان  64 -

 متر واقع شده است. 1500تا  1000در طبقه ارتفاعی 

 درصد 6تا  0درصد محدوده در شیب  51قرارگیری  -

 مترمیلی 294.1میانگین مجموع بارش سالیانه  -

و منطقه  آبادواقع شدن منطقه حفاظت شده سرخ  -

 کوتوریسم شکار ممنوع و مناسبت آن برای توسعه ا

روند رو به کاهش میزان بارندگی در چند سال  -

 اخیر

درصد از ناحیه در پهنه با خطر  38واقع شدن  -

درصد ناحیه در پهنه با  62نسبی خیلی زیاد و 

 خیزی خطر نسبی زیاد زلزله

 های زیرزمینیافت سطح آب -

 احتمال وقوع سیل و آسیب دیدن مزارع -

 احتمال رانش و زمین لغزش -

-اجتماعی

 فرهنگی

 اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی  -

سال  65-15درصد جمعیت در سن  84قرار گیری  -

 )سن فعالیت و اشتغال(

کاهش شدید جمعیت روستایی شهرستان از  -

نفر در  87627به  1385نفر در سال  104617

 رصد( د -1.76) 1395سال 

در  32171کاهش جمعیت بخش زنجانرود از  -

 1395ر سال نفر د 23307به  1345سال 

تر از درصد نرخ مشارکت اقتصادی )پایین 40 -

 میانگین کشوری و روستایی کل کشور(

درصد افراد باسواد و  95.49در گروه بیکاران  -

 27.51اند. همچنین بوده سوادبیدرصد  4.37

 درصد از بیکاران دارای تحصیالت عالی هستند. 

-زیرساختی

 فضایی

آهن(، اهریلی)رهای قدرتمند دسترسی به زیرساخت -

 ای)بزرگراه( در دهستان زنجانرود پایینجاده

  دسترسی همه روستاهای بخش زنجانرود به راه آسفالته -

عبور خطوط اصلی انتقال برق، گاز و.... از دهستان  -

 زنجانرود پایین

 کمبود آب شرب در برخی از روستاها -

کشی در برخی از عدم دسترسی به گاز لوله -

 روستاها

 هی همراه اولدضعف آنتن -

 بخش زنجانرودتولید برنج با مرغوبیت باال در  - اقتصادی

مقام اول تولید برنج، سیب درختی، پیاز و کلزا  -

 شهرستان در سطح استان

 رتبه اول تولید باغی شهرستان در استان -

درصد از اراضی زراعی  85دیمی بودن بیش از  -

 ستانشهر

عدم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی  -

قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزش  صورتبه
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رتبه اول محصوالت دامی از قبیل شیر، گوشت قرمز،  -

 گوشت مرغ و... در استان

و، و شلتوک دارای بیشترین محصوالتی چون گندم، ج -

 سطح زیر کشت هستند.

 ، خربزه، یونجه و گندم دارایهندوانهمحصوالتی چون  -

 باالترین میزان تولید به لحاظ وزنی هستند.

محصوالت باغی چون سیب، انگور، و زردآلو دارای  -

 باالترین میزان تولید به لحاظ وزنی هستند.

-  

ن زنجان و دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چو -

 میانه

موقعیت گردشگری با توجه به قرارگیری منابع  -

 گردشگری طبیعی 

در بخش زنجانرود  شدهثبتاثر تاریخی  8وجود  -

 شهرستان زنجان

 صورتبهمعدن فعال در بخش زنجانرود  31وجود  -

 و سنگ الشه  آهکمعادن گرانیت، فلدسپات، گچ، 

 نهایی محصوالت توسط کشاورزان

های آبیاری نوین و فشار بر عدم توسعه روش -

 منابع آب

 1397منبع: مشاور، 

 به شرح زیراست: بخش زنجانرودهای ها و قابلیتتوانمندی ترینمهمکلی  صورتبه

 مرز با ه و همشمالی استان زنجان قرار گرفتبخش زنجانرود این است که این بخش در انتهای  ویژگی ترینمهم

ان و ن زنجاستان آذربایجان شرقی است. لذا بازار فروش محصوالت کشاورزی این بخش، شهر زنجان از استا

 شهرهای میانه و تبریز از استان آذربایجان شرقی است.

  محور در ل برق قویخط انتقال گاز، خط انتقا ،)راه آهن آزادراه،( ارتباطی شبکه یربنایی،ز امکانات خطی رشد 

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

  د.کنرا فراهم می استان، اقتصادی هایفعالیت قطببخش زنجانرود نیازهای بازار مصرف شهر زنجان؛ به عنوان 

  خش بشت به در بخش زنجانرود بیشترین اراضی سطح کوجود دو رودخانه قزل اوزن و زنجانرود باعث شده که

. فته استگررار و پس از آن پرورش دام سنگین و دام سبک به ترتیب در مرتبه دو و سوم ق اختصاص یابدزراعت 

 نجاما برای مطلوبی شرایط نیزیرزمی و سطحی آب منابع به دسترسی و، مسطح اراضی وجودبه طور کلی 

 است.  کرده کشاورزی ایجاد هایفعالیت

 غداری باهای مربوط به پرورش طیور به روش سنتی و بخش فعالیتهای کشاورزی فوق، در این عالوه بر فعالیت

در  شود ولی فعالیت باغداری اغلبوجود دارد که از طیور در همه روستاهای بخش زنجانرود نگهداری می

د اند و به آب کافی دسترسی دارند، وجوهای قزال اوزن و زنجانرود واقع شدهاهایی که در حاشیه رودخانهروست

شود.نیز در این بخش پرورش داده می عسلدارد. همچنین ماهی و زنبور 
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 رکز ان تمدر بخش زنجانرود فعالیت صنعتی وجود ندارد و همه صنایع در بخش مرکزی به ویژه در شهر زنج

ت رخودار اسباالیی این بخش به لحاظ مواد معدنی، از پتانسیل به و قطب استان زنجان را تشکیل داده است. یافت

معدن فعال دارد. 31و حدود 

 صوالت زراعی، باغی وکه بیش از نیمی از مح دهدمی نشان کاال و بار سرمایه، ارتباطی، جریانات و سمت بررسی 

ند به یک هستبرخی از این محصوالت که به استان آذربایجان شرقی نزددامی به شهر زنجان در جریان است و 

شهر میانه و شهر تبریز در جریان است.

  شهر  این در سیلوها و هاسردخانه انبارها، شامل پشتیبان خدمات مراکز و بازرگانی و تولیدی هایزیرساختهمه

 یدولت عالی وزشآم مراکز تمامیهمچنین اشد. بو این بخش فاقد اینگونه خدمات می است یافته استقرارزنجان 

لی موزش عادر بخش مرکزی تمرکز یافته و متقاضیان ساکن در این بخش، برای دریافت خدمات آ غیردولتی و

 کنند.به شهر زنجان مراجعه می

 هایواحدهای قزل اوزن و زنجانرود و طبیعت گردی، در این بخش با وجود داشتن پتانسیل حاشیه رودخانه 

باشد. کمی مستقر می رفاهی و پذیرایی، اقامتی

  باشد و شهر ستان چایپاره باال میبخش زنجانرود، روستای قره بوطه در ده ترین نقطه سکونتگاهیپرجمعیت

اقع شده است.ونفر در دهستان زنجانرود  455پی با نیک

 شاورزیکنیازهای  تأمینسازی و براین اساس وظیفه روستاهای واقع در بخش زنجانرود شهرستان زنجان برند

ویت صنعت خام و فرآوری شده( بازارهای زنجان، میانه و تبریز است. همچنین تق صورتهبدامی -باغی-)زراعی

 توان برای روستاهای بخش زنجانرود در نظر گرفت.گردشگری از دیگر وظایفی است که می
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 بخش سوم
 زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه ربانمۀ تدوین
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 روستای در کار و کسب هایخوشه و تولید ارزش، هایزنجیره ایجاد امکانسنجی و شناسایی -3-1

 هدف
ر تی برگزامشارک براساس اطالعات به دست آمده از برداشت میدانی مشاور، پرسشنامه تکمیل شده و جلسات کارگروه

 د.بقه بندی کرطدر دو دسته اصلی  توانشده، روستاهای هدف منتخب در بخش زنجانرود شهرستان زنجان را می

را  باغداری راعت وو آب زیرزمینی؛ چاه و قنات( که ز روستاهای متکی بر منابع آبی) آب سطحی؛ رودخانه قزل اوزن

ارند. بوطه، مشمپا و حصار در این طبقه قرار ددهند. روستاهای قرهبه صورت آبی و دیم و به صورت توامان انجام می

آید و از بین ترین روستای بخش زنجانرود به حساب می، که در این طبقه جای گرفته، پرجمعیتروستای قره بوطه

ر رتبه دمعیتی جدو روستای دیگر هدف، روستای مشمپا در مرتبه دوم جمعیتی قرار دارد و روستای حصار به لحاظ 

 ی دارند.تری دسترسورزی گستردهسوم قرار گرفته است. عموما روستاهای این طبقه پرجمعیت بوده و به اراضی کشا

، زهبخرو  هندوانه گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت آبی، ،یونجه ،شلتوکدر این سه روستا محصوالت زراعی به ترتیب 

 آیدکه در جدول زیر نشان داده شده است.شود و محصوالت باغی نظیر زردآلو، سیب، و انگور به عمل میکاشته می

 ار دارد.دود قرتای متکی بر دامداری است که کشاورزی آن به صورت دیم، با دسترسی محپهنه بعدی مربوط به روس

یت را ین جمعروستای قره اوغالنلو در این طبقه قرار گرفته است که در بین روستاهای هدف، این روستا کمتر

 .وسفند وجود داردرأس گ 3000داراست. بر اساس استعالم از اداره جهاد کشاورزی استان زنجان در این روستا حدود 

ستا به دهند. شیر دام این روهای بزگوش استان آذربایجان شرقی کوچ میکه آنها را در اواخر فصل بهار به مراتع کوه

تپه، ایلن، گوگلر و روستاهای شهرستان میانه از طرف آقای علی سلمان اهل های روستاهای گوگهمراه شیر دام

 رسد. روش میو در استان آذربایجان شرقی با برند پنیر آن استان به ف گرددشهرستان سراب خریداری می

تای شود و در روسهایی نظیر گاو بومی، گوسفند و بره، بز و بزغاله نگهداری میدر هر چهار روستاهای هدف، از دام

  گردد. گزار میشود و همه ساله جشنواره شتر برقره اوغالنلو، عالوه بر موارد فوق، از شتر نیز نگهداری می
 : محصوالت عمده روستاهای هدف منتخب به صورت کلی 53جدول شماره

 سایر محصوالت دامی محصوالت باغی محصوالت زراعی آبادی ردیف دهستان

 چایپاره باال

 قره بوطه 1

شلتوک، یونجه، گندم 

آبی و دیم، جو آبی، 

ذرت آبی، هندوانه و 

 خربزه

 سیب، زردآلو

گاو بومی، گاو دو 

گه، گوسفند و بره، ر

 بز و بزغاله

(، کارگاه 13پرورش ماهی )

 (8برنجکوبی)

 - گندم دیم، نخود،  قره اوغالنلو  2

گاو بومی، گوسفند و 

بره، بز و بزغاله و 

 شتر

 بافی خانگیفرش

چایپاره 

 پایین

 مشمپا 3

شلتوک، یونجه، گندم 

آبی و دیم، جو آبی، 

هندوانه، خربزه و 

 سورگوم

 سیب، انگور،

 زردآلو

گاو بومی، گاو دو 

رگه، گوسفند و بره، 

 بز و بزغاله

(، کارگاه 2پرورش ماهی )

سد مخزنی مشمپا، کارگاه 

 (4برنجکوبی)

 حصار 4

گندم آبی و دیم، جو 

آبی، شلتوک، یونجه، 

 کلزا، خربزه،

 سیب، زردآلو

گاو بومی، گاو دو 

رگه، گوسفند و بره، 

 بز و بزغاله

 (، کارگاه4پرورش ماهی )

 (3برنجکوبی)

 1397منبع: مشاور، 
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 های کشاورزیهای پشتیبان زنجیره ارزش فعالیتفعالیت -3-1-1
های اصلی انجام شد. بر های پشتیبان و فعالیتبراساس مدل پورتر بررسی زنجیره تولید و عرضه در دو بخش فعالیت

یت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی و ها، مدیرهای پشتیبان به موضوعات زیرساختاین اساس در بررسی فعالیت

بندی شده است. در های تولید، تبدیل و عرضه تقسیمها به زیرساختتامین پرداخته شده است. بخش زیرساخت

های کشاورزی و وجود اتحادیه مرتبط با تامین برق، دسترسی به زمینهای تولید به تامین آب، بخش زیرساخت

 محصوالت پرداخته شده است. 

 های پمپاژیستگاهبخش تامین آب، عالوه بر منابع سطحی، آب مورد نیاز روستاهای هدف از منابع مختلفی چون ادر 

، ر روزدمترمکعب  778ایستگاه پمپاژ در مدار با حجم  2شود. روستای مشمپا دارای آب، چاه و قنات تامین می

 259و  518، 346جم تگاه پمپاژ آب به ترتیب با حایس 1روستاهای قره بوطه، حصار و قره اوغالنلو هر کدام دارای 

لقه ح 2وطه )بروستای مشمپا دارای یک رشته قنات در حال آبدهی هستند. روستاهای قره  مترمکعب در روز است.

ی آب های در اختیار، امکان استفاده از منابع زیرزمینحلقه چاه( از طریق چاه 1حلقه چاه( و حصار ) 1چاه(، مشمپا )

 پاسد مشمن . همچنیباشدا هستند. روستای قره اوغالنلو دارای خط انتقال آب از  مجتمع چروک علیا نیز میرا دار

زی پایین دست سد آبیاری اراضی کشاور ،آب شرب شهر زنجان باشد کهمیمترمکعب  700.000.000مخزن دارای 

 نماید.را تامین می برق زنجان ومشمپا تا دشت رجعین 

 های پمپاژتامین آب از طریق ایستگاه: 54جدول شماره 

ایستگاه پمپاژ در  حجم

 مترمکعب در روز-مدار

ایستگاه  تعداد

 مدار پمپاژ در
 روستا نام

 نام

 دهستان

 نام

 بخش

 نام

 شهرستان
 ردیف

 جمع بخش 38 25930

 ع دو دهستان هدفجم 12 4147

 1 زنجان زنجانرود چایپاره باال قره بوطه 1 346

 2 زنجان زنجانرود چایپاره باال نلوقره اوغال 1 259

 حصار 1 518
چایپاره 

 پایین

 زنجانرود
 3 زنجان

 مشمپا 2 778
چایپاره 

 پایین

 زنجانرود
 4 زنجان

 1397منبع: اداره آب و فاضالب روستایی استان زنجان، 

 63ت خط صورخطوط انتقال برق به تامین برق برای پشتیبانی از زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، از طریق 

 شود.د انجام میهای برق موجوو ترانسکیلوولت  400کیلوولت و خط  230کیلوولت، 

شهرک  4های صنعتی، در شهرستان زنجان های مورد نیاز برای تبدیل محصوالت، پهنهدر زمینه تامین زیرساخت

ری ه سرمایه گذاشهرک صنعتی تخصصی و دو ناحیه صنعتی است که به عنوان یک زیرساخت آماد 1صنعتی، 

وجود های صنعتی در بخش مرکزی شهرستان زنجان است و در بخش زنجانرود هیچ پهنه صنعتی مهستند. این پهنه

ف؛ روستای هد سههای مرتبط با صنایع تبدیل محصوالت کشاورزی مانند کارگاه برنجکوبی، در نیست. کارگاه

 استقرار دارند. واحد( 2)و مشمپا واحد( 3واحد(، حصار) 8)روستاهای قره بوطه

خط ریلی است که و  های اصلیریلی بخش زنجانرود شامل دسترسی به بزرگراه، جاده-ایهای ارتباط جادهزیرساخت

روستاهای هدف از این خدمات به دور هستند. در صورت وجود  ودر قسمت شرقی بخش زنجانرود واقع شده است 
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دمات پشتیبان قدرتمندی برای شکل گیری صنایع مرتبط با توان خها در روستاهای هدف، میاین زیرساخت

 .نمودمحصوالت کشاورزی فراهم 

های اشتغال روستایی های عامل وامنکباهای تبدیلی توسط تامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز برای صنایع و کارگاه

تغال های اعتبارات خرد اشصندوقنی امید(، بانک و صندوق کارآفری های کشاورزی، توسعه تعاون، پست)بانک

صورت  ورده تعاونی(آدرصد  30درصد آورده بانک  70اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛ و روستایی 

ده بخش ششاورزی تولید کاز مهمترین بازارها برای توزیع محصوالت و تبریز میانه  ،بازارهای شهر زنجان .گیردمی

 زنجانرود است.

 63ط خه صورت خطوط انتقال برق برق برای پشتیبانی از زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، از طریق تامین برق ب

 شود.د انجام میهای برق موجوو ترانسکیلوولت  400کیلوولت و خط  230کیلوولت، 

ک شهر 4های صنعتی، در شهرستان زنجان های مورد نیاز برای تبدیل محصوالت، پهنهدر زمینه تامین زیرساخت

اری شهرک صنعتی تخصصی و دو ناحیه صنعتی است که به عنوان یک زیرساخت آماده سرمایه گذ 1صنعتی، 

وجود های صنعتی در بخش مرکزی شهرستان زنجان است و در بخش زنجانرود هیچ پهنه صنعتی مهستند. این پهنه

دف؛ نجکوبی، در سه روستای هیع تبدیل محصوالت کشاورزی مانند کارگاه برهای مرتبط با صنانیست. کارگاه

 واحد( استقرار دارند. 2واحد( و مشمپا) 3واحد(، حصار) 8روستاهای قره بوطه)

های اصلی و خط ریلی است که انرود شامل دسترسی به بزرگراه، جادهریلی بخش زنج-ایهای ارتباط جادهزیرساخت

ود ورت وجن خدمات به دور هستند. در صدر قسمت شرقی بخش زنجانرود واقع شده است و روستاهای هدف از ای

توان خدمات پشتیبان قدرتمندی برای شکل گیری صنایع مرتبط با ها در روستاهای هدف، میاین زیرساخت

 محصوالت کشاورزی فراهم نمود.

ایی های اشتغال روستهای عامل وامنکباهای تبدیلی توسط تامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز برای صنایع و کارگاه

های اعتبارات خرد اشتغال صندوقنی امید(، بانک و صندوق کارآفری های کشاورزی، توسعه تعاون، پست)بانک

صورت  ورده تعاونی(آدرصد  30درصد آورده بانک  70اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛ و روستایی 

ده بخش ششاورزی تولید کن بازارها برای توزیع محصوالت از مهمتریو تبریز میانه  ،بازارهای شهر زنجان .گیردمی

 زنجانرود است.
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در روستاهای هدف منتخب های پشتیبان موجود برای زنجیره محصوالت کشاورزی )طبق مدل پورتر(: فعالیت55جدول   

 هازیرساخت

 تولید

مترمکعب در  1901ایستگاه پمپاژ در مدار با ظرفیت استحصال  5 - تامین آب:

یا به خط انتقال آب از مجتمع چروک عل 1رشته(،  1حلقه( و قنات) 4ها)/ چاه روز

 روستای قره اوغالنلو

 کیلوولت 400و  230، 63خطوط انتقال برق به صرت خطوط  تامین برق:

 تبدیل

های کشاورزی، های اشتغال روستایی )بانکهای عامل وامبانک تامین سرمایه:

رد های اعتبارات خدوق کارآفرینی امید( + صندوقتوسعه تعاون، پست بانک و صن

رصد د 70 اشتغال روستایی + اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعطای تسهیالت؛

 درصد آورده تعاونی( 30آورده بانک 

حیه نا 2شهرک صنعتی تخصصی،  1شهرک صنعتی،  4 های صنعتی:پهنه

 صنعتی موجود در بخش مرکزی شهرستان زنجان 

 : های صنعتیهای خارج از پهنهکارگاه

  و مشمپا ، حصاربرنجکوبی در روستاهای قره بوطه هایکارگاه

 میانه برای تبدیل شلتوک به برنج های صنعتی شهرکارگاه

 یر در میانه و تبریزهای تبدیل شیر به پنکارگاه

 توزیع

 های اصلی و فرعیجاده حوزه راه:

 ، میانه، تبریز کردستانبازار شهرهای زنجان بازارهای دایمی:

 های داخلیتهیه بروشور، کتابچه و امکان شرکت در نمایشگاه معرفی محصوالت:

 ها، برگزاری جشنوارهو خارجی از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 مدیریت منابع انسانی
 مدانشگاه پیا /کاربردی / دانشگاه آزاد اسالمی  –دانشگاه علمی دانشگاه زنجان / آموزش توسط: 

 موجود در شهر زنجان نور / آموزش فنی و حرفه ای / جهاد کشاورزی

 محصوالت اصلی های انجام کار با تاکید برها و فرایندها و روشتحقیق و توسعه، بهبود سیستم توسعه تکنولوژی

 تامین

 بروجرد، شیراز و...: تولید/  شهر زنجانخرید از  کود شیمیایی:

 خذ هزینهاق و ه آب )اعطای مجوز و اخذ هزینه حق بستر( / اداره برق )تامین برادار آب و برق:

 تامین برق(

شهد، تهران، م سم و داروهای گیاهی: تولید/  شهر زنجانخرید از  سمپاشی و آفت زدایی:

 فهان و...اص
 1397منبع: مشاور، 

 های کشاورزیفعالیت تولید و عرضهزنجیره  اصلیهای فعالیت -3-1-2
و فرآورش  کشاورزی، ضعف در فرایند تبدیلهای اصلی زنجیره تولید و عرضه محصوالت مهمترین نکته در فعالیت

های انجام شود و یا فرآوریمحصوالت تولیدی است. محصوالت تولید شده عموما به صورت خام عرضه و مصرف می

 شده به صورتی نیست که ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشاورزان کند.

در مورد محصولی به مانند برنج، که مصرف آن برنج به صورت پلو، آرد برنج پفی)برنج بو داده(، برنج برای آش است، 

بندی آن وجود ندارد. در بوطه، حصار و مشمپا، صنایع تبدیلی برنج و بستهروستای قره در عمل در روستاهای هدف؛

عطر است که بسیار مرغوب و با کیفیت است و نوع دیگر، شود: یکی برنج مروستاهای هدف دو نوع برنج کشت می

کنند برنج آش است. اغلب خریداران برنج معطر از شهر میانه هستند و شلتوک را از سه روستای هدف خریداری می
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انه، رسانند. بازار برنج آش نیز شهر میبندی با نام میانه به فروش میو در شهر میانه تبدیل به برنج نموده و با بسته

 باشند.ها میتبریز و استان کردستان است که اغلب خریداران از این مکان

، شابه استوالت مدر مورد محصولی به مانند گندم، هر چند مصرف آن مستلزم تولید آرد و تبدیل آن به نان و محص

مال کشاورزان عگیرد و در عمل به خرید محصول توسط دولت به صورت تحویل به سیلو از طرف کشاورز صورت می

ت جزئی شوند. در مورد محصوالتی چون جو و یونجه، تغییرااز مشارکت در ادامه زنجیره تبدیل و عرضه حذف می

غم ارزش افتد، علیربرای آماده کردن این محصوالت برای استفاده دام، در چرخه داخل اقتصاد خانوار اتفاق می

فزوده د ارزش ار ایجاآن در تامین تدارکات برای تولیدات دامی، د اقتصادی برای خودکفایی اقتصاد روستاییان و نقش

تاهای ه در روسآبمیو قابلیت محاسبه را ندارد. در مورد محصول سیب، زردآلو و انگور؛ صنایع تبدیلی تولید کمپوت و

بار( و تره وهدف وجود ندارد و بازار اصلی این محصوالت استان زنجان با تأکید بر شهر زنجان)میدان میوه 

رسانند و های صنعتی زنجان است که این محصول را به صورت مستقیم در میدان میوه و تره بار به فروش میشهرک

 شود.یا محصوالت خریداری شده بعد از اعمال عملیات تبدیل و فرآورش مجددا به بازار عرضه می

اهالی  والالن ی هدف، این محصول توسط ددر مورد محصوالت صیفی نظیر خربزه و هندوانه تولید شده در روستاها

رسد. بخش از این های شمالی و آذربایجان شرقی به فروش میرسد و از آنجا در استاندر شهر زنجان به فروش می

 رسد.جات در مرز با استان اردبیل به فروش میصیفی

 4تی)با طب صنعه شهر زنجان و قاز آنجایی که بخش زنجانرود از یک طرف در انتهای استان زنجان واقع شده و ب

ذربایجان ناحیه صنعتی( آن نزدیک است و از طرف دیگر به استان آ 2شهرک صنعتی، یک شهر صنعتی تخصصی و 

ن ن و استار زنجاشرقی به شهرهای میانه و تبریز نزدیک است، محصوالت کشاورزی بخش زنجانرود نیاز بازارهای شه

وی و قهای ارتباطی کند. و همچنین عدم زیرساختی میانه و تبریز را برآورده میآذربایجان شرقی با تاکید بر شهرها

های کوچک مقیاس شده گیری کارگاهگذار در روستاهای هدف از بخش زنجانرود، مانع امکان شکلنبود افراد سرمایه

 ندانی راچنقش  تبدیل است و کشاورزان در سیستم موجود نقش تولید کننده را بر عهده دارند و عموما در فرایند

 برعهده ندارند. 

و، تواند به امکان عرضه محصوالت ویژه محلی )مربای سیب، کمپوت سیب و زردآلتقویت اقتصاد گردشگری می

یزان ماالترین بر کسب بآبمیوه، مارماالد انگور و سیب و...( امکان داده و بر ایجاد اقتصاد معیشت محور، با تاکید 

 سازی کند.وستاییان تولیدکننده، زمینهارزش افزوده توسط ر

ف به تای هددر زمینه محصوالت دامی نظیر شیر و گوشت، سیستم جمع آوری، انتقال و تبدیل شیر برای سه روس

به  اوغالنلو به این نحو است که شیر توسط شیرپزهای مستقر در روستا خریداری و سپسغیر از روستای قره

شوند و به صورت بسته بندی شده از طریق سیستم یل شیر در شهر زنجان منتقل مبندی و تبدیهای بستهکارخانه

رسد. معیشت اصلی ساکنان روستای قره ها( به دست مشتریان نهایی میها و سوپرمارکتفروشی )بقالیتوزیع خرده

ریداران را به خ تا شیرهاهای مشارکتی، دامداران این روساوغالنلو، از طریق دامداری است. با توجه به نتایج کارگاه

جان ای آذربایفروشند و آنها در استان آذربایجان شرقی تبدیل به پنیر کرده و با نام برندهاهل شهرستان سراب می

فروش  رسانند. گوشت دامی تولید شده هر چهار روستای هدف در کشتارگاه شهرستان زنجان بهشرقی به فروش می

به دست  بندی شده و پس از آن با توزیع در استان زنجاندهای مربوطه، بستهرسد و در آنجا با اعمال فراینمی

 رسد.کننده میمصرف
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 جان، نقشتان زنبه طور کلی در زمینه توزیع محصوالت کشاورزی زراعی و باغی تولید شده در بخش زنجانرود شهرس

 والن بومی تولید شده عموما توسط دالنگ است. محصوالت بار آن بسیار پر ربازار شهر زنجان و میدان میوه و تره

رنج بشود. عالوه بر آن بازار اصلی های کشور توزیع میغیربومی خریداری شده و در سطح استان زنجان و سایر استان

شوند. خریداران به های آذربایجان شرقی)شهر میانه و تبریز( و کردستان، محسوب میسه روستاهای هدف، استان

ا برند ه برنج ببدیل بمپا و قره بوطه مراجعه کرده و شلتوک آن را خریداری کرده و در مقصد با تروستاهای حصار، مش

کزی است رسد. بازار دام هر چهار روستای هدف نیز کشتارگاه شهرستان زنجان واقع در بخش مرمقصد به فروش می

را از  بندی، گوشتهای مختلف و پس از بستهاه با عمالی فرایندفروشد و در کشتارگکه تولید کننده دام را به آنها می

 رسانند.طریق مراکز فروش به دست مصرف کنند می
 : زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی زراعی روستاهای هدف منتخب56جدول 

 مصرف کنندگان نهایی عملیات توزیع عملیات تبدیل تولید تامین تدارکات

  :نیروی کار

اهالی خود 

 روستاها

  ،سم بذر، کود

و...: بازار شهر 

 زنجان

 (7612.3شلتوک )تن  زنجان/میانه  دالالن 

 استان زنجان 

  آذربایجان شرقی 

 کردستان استان 

 ( قره بوطه 700ذرت / )تن 

 خارج از روستاها 

 های شهر کارخانه

 زنجان

 اهالی 

  دالالن 
 خام: زنجان 

 ( 650خربزه  /)تن

روستاهای قره بوطه، حصار 

 و مشمپا 

 رآوریعموما بدون ف 
  دالالن 

 اهالی 

 شهر زنجان 

 اردبیل 

 های شمالیاستان 

 آذربایجان شرقی 

 ( 550هندوانه  /)تن

روستاهای قره بوطه، حصار 

 و مشمپا

 عموما بدون فرآوری 
 اهالی 

  دالالن 

 شهر زنجان 

 اردبیل 

 های شمالیاستان 

 آذربایجان شرقی 

 ( 1176.2گندم  / )تن

 روستا  4مجموع 
 عموما بدون فرآوری 

 ید تضمینی توسط خر

 دولت

  عرضه در سیلوی

 شهر زنجان

 هامردم از طریق نانوایی 

 ( قره  28نخود / )تن

 اوغالنلو
 عموما بدون فرآوری 

 اهالی 

 دالالن 
 زنجان 

 ( روستاهای  152.8جو /)تن

 قره بوطه، حصار و مشمپا

 ( 34400یونجه  /)تن

روستاهای قره بوطه، حصار 

 و مشمپا

 عموما بدون فرآوری  یاهال 
 های مصرف داخلی، دام

 خود روستاها

 1397منبع: مشاور، 
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 : زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی باغی روستاهای هدف منتخب57جدول 

 عملیات توزیع عملیات تبدیل تولید تامین تدارکات
مصرف کنندگان 

 نهایی

  نیروی کار: اهالی

 خود روستاها

  :...نهال، کود، سم و

 بازار شهر زنجان

 تن(، مجموع روستاها به غیر از  45ب )سی

 قره اوغالنلو

  عموما بدون

 فرآوری

 دالالن 

  میدان میوه و تره

 بار زنجان 

 استان زنجان

 استان تهران

 استان البرز

 ( مجموع روستاها به غیر از  25زردآلو ،)تن

 قره اوغالنلو

 ( روستای مشمپا  10انگور /)تن 

 1397منبع: مشاور، 

 

 روستاهای هدف منتخب دامی: زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی 58جدول 

 عملیات توزیع عملیات تبدیل تولید تامین تدارکات
مصرف کنندگان 

 نهایی

  نیروی کار: اهالی

 خود روستاها

  علوفه: تولیدات

کشاورزی خود 

 روستا

 ( تن شیر  1790 –راس  370گاو دورگه– 

تن گوشت( / همه روستاهای  50043.2

 ف به غیر از روستای قره اوغالنلوهد

  شیرپزهای

مستقر در 

شهرستان 

 میانه

  کارخانجات

بسته بندی 

و تبدیل 

شیر شهر 

 زنجان

  توزیع از طریق

سیستم خرده 

 فروشی 

 استان زنجان

استان 

آذربایجان 

 شرقی

 

 ( تن شیر  397.5 –راس  265گاو بومی– 

 تن گوشت(/ همه روستاهای هدف 36700

  تن شیر  870راس،  5350بره )گوسفند و– 

 تن گوشت( 46357.5

 ( تن شیر  379.7 –راس  758بز و بزغاله– 

 تن گوشت( 15006.3

 1397منبع: مشاور، 

 و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت بندیاولویت و توصیف شناسایی، -3-2

 روستا غالاشت و تولید جهت فعالیتی نظام و منابع تولید فضایی

 وضع طبیعی روستاهای هدف -3-2-1
است. روستاهای قره بوطه، ای واقع شدهبه لحاظ وضعیت طبیعی روستاهای قره بوطه، حصار و مشمپا در مقر تپه

 ود دیگر؛ه دو ربحصار و مشمپا در اراضی هموار اطراف رودخانه قزل اوزن قرار دارند. روستاهای حصار و مشمپا 

 رود، دسترسی دارند. و تلخه رودخانه قلعه چای

حوه نبه صورت کلی و با چشم پوشی از نحوه دسترسی به منابع آب، دسترسی به نوع خاک عاملی مهم در 

اشیه حدر ، گزینی روستاهای هدف بوده است و بزرگترین روستای پرجمعیت بخش زنجانرود و روستاهای بزرگمکان

 ده است. خاک حاصلخیز بنا ش رودخانه و در جای دارای

اند. زنجانرود در محدوده گسل قرار گرفتهروستاهای هدف منتخب در بخش دو روستای حصار و مشمپا در بین 

و خیلی زیاد زلزله واقع  شهرستان زنجان در پهنه با خطر نسبی زیاد همچنین روستاهای هدف بخش زنجانرود در

 شده است.
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 صادی و اشتغالزایی : وضع طبیعی روستاهای هدف طرح توسعه اقت59جدول 

 بمنبع آ وضع طبیعی آبادی نام آبادی

 چاه -مجتمع  ایتپه قره بوطه

 مجتمع آب چروک علیا ایتپه قره اوغالنلو

 چاه، ایتپه حصار

 چاه، قنات ایتپه مشمپا

 1397منبع: مشاور، 

 روستاهای هدف اجتماعیوضع  -3-2-2
بت برای تواند به عنوان یک قابلیت مثجانرود و روستاهای هدف میدر بخش زن اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی 

 ی به صورت مشترک، در صورت لزوم، تلقی شود. های اشتغالزایتعریف برخی از طرح

الی  1385ی نرخ رشد جمعیت مثبت بوده است ولی در بازه زمان 1395تا  1390 هایسال در بخش زنجانرود؛ بین

صد(، در 1.7جمعیت در روستای قره اوغالنلو )نرخ رشد ش رخ داده است. ، کاهش جمعیت در این بخ1395

شد ردرصد(، نرخ  -0.36درصد(، مثبت بوده است و در روستای هدف قره بوطه ) 0.95درصد( و حصار ) 0.91مشمپا)

 منفی بوده است. 

اصل از حجدید اشتغال  هایعدم افزایش منابع آب و خاک، همزمان با افزایش جمعیت در کنار عدم تعریف موقعیت

حدود مپذیری روستاها گسترش صنایع تبدیلی مرتبط با محصوالت کشاورزی و... باعث شده است تا ظرفیت جمعیت

تا  ده استباشد. همچنین محدودیت در فضای اختصاص یافته برای احداث واحدهای مسکونی در روستاها باعث ش

عریف تایی که کنند. همین عوامل باعث شده است تا در روستاهساخت و سازهای جدید عموما با مشکالتی برخورد 

 جدیدی از اشتغاالت مرتبط با کشاورزی صورت نگرفته است، جمعیت کاهش یابد.

 روستاهای هدف به لحاظ نرخ رشد جمعیت وضعیت: 60جدول 

 وضعیت 1390-1395نرخ رشد  دهستان نام آبادی

چایپاره  قره بوطه

 باال

 منفی -0.36

 مثبت 1.7 غالنلوقره او

چایپاره  مشمپا

 پایین

 مثبت 0.91

 مثبت 0.95 حصار

 1397منبع: مشاور، 

 روستاهای هدف اقتصادیوضع  -3-2-3
ت. های مختلف کشاورزی نشان دهنده اهمیت فعالیت در اقتصاد و معیشت کشاورزان اسبرداران در فعالیتتعداد بهره

موفقیت  های قدرتمندتر،توان در فعالیتلزایی و توسعه اقتصادی، احتماال میبر این اساس در پیشنهاد مرتبط با اشتغا

 بیشتری را کسب کرد. 

برداران کشاورزی در حوزه زراعت و باغداری مشغول هستند. پرورش دام سبک طبق آمار در دسترس، اکثریت بهره

اورزی داشته است. پرورش طیور به صورت برداران کشمندی را در بین بهرهبعد از زراعت و باغداری بیشترین عالقه
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های های عمده در کنار زراعت، باغداری و پرورش دام سبک است. فعالیتسنتی و پرورش دام سنگین از فعالیت

 شود. برداران دیده میمرتبط با پرورش زنبور عسل و ماهی نیز در برخی از بهره

 تفعالی نوع حسب بر کشاورزی هایبرداریهره: ب61جدول 

 پرورش

کرم 

 ابریشم

 پرورش

 ماهی

کشت 

 ایگلخانه

 پرورش

زنبور 

 عسل

 پرورش

دام 

 سنگین

پرورش 

 طیور
به روش 

 سنتی

 پرورش

دام 

 سبک

 زراعت باغداری
 

 جمع شهرستان 13983 11278 7026 6132 4459 670 50 38 2

 جمع بخش 5220 2767 2331 2069 1274 85 2 19 0

 مع دهستانج 1290 326 555 526 569 20 0 9 0

 آبادی قره اوغالنلو 28 7 44 32 0 0 0 0 0

 آبادی قره بوطه 375 89 62 138 111 2 0 5 0

 آبادی حصار 91 39 38 31 64 1 0 0 0

 آبادی مشمپا 190 20 83 57 76 9 0 0 0

 1393، مرکز آمارمنبع: 

 ضعیت اراضی و محصوالت زراعی بررسی و -الف

رزی های جهادکشاوستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان از دادهبرای بررسی وضعیت زراعی در رو

  شود.استان زنجان، براساس استعالم دریافتی، استفاده می

گندم دیم  تن(، 240-هکتار 60گندم آبی ) تن(، 5200-هکتار 1300شلتوک )بوطه در بخش زراعی، در روستای قره

 تن(، 15 -هکتار 5جو آبی ) تن(،  10 -هکتار 10یونجه آبی ) تن( ، 700-هکتار 10ذرت ) تن(، 12 -هکتار 15)

هکتار اراضی  1408رود. در مجموع از تن( به زیرکشت می 240-هکتار 3هندوانه ) و تن( 350-هکتار 5خربزه )

 تن محصول برداشت شده است 8687بوطه زراعی روستای قره

گندم  ،تن( 11400 -هکتار 114جه آبی )یون تن(، 1456-ارهکت 285.5شلتوک ) در بخش زراعی، در روستای مشمپا

-هکتار 5خربزه ) تن(، 90.3 -هکتار 47.5تن(، جو آبی ) 132-هکتار 55.5تن(، گندم آبی ) 104 -هکتار 108دیم )

هکتار  735.5رود. در مجموع از رکشت میتن( به زی 30-هکتار 1سورگوم ) و تن( 160-هکتار 4تن(، هندوانه ) 150

  (.62تن محصول برداشت شده است)جدول  24922.3ی زراعی روستای مشمپا، حدود اراض

 تن(، 956.3-هکتار 187.5شلتوک ) تن( ، 22900 -هکتار 229یونجه آبی )در بخش زراعی، در روستای حصار 

-هکتار 5تن(، خربزه ) 4.8 -هکتار 5گندم دیم )(، تن 47.5 -هکتار 25تن(، جو آبی ) 99-هکتار 41.5گندم آبی )

هکتار اراضی زراعی حدود  727رود. در مجموع روستای حصار با کشت میتن( به زیر 7-هکتار 5کلزا ) و تن( 150

 کند.تن محصول تولید می 47064.6

-هکتار 28خود دیم )تن(، ن 584.4-هکتار 73اوغالنلو محصوالتی چون گندم دیم )در بخش زراعی، در روستای قره

تن  612.4هکتار اراضی زراعی بیش از  167.5اوغالنلو با رود. در مجموع روستای قرهتن( به زیرکشت می 28

 کند.محصول زراعی تولید می
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 زراعی فعالیت : میزان مساحت و برداشت از62جدول 

 1397منبع: اداره جهاد کشاورزی استان زنجان، 

  باغیبررسی وضعیت اراضی و محصوالت  -ب

 صوص صنایعختواند برای ظرفیت سنجی میزان تولید و پیشنهادات در آگاهی از میزان زمین و میزان تولید باغی می

 ن، وضعیتان زنجااساس استعالم صورت گرفته از جهادکشاورزی است . برتبدیلی مرتبط با محصوالت باغی موثر باشد

 روستاهای هدف به لحاظ باغداری مورد بررسی قرار گرفته است.

تن( است. در  10هکتار انگور ) 2.5تن(،  17.5هکتار زردآلو ) 3.5تن(،  20هکتار سیب ) 3روستای مشمپا دارای 

 شود.تن محصول برداشت می 47.5مپا بیش از هکتار باغات روستای مش 9مجموع از حدود 

کتار باغات ه 4تن( است. در مجموع از حدود  5هکتار زردآلو) 1تن( و  20هکتار سیب ) 3روستای حصار دارای 

 شود.تن محصول برداشت می 25روستای حصار بیش از 

 آبادی

 سطح زیر کشت )هکتار(

 غالت

ت
وبا

حب
 

ت
وال

حص
م

 
ی

عت
صن

 

ت
جا

زی
سب

 

 محصوالت جالیزی
نباتات 

 ایعلوفه

ود وکشلت جو گندم
نخ

 

لزا
ک

یر 
س

زه 
خرب

انه 
دو

هن
ی( 

)آب
ه 

نج
یو

 

ی(
)آب

ت 
ذر

م( 
گو

ور
)س

ر 
سای

 

جه
یون

 

یم
د

ی 
آب

یم 
د

ی 
آب

یم 
د

ی 
آب

یم 
د

یم 
د

ی 
آب

 

قره 

 اوغالنلو
73 0 0 0 0 0 28   0 0 0 0   0 

 10   10 0 3 5   0 1300 0 5 0 60 15 قره بوطه

 229   0 229 0 5  5 0 187.5 0 25 0 41.5 5 حصار

 114  1 0 114 4 5 1  0 285.5 0 47.5 0 55.5 108 شمپام

 میزان تولید )تن( آبادی

قره 

 اوغالنلو
584.4 0 0 0 0 0 28   0 0 0 0   0 

   0 5200 0 15 0 240 12 قره بوطه
35

0 

24

0 
100 

70

0 
  10 

 0 956.3 0 47.5 0 99 4.8 حصار
7 

 
15

0 
0 

2290

0 
0   

2290

0 

 0  0 1456 0 90.3 0 132 104 مشمپا
15

0 

16

0 

1140

0 
0 30  

1140

0 
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 0.5تن(،  5سیب ) هکتار 0.5ای هکتار اراضی باغی دارد. این روستا دار 1روستای قره بوطه از این دهستان حدود 

 شود.تن محصول برداشت می 7.5هکتار اراضی باغی این روستا  1تن( است. در مجموع از  2.5زردآلو )

 و روستای قره اوغالنلو در دهستان چایپاره پایین فاقد اراضی باغی هستند.  

والت باغی هکتار( مهمترین محص 2.5هکتار( و انگور ) 5هکتار(، زردآلو ) 6.5به صورت کلی محصوالت سیب )

وستاها، ساالنه هکتار باغات این ر 14روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان هستند. در مجموع از 

 .که در جدول زیر نشان داده شده است شودتن میوه برداشت می 80حدود 

 باغی فعالیت : میزان مساحت و برداشت از63جدول

 محصوالت باغی

 انگور زرد آلو سیب ابادی

 0 0 0 قره اوغالنلو

 0 0.5 0.5 قره بوطه

 0 1 3 حصار

 2.5 3.5 3 مشمپا

 میزان تولید آبادی

 0 0 0 اوغالنلوقره   

 0 2.5 5 قره بوطه

 0 5 20 حصار

 10 17.5 20 مشمپا

 1397منبع: اداره جهاد کشاورزی استان زنجان، 

  اقتصاد دامداریبررسی وضعیت  -ج

ت به دس برای بررسی وضعیت اقتصاد دامی در روستاها هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان، اطالعات

و اوغالنل ای قرهآمده از استعالم جهادکشاورزی استان زنجان به کار گرفته شده است. براساس این اطالعات روست

 120طه دارای بزغاله است. روستای قره بوراس بز و  125بره و و راس گوسفند  2500رأس گاو بومی،  20دارای 

 50حصار دارای  راس بز و بزغاله است. روستای 33راس گوسفند و بره و  650راس گاو بومی،  45راس گاو دورگه، 

ای مشمپا دارای راس بز و بزغاله است. روست 200راس گوسفند و بره و  100راس گاو بومی،  160راس گاو دورگه، 

 راس بز و بزغاله است. 400راس گوسفند و بره و  1200راس گاو بومی،  40 راس گاو دورگه، 200

راس بز  758راس گوسفند و بره و  5350راس گاو بومی،  265راس گاو دورگه،  370ها دارای در مجموع این آبادی

 .تن گوشت استحصال کرد 148107تن شیر و  3437.2توان سالیانه و بزغاله است. از این میزان دام می
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 : آمار تولیدات دامی روستاهای هدف منتخب64جدول 
  بز وبزغاله   گوسفند و بره   گاو بومی   گاو دو رگه  آبادی

جمعیت 

 )راس(

گوشت  شیر

 )تن(

جمعیت 

 )راس(

جمعیت  گوشت شیر

 )راس(

جمعیت  گوشت شیر)تن(

 )راس(

 گوشت)تن( شیر )تن(

قره 

 اوغالنلو

0 0 0 20 30 3600 2500 75 125 125 3.75 5 

قره 

 بوطه

120 540 43.2 45 67.5 8100 650 20 32.5 33 0.975 1.3 

 5000 75 200 4200 175 1000 20000 240 160 10000 250 50 حصار

 10000 300 400 42000 600 1200 5000 60 40 40000 1000 200 مشمپا

 15006.3 379.725 758 46357.5 870 5350 36700 397.5 265 50043.2 1790 370 جمع

 1397منبع: اداره جهاد کشاورزی استان زنجان، 

 شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار ظرفیت -3-3

خش ایت از بتا، حمترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی، آموزش نیروی انسانی با توجه به پتانسیل روس

که  های توسعه استریزیایجاد اشتغال و افزایش درآمد پایدار روستائیان و ... از اهداف برنامهخصوصی و تعاونی، 

ترین همزایی در پی رسیدن به آنهاست. یکی از مدولت در برنامه ششم توسعه با طرح توسعه اقتصادی و اشتغال

های محرومیت از طریق شناخت ظرفیتش فقر و زایی، ایجاد اشتغال، کاهو اشتغال های توسعه اقتصادیاهداف طرح

یای رستان جوو سرپ نیروی انسانی به ویژه شناسایی جوانان و سرپرستان بیکار جویای کار است. با شناسایی جوانان

ی روستا های انسانی، مکانی و فضایتوان از ظرفیتکار خانوارهای روستایی، و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در روستا می

 د نمود.و روستا را در مسیر توسعه قرار داد وجوانان و سرپرستان جویای کار را توانمناستفاده نمود 

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام در این قسمت برای شناسایی جوانان جویای کار و سرپرستان خانوار، از اطالعات 

تی و پرسشنامه تکمیلی سازمان بهزیستی شهرستان و کارگاه مشارکافراد تحت پوشش شهرستان،  خمینی )ره(

 شود.روستاهای هدف استفاده می

 تحت حمایت کمیته امداد خانوارهای -3-3-1
ه از این تعداد نفر هست ک 2769افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در شهرستان زنجان  1397در سال 

حدود  1397ر مناطق روستایی در سال ان ساکن دشوند. در میان مددجویخانوار محسوب می نفر زنان سرپرست 1524

ماهه  7تا  1392نفر دارای تحصیالت در سطح دو حوزوی هستند. همچنین از سال  4لیسانس و  16نفر فوق دیپلم،  4

 اند.افت کردهنفر از افراد، تسهیالت روستایی از کمیته امداد امام خمینی )ره( دری 853حدود  1397اول سال 
 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 

 

123 

 گروه اساس بر 1397 سال ماهه 7 الی 1392 سال از( ره) خمینی امام امداد کمیته پرداختی اییروست تسهیالت :65جدول 

 فعالیت )مبالغ به میلیون ریال(

 گروه فعالیت
 1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال

 1397سال 

 ماهه(7)

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

   51   137   116   130   73   71 دامداری

   2   3   1   0   0   2 کشاورزی

   6   9   8   9   14   11 خدمات

   1   5   2   1   1   3 حمل و نقل

   15   58   35   26   6   13 قالیبافی

   0   8   4   7   5   5 زنبورداری

   1   1   1   1   0   1 طیور

   0   0   0   1   0   1 تیصنایع دس

   0   0   1   0   0   0 شیالت

صنفی و 

 صنعتی
0   1   2   1   2   1   

 14،291 77 30،000 223 16،910 169 15،970 177 9،680 100 11،090 107 جمع

 1397منبع: کمیته امداد امام خمینی شهرستان زنجان، 

 خانوارهای تحت پوشش اداره بهزیستی -3-3-2

ر د نجانزر اساس استعالم سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی در شهرستان ب

اری نفر بوده است که اداره بهزیستی با برگز 1146و  1142، 1101به  ترتیب  1397و  1396، 1395های سال

 ه است.پرداخت وام، به توانمندسازی این قشر همت گمارد وهای آموزشی مختلف دوره

 های آموزشی و خدمات خاص ارائه شده برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی: برنامه66جدول

افراد تحت  سال 

 پوشش

زنان سرپرست 

 خانوار

برنامه ها ی آموزشی اداره برای 

 مددجویان تحت پوشش

 خدمات خاص ارایه شده

مهارت های زندگی زنان  1101 1101 1395

وار و اعضای سرپرست خان

 خانواده ایشان

-میار خیاطیهتشکیل گروه  -نهضت مسکن و اشتغال

ازی تک توانمندس -غربالگری زنان سرپرست خانوار

 زنان سرپرست خانوار)وام و سرمایه کار(

سب و ک -مهارت های زندگی 1142 1142 1396

 کار

تک  -تشکیل گروه همیار ملیله و میناکاری و فرشبافی

 ر(ن سرپرست خانوار)وام و سرمایه کاتوانمندسازی زنا

مشاوره  -مهارت های زندگی 1146 1146 1397

سب ک -اب آوریت -قبل ازدواج

 و کار

ن غربالگری زنا-تشکیل گروه همیار آرایشگری

ازی زنان سرپرست تک توانمندس -سرپرست خانوار

 خانوار)وام و سرمایه کار(

 1397منبع: سازمان بهزیستی شهرستان زنجان، 
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علولین در نفر از م 80برای  1397مچنین طبق استعالم دریافتی از سازمان بهزیستی، این سازمان در سال ه

نفر( انجام  4نفر(، وسایل کمک توانبخشی) 7سازی فضا)نفر(، مناسب 4زایی)روستاهای هدف اقداماتی نظیر اشتغال

 اند که در جدول زیر نشان داده شده است.داده

 ی آموزشی و خدمات خاص ارائه شده برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستیهابرنامه :67جدول

 نام روستا
تعداد 

 معلولین

تعداد 

 اشتغال

مناسب 

 سازی
 97مستمری سایر ارجاع معیشتی وسایل کمک توانبخشی

روستای قره 

 بوطه
53 3 6 3 1 7 15 15 

 1 6 1 0 0 1 1 18 روستای مشمپا

روستای قره 

 نلواوغال
2 0 0 1 

 
1 2 1 

 5 1 0 0 0 0 7 روستای حصار
 

 17 28 10 1 4 7 4 80 جمع

 1397منبع: سازمان بهزیستی شهرستان زنجان، 

 ی کار و سرپرستان خانوار روستاهای هدفجوانان جویا -3-3-3

صوص خستا در وراز روستاهای هدف و تکمیل پرسشنامه توسط شورای اسالمی و دهیار کارگاه مشارکتی با توجه به 

جموع سرپرستان نفر و م 594مجموع جوانان جویای کار در روستاهای هدف حدود تعداد نیروی انسانی جویای کار، 

 اند.زیر شناسایی شدهجدول به شرح باشد که نفر می 280خانوار بیکار روستاهای هدف 

زنجانرودبخش : شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار روستاهای هدف از 68جدول  

 سرپرستان جویای کار تعداد جوانان جویای کار نام روستا

 نفر بیکار فصلی و کارگر روزمزد 50 نفر فوق لیسانس( 10نفر لیسانس و  50نفر دیپلم، ،  200نفر) 260 قره بوطه

 مشمپا
یسانس( نفر لیسانس و فوق ل 15نفر فوق دیپلم،  10نفر دیپلم،  100نفر) 125

 در زمینه جوشکاری، تعمیرکاری و ...با تخصص خاص 
 نفر بیکار فصلی کارگر روزمزد 100

 نفر بیکار فصلی  20 نفر فوق دیپلم و  ...( 10نفر دیپلم ،  50نفر) 60 حصار

 نفر دیپلم به باال 1نفر زیر دیپلم و  200الی  150 قره اوغالنلو
نفر بیکار فصلی با تخصص  110

 کشاورز و کارگر روزمزد

 1397برداشت میدانی، منبع: 

جویای و جوانان بیکاران سرپرستان تعداد و  1395با توجه به جمعیت روستاهای هدف در سال ، زیربر اساس جدول 

باشد و کمترین درصد بیکاری مربوط به روستای قره بوطه ، بیشترین درصد بیکاری در روستای قره اوغالنلو میکار

شان از نوع فصلی و پنهان  بیکاری ،ن داده شده است. اغلب سرپرستان بیکاردر جدول و نمودار زیر نشا شود کهمی

. روستای قره اوغالنلو نسبت به سه روستای دیگر کمتر به آب دسترسی دارد که آن بر اشتغال روستائیان نیز است

 تأثیر گذاشته است. 
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 زنجانرود خش: درصد جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار روستاهای هدف از ب69جدول 

 درصد 95جمعیت   جمع سرپرست خانوار جویای کار روستا

 12.0 2594 310 50 260 قره بوطه

 61.1 427 261 110 151 قره اوغالنلو

 18.7 1203 225 100 125 مشمپا

 14.5 551 80 20 60 حصار

 1397منبع: مشاور، 

 زنجانروداز بخش  : جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار روستاهای هدف6نمودار 

 
 1397منبع: مشاور، 

ها و های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتبندی مهمترین ظرفیتناسایی و اولویتش -3-4

ها جهت تحرک اقتصادی خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

 روستا
توان در می زنجانرود شهرستان زنجان رابخش  تاهای هدفروس ،های اصلی و محصوالت عمده تولیدیبراساس توان

 گروه بندی کرد.  اصلی دسته دو
 های اصلی روستاهای هدف بندی ویژگی طبقه: 70جدول

 ویژگی آبادی پهنه

 قره بوطه، حصار و مشمپا - 1

  متکی بر منابع آب رودخانه قزل اوزن -

 زراعت و باغداری به صورت آبی و دیم و به صورت توامان  -

 ترین روستای بخش زنجانرود)روستای قره بوطه(وجود پرجمعیت -

 نفر( 551نفر و روستای حصار  1203) روستای مشمپا  روستاهای پرجمعیت -

 هکتار( 700تر )بیشتر از اراضی کشاورزی گسترده -

 و تبریز تامین بخشی از نیاز بازار شهر زنجان و شهر میانه -

 شگری های گرددارا بودن برخی از زیرساخت -

 هندوانه کلزا، ذرت، خربزه، ،گندم، جوشلتوک، یونجه ،محصوالت زراعی شامل:  -

 زردآلو محصوالت باغی شامل: سیب، انگور و -

 زغالهببومی، گوسفند و بره، بز و گاو ورگه، های دامداری: پرورش گاو دفعالیت -

 اهی به صورت مدرنمهایی نظیر پرورش وجود فعالیت -

 تراشی صنعتینند برنجکوبی، سنگهایی به ماوجود کارگاه -
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 قره اوغالنلو - 2

 دامداریمتکی بر  -

 کشاورزی به صورت دیم  -

 دسترسی به منابع آبی از طریق خط انتقال آب از مجتمع چروک علیا -

 هکتار( 101دسترسی محدودتر به اراضی کشاورزی ) -

 نفر 427روستای با جمعیت  -

 گندم دیم، نخودمحصوالت زراعی شامل:  -

 حصوالت باغیعدم وجود م -

 های دامداری: پرورش گاو بومی، گوسفند و بره، بز و بزغاله فعالیت -

 رغ به صورت سنتیهایی نظیر پرورش موجود فعالیت -

 برگزاری جشنواره ساالنه شتر سواری روستای هدف گردشگری و  -

 1397منبع: مشاور، 

 تغالزاییهای روستاهای هدف برای توسعه اقتصادی و اش: مهمترین ظرفیت71جدول

  

 زراعت و باغداری دام

 بز وبزغاله گوسفند و بره گاو بومی گاو دو رگه
مساحت اراضی 

 زراعی

مساحت اراضی 

 باغی

جمع اراضی 

 کشاورزی

 1409 1 1408 33 650 45 120 قره بوطه

 744.5 9 735.5 400 1200 40 200 مشمپا

 731 4 727 200 1000 160 50 حصار

 101 0 101 125 2500 20 0 قره اوغالنلو

 2985.5 14 2971.5 758 2850 245 370 جمع

 1397منبع: مشاور، 

 شود ولی درمینهمانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، در روستای قره اوغالنلو، گاو دو رگه نگهداری 

دارد و ا وجود نروست ر اینزمینه نگهداری از گوسفند و بره، این روستا در مرتبه اول قرار دارد. اراضی باغی نیز د

 همچنین اراضی زراعی این روستا نیز نسبت به سه روستای دیگر محدودتر است.

و همچنین تفاوت در میزان اراضی  )وجود یا عدم وجود(باغداری)آبی و دیم(، زراعتدر نوع تفاوت در نوع دامداری، 

دهد که در نقشه زیر نشان منطقی جلوه می زراعی و جمعیت روستاها به نحویست که تقسیم بندی صورت گرفته را

  داده شده است.
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 های اصلیها و ویژگی: پهنه بندی روستاهای هدف بخش زنجانرود شهرستان زنجان به لحاظ توان27نقشه 

 
  1397منبع: مشاور، 
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 ،غیربومی و بومی افراد توسط اجراء قابل کارآفرینی هایطرح با مرتبط هایایده جمع آوری -3-5

 تولید محورهای و هامزیت ها،با ظرفیت مرتبط
های کارآفرینی الزم بود تا مشاور تا چند مساله را درنظر بگیرد. اولین مساله های مرتبط با طرحآوری ایدهبرای جمع

بر اساس  های نوینهای روستاها باشد و در ثانی راه برای ارائه ایدههای ارائه شده مرتبط با منابع و تواناینکه ایده

اند را دهتواند راه جدیدی را عرضه کرده ولی تا به حال مورد توجه نبوهای نوینی که میتجربیات ویژه افراد و فعالیت

 باز بگذارد. 

های شود این است که تمرکز بر ارائه راههای مشارکتی احساس میبراساس تجربیات مشاور، خطری که در نشست

یجه شود و در نتهای روستاها دور میگیرد که عموم نظرات از ارتباط با منابع و توانجدید و ویژه به نحوی شدت می

های اهالی بومی به دنبال این بود تا افکار کند. در حقیقت مشاور در اخذ ایدهدار میاحتمال موفقیت طرح را خدشه

 وان مشاور یالکتیکی بین نمایندگه روستا متوجه شود و در یک رابطه دهای مغفول ماندبیشتر از هر چیز به توان

هگذر رها و منابع روستا هم برای مشاور و هم برای ساکنین حاصل آید و از این تری از توانافراد بومی شناخت عمیق

ساس . براین اهای ارائه شده بتواند هر دو جنبه مرتبط بودن و متهورانه و شجاعانه بودن خود را داشته باشدایده

 شه منابع سود جست.مشاور از روش نق

دهد. دو نقشه عبور رودخانه قزل اوزن را در مسیر روستاها نشان میحصار و مشمپا، نقشه منابع روستاهای در 

واحد(، اراضی  2(، شالیزارها، محل قرار گیری کارخانه برنجکوبی)4رشته(، آبشار) 3منایع زیر، چشمه آب شیرین)

واحد(، مرغداری و سد مشمپا در روستای مشمپا مشخص شده است.  4)های آبیاری اماکن پرورش ماهیآبی، کانال

های واحد(، اراضی آبی، کانال 3ها برای روستای حصار، محل قرار گیری کارخانه برنجکوبی)همچنین در این نقشه

شده ها در روستای شکورچی نشان داده لکواحد(، کوههای رنگی در حصار و قلعه لک 4آبیاری اماکن پرورش ماهی)

 است.

 : نقشه منابع روستاهای حصار و مشمپا3و  2تصویر 
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 1397منبع: مشاور، 

 طبق کارگاه مشارکتی برگزار شده در این روستاها پیشنهادات زیر ارائه شده است:

 های فرآوری، صنایع تبدیلی و بسته بندی برای محصوالت زراعی و باغیایجاد کارگاه .1

 گروهی و تعاونی ایجاد کارگاه خیاطی به صورت  .2

 ایجاد کارگاه فرش بافی به صورت گروهی و تعاونی  .3

های گردشگری مانند ذبه، خدمات گردشگری برای جاگردیاقامتگاه بومتاسیسات گردشگری نظیر اندازی راه .4

 شیرین، قنات و آبشارهای متعددآب هایکوهنوردی، چشمه

 تکمیل سد مشمپا .5

 توسعه دامداری روستا .6

 به صورت صنعتی و مدرن دیلی برنجایجاد صنایع تب .7

 صنایع تبدیلی دام .8

 توسعه پرورش قارچ .9

 توسعه پرورش ماهی .10

 احداث گلخانه نشاء برنج .11

 کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی .12

 برگزاری جشنواره عکاسی جهت شناساندن مناطق گردشگری منطقه .13

 ایجاد ساحل مناسب جهت برگزاری مراسم ماهیگیری .14
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 های دامی تولید علوفه .15

 جاد واحدهای زنبورداریای .16

انه دهد. همچنین محل قرار گیری کارخعبور رودخانه قزل اوزن را نشان می قره بوطهنقشه منابع روستای در 

واحد(،  13گردی، پرورش ماهی)واحد(، ساختمان سه طبقه بوم 2واحد(، اراضی آبی و دیم، رستوران) 8برنجکوبی)

 زیر مشخص شده است.  وی نقشهرتراشکاری صنعتی بر  مشه، کارگاه تراشکاری قطعات وکوههای گل

 

 : نقشه منابع روستای قره بوطه4تصویر 

 
 1397منبع: مشاور، 

 طبق کارگاه مشارکتی برگزار شده در این روستاها پیشنهادات زیر ارائه شده است:

 توسعه اراضی برنج روستا .1

 محصوالت زراعی و باغی ته بندی برایهای فرآوری، صنایع تبدیلی و بسایجاد کارگاه .2

 ایجاد کارگاه خیاطی به صورت گروهی و تعاونی  .3

 ایجاد کارگاه فرش بافی به صورت گروهی و تعاونی  .4

 ایجاد شهرک کارگاهی .5

رگزاری ، ب، جشنواره و آیین برداشت برنج منطقهگردیاندازی اقامتگاه بومراهنظیر  تاسیسات گردشگریایجاد  .6

 دواره شهداءهای نوروزی تحت عنوان یاجام

 توسعه جاذبه های گردشگری شالیزارها و حاشیه رودخانه قزل اوزن روستا .7

 برنجبندی و بستهایجاد صنایع تبدیلی  .8

 استان بندی محصوالت جانبی کشاورزی برای عرضه به بازارهای داخل و خارج ازو بستهایجاد صنایع تبدیلی  .9

 صنایع تبدیلی دام .10

 توسعه پرورش قارچ .11
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 اهیتوسعه پرورش م .12

 احداث گلخانه نشاء برنج .13

 کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی .14

تا، و دیم روس دوری روستا از رودخانه قزل اوزن، محل قرار گیری اراضی قره اوغالنلونقشه منابع روستای در 

 ردشگری است( و کارخانه غیرفعال سیمان مشخص شده است. گ-های دول دول) که مکان تفریحی کوه

 بع روستای قره اوغالنلو: نقشه منا5تصویر 

 

 1397منبع: مشاور، 

 طبق کارگاه مشارکتی برگزار شده در این روستاها پیشنهادات زیر ارائه شده است:

 اختصاص دادن زمین جهت اسکان دامداران از طرف اداره منابع طبیعی .1

 های مدرن صنعتی ایجاد دامداری .2

 ایجاد صنایع تبدیلی دامداری .3

 توسعه صنایع دستی .4

 نایع تبدیلی و بسته بندی برای محصوالت زراعی و باغیصهای فرآوری، د ایجاد کارگاهایجا .5

 ایجاد کارگاه خیاطی به صورت گروهی و تعاونی  .6

 ایجاد کارگاه فرش بافی به صورت گروهی و تعاونی  .7
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 روستا زاییاشتغال و اقتصادی توسعه برنامه انتظار مورد کمی و کیفی نتایج تعیین -3-6

می ناخت علشاهداف ویژه طرح؛ زایی روستاهای هدف و ه به هدف عمده طرح توسعه اقتصادی و اشتغالبا توج

ی هدف، زایی در روستاهاتغالای اساسی توسعه اقتصادی و اشها و تنگناهها، توانمندیو تحلیل راهبردی مزیت

هدف،  زایی در روستاهایاشتغالو  های توسعه اقتصادیگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره

زا در روستاهای هدف، تقویت های اقتصادی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمندکردن و تعیین اولویتیکپارچه

ا مشارکت بمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکهای موجود و ایجاد ظرفیتظرفیت

 ردمیسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و می هدف، تقویت و نهادینهبخش غیردولتی در روستاها

رود که در ر میزایی در روستاهای هدف، انتظاهدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال )ساکنین و ذینفعان روستاهای

 روستاهای هدف دستاوردهای زیر بدست آید:

 دفایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای ه -

 هریش-بخشی روستاییکاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل -

 ای در روستاهای هدفتقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه -

 افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف -

های توسعه سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرحتوانمندسازی اقتصادی روستاییان و ظرفیت -

 اقتصادی

 بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییانوعتن -

 ی هدفهای اقتصادی روستاهاوامل در زنجیره ارزش فعالیتعبری عادالنه سهم -

 سلینی و درون بری عادالنه و پایدار از منابع زیستی با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلسهم -

 هدفوری در روستاهای افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره -

 زایی روستاییتقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال -

 تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی -

رود که نتایج کیفی و کمی زیر زایی روستایی، انتظار میهای توسعه اقتصادی و اشتغالبا اجرا و تحقق برنامه -

 بدست آید:برای روستاهای هدف 

توجه به  زایی از طریق ایجاد صنایع تبدیلی زراعت به ویژه محصوالت شلتوک، گندم، جو، یونجه بااشتغال -

 پتانسیل روستا

 ایجاد صنایع تبدیلی دامی با توجه به پتانسیل روستا زایی از طریقاشتغال -

 اد خدمات گردشگری با توجه به پتانسیل روستازایی از طریق ایجاشتغال -

 یت جمعیت وجلوگیری از نرخ رشد منفی در روستاهای هدفتثب -

 یلی یع تبدکاهش بیکاری فصلی، افزایش اشتغال جوانان و سرپرستان خانوار روستا از طریق ایجاد صنا -

 ن(افزایش درآمد روستاییان از طریق برندسازی محصوالت منطقه نظیر برنج و قارچ کوهی)دنبال -

 الت روستاهای هدف در سطح استانی و ملیبازاریابی و تبلیغات و فروش محصو -
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 های اقتصادی روستاگذاریافزایش مشارکت مردم در سرمایه -

 روستا موجودِ اشتغالزایی و اقتصادی هایفعالیت ظرفیت ارتقاء برای مناسب اقدامات تعیین -3-7
مدیریتی، -یرساختی، سیاسیستاهای هدف، عوامل ززایی موجود روهای اقتصادی و اشتغالبرای ارتقاء ظرفیت فعالیت

 توانند به عنوان اقدامات مناسب موجب تحرک اقتصادی منطقه گردند که درمالی، می-صادیآموزشی و اقت-اجتماعی

 جدول زیر و در ادامه آورده شده است:

 های مختلف: اقدامات مناسب برای ارتقای ظرفیت اقتصادی روستا در مقوله 72جدول

 الیم-عوامل اقتصادی موزشیآ-عوامل اجتماعی یریتیمد-اسیعوامل سی عوامل زیرساختی

 تقویت خدمات گردشگری -

 ایتوسعه زیرساخت جاده -

 توسعه آبیاری مکانیزه -

 برندسازی محصوالت اصلی -

های توسعه زیرساخت -

 اینترنت مبتنی بر موبایل

ثبات و نظارت در اجرای  -

 قوانین و مقررات

جلوگیری از نوسانات شدید  -

 بازار 

 های کشاورزیینهکاهش هز -

تسهیل فرایند صدور  -

 محصوالت به خارج از کشور 

گری اقدامات در تسهیل -

ارتباط با رفع موانع اداری و 

 های صنعتی قانونی ناحیه

ها و ارائه آموزش -

های مرتبط با مهارت

 صنایع تبدیلی

های مشاغل ارائه آموزش -

 خانگی و صنایع دستی

اتکا به منابع مردمی و  -

 آنهامشارکت دادن 

 های بازاریابیبرگزاری دوره -

تشکیل و حمایت از  -

 های تعاونیشرکت

حمایت مالی از سوی  -

ها و موسسات مالی بانک

 عامل

 استفاده از اعتبارات خرد -

آسان نمودن شرایط  -

 دریافت اعتبارات

پرداخت اعتبارات با نرخ  -

 درصد 6-4سودهای مصوب 

تضمین خرید محصوالت  -

 روستایی

 1397منبع: مشاور، 

 ارتقاء عوامل زیرساختی روستاها -3-7-1
اه آهن، جود یا نزدیکی به خطوط روداشتن شرایط زیرساخت مناسب نظیر  ،های اقتصادی روستابرای ارتقاء ظرفیت

به لحاظ  ب شرب همی از آراه آسفالته بین روستایی، راه آسفالته داخل روستا، برخوردار راه اصلی، آزادراه، بزرگراه،

 دارد. ضرورتتی و خدمات مخابراگاز  از برق،ه لحاظ کیفی و برخورداری از آب کشاورزی، برخورداری کمی و هم ب

ه شرح نجان باقدامات راهبردی در زمینه ارتقای عوامل زیرساختی در روستاهای هدف بخش زنجانرود شهرستان ز

 شود:زیر پیشنهاد می

 رستورانتقویت خدمات گردشگری نظیر  -

 ای دهتوسعه زیرساخت جا -

 توسعه آبیاری مکانیزه به ویژه در روستای قره اوغالنلو -

 برندسازی محصوالت اصلی زراعی نظیر برنج و دامی -

 های اینترنت مبتنی بر موبایلتوسعه زیرساخت -

 ی هدف گردشگری روستای قره اوغالنلو تقویت روستا -

 برند سازی محصوالت دامی بویژه در روستای قره اوغالنلو -
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 مدیریتی -مل سیاسیعوا -3-7-2
ونی ختی، قانهای زیرسادولت به عنوان تامین کننده اصلی کاالها و خدمات عمومی بایستی اقدامات خود را در زمینه

بخش  زای روستایی فراهم شود.های اشتغالو مدیریتی را به نحو احسن انجام دهد تا شرایط الزم برای توسعه فعالیت

به ویژه گسترش مشاغل در سطح مناطق  ودر جهت تحرک اقتصادی روستاها ساز ای از موانع محدودیتعمده

 ثباتی قوانین و مقررات، مشکلی است که نه تنها در مناطقشود. بیروستایی به مشکالت کالن اقتصادی مربوط می

 ین مسئلهااست.  روستایی محدودیت ایجاد کرده بلکه در کل اقتصاد کالن کشور نیز محدودیتی اساسی بوجود آورده

شود. وجود های شغلی در روستاها تشدید میهای باالی تولید، و عدم تنوع فرصتبا نوسانات شدید بازار، هزینه

های دولتی در تخصیص منابع، دریافت مجوزهای تولید، و ای از قوانین محدودیت ساز به ویژه دستورالعملپاره

ا طح روستاههای اقتصادی در سی تاثیرگذار بر عملکرد فعالیتهابسیاری از موارد قانونی و حقوقی از جمله زمینه

 وستاهای هدف در بخش زنجانرود به شرح زیر است:مدیریتی در ر-باشد. اقدامات راهبردی در زمینه سیاسیمی

 جلوگیری از نوسانات شدید بازار  -

نه دارو و رو و سم، در زمیهای کشاورزی روستاهای هدف در زمینه تولیدات زراعی و باغی نظیر داکاهش هزینه -

 خوراک ماهی، در زمینه تغذیه دام

 تسهیل فرایند صدور محصوالت به خارج از کشور  -

 های صنعتی برای مجوز تولیداتاقدامات در ارتباط با رفع موانع اداری و قانونی ناحیه تسهیل -

 آموزشی -ارتقاء عوامل اجتماعی -3-7-3
د و اهنگ شونغییر همتها باشد تا قادر شوند با سرعت با توسعه مستمر مهارت لد و همراهزندگی شغلی افراد باید مو

رت، به ء مهارتقاکارفرماها و افراد باید به آموزش شغلی و ا ،هابه شغل دیگر حرکت کنند. دولت به آسانی از یک شغل

 .انده شودحداقل رس اضافی که باید بههایی ر برای آینده نگاه کنند نه هزینهگذاری پایداعنوان سرمایه

 :اقدامات راهبردی در زمینه اجتماعی و آموزشی در روستاهای هدف بخش زنجانرود به شرح زیر است

 فهای مرتبط با صنایع تبدیلی در زمینه زراعت، باغداری، دامداری برای روستاهای هدها و مهارتارائه آموزش -

 تای هدفبافی برای روسفرشو صنایع دستی در زمینه های مشاغل خانگی ارائه آموزش -

 مشارکت دادن مردم در ایجاد شرکت تعاونی، بهبود وضعیت کالبدی روستاها -

بی فروش ور بازاریاهای بازاریابی برای آگاه نمودن روستائیان از اهمیت بازاریابی و تبلیغات به منظبرگزاری دوره -

 کشاورزیمحصوالت 

 ردم و دولت های تعاونی به وسیله متشکیل و حمایت از شرکت -

 های خصوصی و تعاونی برنجشرکت ایجاد -

 برندسازی محصوالت عمده نظیر برنج ، تولیدات دامی -

رین در های کارآفاصالح و بهبود وضعیت زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستاهای هدف از طریق تقویت حوزه -

 زمینه کشاورزی )زراعت، باغداری و دامداری( و گردشگری
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 قتصادی و مالی عوامل ا -3-7-4
کم  ا نرخ سودهای مالی و تسهیالت اعتباری بیکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه اقتصادی روستاها، حمایت

ب و توسعه کس باشد. وجود اعتبارات کم سود و تسهیل در فرایند دریافت این اعتبارات باعث انگیزش روستائیان ومی

 زیر است: اهای هدف بخش زنجانرود به شرحدر زمینه اقتصادی و مالی در روستشود. اقدامات راهبردی کار آنها می

دی حدهای تولیها و موسسات مالی عامل از طریق تامین منابع مالی متناسب با نیازهای واحمایت مالی از سوی بانک -

 وستاهای هدف ویژه در حوزه باغداری، زراعت و دامداری ر های بانکی بهدرصد و حل ضمانت 6-4با سود مصوب 

 استفاده از اعتبارات خرد برای بهبود وضعیت تولید در بخش کشاورزی -

 های عاملآسان نمودن فرایند دریافت اعتبارات از بانک -

 ای از محصوالت در زمان وقوع خسارات طبیعی نظیر تگرگ، سرمازدگی و ...های بیمهحمایت -

 و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء برای اشتغالزایی و اقتصادی توسعه هایبرنامه تعیین -3-8

 روستا اشتغالزایی
های ایده های مشارکتی، تهیه نقشه منابع روستاها وبرداشت میدانی تشکیل کارگاهاسناد فرادست، نتایج حاصل از 

 اهای هدفدهد که محوریت توسعه فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی روستاخذ شده از افراد بومی و ساکنین نشان می

  استوار است.و گردشگری  حوزه کشاورزی )زراعت، باغداری و دامداری(واقع در بخش زنجانرود، بر 

 زایی روستای هدف بخش زنجانرود شهرستان زنجانهای توسعه اقتصادی و اشتغال: برنامه73جدول 

 طرح / پروژه برنامه

برنامه توسعه صنایع 

 دستی و گردشگری

 کارگاه تولید فرش بافی 

 های خانههسفر، و سنتی گردیبومهای اقامتگاهتاسیسات گردشگری) ایجاد

 های گردشگری روستایی و عشایری،سنتی، مراکز اقامتی جوان، تفرجگاه، محیط

 (های منفردمراکز گردشگری ساحلی و واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت زراعی

 کوبی مدرنکارگاه برنج 

 احداث گلخانه نشاء برنج 

 محور تولید آرد برنجکارگاه معیشت 

 محور تولید برنجک بو داده شده)برنج پفی(کارگاه معیشت 

 گلخانه نشاء برنج احداث 

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت باغی

 محور تولید کمپوت، و مارماالد سیب، زردآلو و انگور کارگاه معیشت 

 وره انگورگیری و ترشی غمحور تولید آبغورهگاه معیشتکار 

 احداث سردخانه و انبار نگهداری محصوالت کشاورزی 

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت دامی

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر و خامه پاستوریزه 

 پرواربندی گوسفند 

 ماهی جدیداحداث استخرهای پرورش   محصوالت آبزی

  1397منبع: مشاور، 
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 با اشتغالزایی و اقتصادی توسعه گذاریسرمایه هایپروژه و هاطرح بندیاولویت و تعیین -9-3

 روستا سطح در مقیاس کارکردی

های پیشنهادی ها و طرحهای روستاهای هدف با برنامهها و توانسازگاری و تطابق ویژگی -3-9-1

 طرح
های تعریف شده در های روستاهای هدف و با توجه به برنامهها و توانی انجام شده از ویژگیبندبا توجه به پهنه

های روستاها با هرکدام از ها و توانهای گردشگری، زراعت، باغداری و دامداری؛ میزان تطابق و سازگاری ویژگیبخش

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.این برنامه

 های رنگی، رودخانه ههای کوبوطه، حصار و مشمپا در یک پهنه با ویژگیوستای قرهبا توجه به قرارگیری سه ر

گردی و سنتی، های بومامتگاهاقنظیر گردشگری  ایجاد تاسیساتها، امکان لکقزل اوزن و قلعه لک

لی و ، مراکز گردشگری ساحییهای گردشگری روستاگاه، محیطهای سنتی، مراکز اقامتی جوان، تفرجخانهسفره

 ود دارد.برای گردشگران وجدر این روستاها،  های منفردواحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری

 بوطه، حصار وای قره، روستاهپروریو شرایط آبی و آبزی تعداد دام جه به مساحت اراضی زراعی و باغی،با تو 

کنار  وستاها، درراین  را دارا هستند. هاهای مرتبط با این حوزهها و طرحمشمپا سازگاری و انطباق الزم با برنامه

امداری به صورت دتوسعه  کوبی مدرن،های برنجردشگری، امکان تعریف گلخانه نشاء، کارگاهتوسعه خدمات گ

 وجود دارد.و ایجاد استخرهای جدید پرورش ماهی و ماهیگیری صنعتی و مدرن 

 کوچ و  یبرگزاری ساالنه جشنواره شترسوارجود و و با اوغالنلو به عنوان روستای هدف گردشگریروستای قره

 ا پتانسیلین روستمناسب است. با تعداد دام موجود در روستا و وجود مراتع، ا، برای گردشگری توسط عشایر دام

این  چنین درهم را دارد.ارائه خدمات تولید پنیر سنتی و سایر لبنیات سنتی ایجاد پرواربندی گوسفندی و 

اد ، و ایجهای گردشگری روستایی و عشایریمحیط ایجادو سنتی، بومگردی  هایاقامتگاهروستا امکان تجهیز 

و؛ امکان عدم وجود باغ در روستای قره اوغالنل . با توجه بهوجود داردنیز  بافیهای صنایع دستی فرشکارگاه

مه برای ها بیش از ستاین رو شود.تعریف صنایع تبدیلی و بسته بندی برای باغداری در این روستا توصیه نمی

 ست.حوزه توسعه دامداری به صورت صنعتی و مدرن و ایجاد صنایع تبدیلی دامی و گردشگری مناسب ا

 های کلی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزاییسازگاری و انطباق روستاهای هدف با برنامه :74جدول 

 پروریآبزی دامداری باغداری زراعت گردشگریصنایع دستی و  آبادی دهستان ردیف

1 

 چایپاره باال

 - * - - * قره اوغالنلو

 * * * * قره بوطه 2
 

* 

3 

 چایپاره پایین

 * * * * * حصار 

 * * * * مشمپا 4
- 
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 های کلی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی: سازگاری و انطباق روستاهای هدف با برنامه75جدول 

 مشمپا حصار بوطهقره اوغالنلوقره طرح / پروژه برنامه

صنایع برنامه توسعه 

 گردشگری دستی و

 گردی و سنتی، های بومایجاد تاسیسات گردشگری)اقامتگاه

های گردشگری های سنتی، مراکز اقامتی جوان، تفرجگاه، محیطخانهسفره

 واعروستایی و عشایری، مراکز گردشگری ساحلی و واحدهای پذیرایی و ان

 های منفرد(غذاخوری

 کارگاه تولید فرش بافی 

* * * * 

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت زراعی

 مدرن کارگاه برنجکوبی 

 احداث گلخانه نشاء برنج 

 محور تولید آرد برنجکارگاه معیشت 

  تولید برنجک بو داده شده)برنج پفی(محور معیشتکارگاه 

 احداث گلخانه نشاء برنج 

- * * * 

امه توسعه صنایع برن

تبدیلی مرتبط با 

 محصوالت باغی

 محور تولید کمپوت، و مارماالد سیب، زردآلو و انگورکارگاه معیشت  

  گیری و ترشی غوره انگورتولید آبغورهمحور معیشتکارگاه 

 احداث سردخانه و انبار نگهداری محصوالت کشاورزی 

- - * * 

برنامه توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط با 

 الت دامیمحصو

 کارگاه تولید پنیر سنتی 

 کارگاه تولید پنیر و خامه پاستوریزه 

 پرواربندی گوسفند 

* * * * 

 - * * - احداث استخرهای پرورش ماهی جدید  محصوالت آبزی

 های پیشنهادی برای روستاهای هدف ها و طرحاولویت بندی برنامه -3-9-2
های توسعه طرح الزم بود ها با برنامهازی و انطباق این تواندف و همسها روستاهای هها، توانبعد از توجه به ویژگی

ارکرد و االترین کها استخراج شود. در این مرحله بتا اولویت بندی هر یک از روستاهای هدف در ارتباط با این برنامه

 دهی بوده است.فعالیت فعلی روستا مالک عمل در اولویت

 روستاهای هدف  پیشنهادی برای  هایبندی برنامهاولویت: 76جدول 

 آبزی پروری دامداری باغداری زراعت گردشگری آبادی ردیف

 3 4 5 1 2 قره بوطه 1

 2 4 5 1 3 حصار 2

 5 2 4 1 3 مشمپا 3

 - 1 - 3 2 قره اوغالنلو 4

 های پیشنهادی برای روستاهای هدف ها و طرحتعیین برنامه -3-9-3
های مناسب برای هریک از روستاهای هدف بخش ها و پروژههای زیر طرحرفتن گزارهحال الزم است تا با در نظر گ

 زنجانرود مشخص شود:

های کوه با توجه به اینکه اقتصاد روستای قره اوغالنلو به دامداری متکی است و همچنین با دسترسی به مراتع -

اطراف، از اینرو اولویت اول روستای قره  ، و کشت محصوالتی چون جو و یونجه در روستاهایبزگوش آذربایجان شرقی

های مرتبط با گردشگری دارای کمترین اوغالنلو توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی دامداری است. با توجه به اینکه پروژه

هاست، و ظرفیت این صنعت با افزایش خدمات و اشتغال مربوط به آن میزان فشار بر منابع آب و خاک سکونتگاه
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و همه ساله در این روستا  د و همچنین روستای قره اوغالنلو جزء روستاهای هدف گردشگری هستندیابافزایش می

و  گیرددر روستای قره اوغالنلو اولویت دوم قرار میحوزه گردشگری ، از اینرو گرددجشنواره شترسواری برگزار می

که در این روستا باغداری وجود ندارد لذا پیشنهادی این روستا است. از آنجایی  حوزه زراعت سومین اولویت برنامه

 فاقد اولویت است. 

حصوالت، بوطه، حصار و مشمپا باعث شده است تا فرآوری این محجم باالی زراعت و باغداری در روستاهای قره -

 اده و درشکیل دامکان توسعه در این روستاها را داشته باشند. در این روستاها، حوزه زراعت اولویت اول را ت

ی زه گردشگرحوطه به روستای قره بواولویت دوم ستاهای حصار و مشمپا حوزه باغداری در اولویت دوم قرار دارد و رو

 یابد. اختصاص می

 ته و حوزههای حوزه گردشگری و دامداری اختصاص یافاولویت سوم و چهارم روستاهای حصار و مشمپا به برنامه  -

 دهد.وستای قره بوطه را تشکیل میدامداری و باغداری اولویت سوم و چهارم ر

 های پیشنهادی برای هر یک از روستاهای هدفها و پروژه: تعیین طرح77جدول 

 طرح و پروژه پیشنهادی آبادی

 قره بوطه

 های سنتی، خانهگردی و سنتی، سفرههای بومایجاد تاسیسات گردشگری)اقامتگاه

، مراکز گردشگری روستاییهای گردشگری مراکز اقامتی جوان، تفرجگاه، محیط

 های منفرد(ساحلی و واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری

 (3ایجاد پرورش ماهی )واحد 

 ( 2ایجاد رستوران )واحد 

 های اقامت شبانه گردشگریایجاد محل 

  برنج کوبی مدرنبرنجکارگاه 

 کارگاه تولید آرد برنج 

 احداث انبار محصوالت کشاورزی 

 مشمپا

 گردی، جشنواره، (شگری)بومایجاد تاسیات گرد 

 احداث گلخانه نشاء برنج 

  و انگور ، زردآلوتولید کمپوت سیبمعیشت محور کارگاه 

  وره انگورغگیری و ترشی تولید آبغورهمعیشت محور کارگاه 

 حصار

  تولید کمپوت زردآلو و سیبمعیشت محور کارگاه 

  برنج پفی(تولید برنجک بو داده شدهمعیشت محور کارگاه( 

 مدرن کوبیرگاه برنجکا 

 کارگاه ادوات تولید کشاورزی 

 ایجاد پرورش ماهی 

 گردی، جشنواره، (ایجاد تاسیات گردشگری)بوم 

 قره اوغالنلو

 گردی، جشنواره شتر و کوچ عشایر، (ایجاد تاسیات گردشگری)بوم 

 واحد( 3های بومگردی )تجهیز خانه 

 واحد( 5)پروار بندی گوسفند 

 تیکارگاه تولید پنیر سن 

 کارگاه تولید پنیر و خامه پاستوریزه 

 کارگاه فرش بافی 
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