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 کلیات 

وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات،  روستاهای استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور، متأثر از جریان

های گذاریای که، سرمایهگونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهتحوالت متفاوتی را در زمینه

های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعة روستایی را به گسترده در زیرساخت

دیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات جامعة شهری نز

 محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای وری متکی استگذاری و رشد بهرهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه

گذاری متأخرتر را کاهش لید شده و بازده سرمایهگذاری به سرعت مشمول قاعدة بازده نزولی عوامل توسرمایه

 شود.گذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میدهد؛ بنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایهمی

به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  ،درصد رشد اقتصادی 51 از بیش رشد دهداقتصادی نشان می مطالعات 

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .ی استوررشد بهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتهای مالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و تقریباً یک وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسرمایه 

 متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسته یک در بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :بندی کردطبقهوری در روستاها را در قالب محورهای زیر ارتقای بهره کننده

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 دار قیمتـیمعنیشکاف 
ـــا مصـــرف و  تولیـــد ت

های بـا تغییـرات قیمت
 گسترده

وجود دارد؛ به نحوی که بخش زیادی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بیندارمعنیفاصله 
شود. این شکاف به کاهش ها میب واسطهاز ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج و نصی

های دلیل ناکارآمدی سیاستبهشود و گذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهدرآمد و انگیزه
 دهد.  اصالحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ می

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

گذاری صنعتی بزرگ مقیاس در گیری سیاستارث و عدم شکلثر از قانون تقسیم اراضی و قانون أتم
تر شده است. در چنین در روستاها بسیار کوچک تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر قرار صرفاً معیشتی ها دلیل آنکه مبنای فعالیتبهشرایطی 
   در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است. نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهادآب یکی 
 وافزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی  ،گذشته ةده

های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1361جاز از دهه های مجاز و غیرمحفر چاه
وری و بهره ییکی از عوامل محوری ارتقادر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 

توان . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استدرآمد روستا از محل فعالیت
 افزایش داد. تولید را دو تا سه برابر

بهرة  کشاورزی امور در توانمی آن مهار با که بوده توجه قابل بارش فصول در منطقه در سطحی آب
 کافی برد.
 جهاد ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت ارائة الگوی عدم

 گردیده بخش این در کشت وریبهره کاهش باعث مناطق استعداد و با ظرفیت متناسب کشاورزی

 است.

4 
 انها و متولیوجود دستگاه
ناهمسو در سیاستگذاری 

 روستا

از  روستایی و ... و فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،دستگاه
دستگاهی و ضعف  بین جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسعة روستاها هستند. ناهماهنگی

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنیاستس
 ها در بخشفعالیت انواع برای الزم مجوزهای اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

ــاالی ســاختار  نســبت ب
جمعیتـــی روســـتاییان 

گرا بــه نیــروی ســنت
انســـــانی مـــــاهر و 

 گراتخصص

پایین بودن سطح  شود.ادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میهای اقتصمطابق تئوری
ذهنی.  مقاومت سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم

نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و دانش  آنهاسرسختی 
است. در و دسته شدهدن این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این نیروی متخصص جوا

باشد، نیروی های دیرینه میها مطابق سنتزمین تملکدلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و بهاین میان 
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های انسانی و شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهمهاجرت می
درصد  3گردد. در آمریکا فقط وری پایین میحفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

ان با جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات نیز دارند، اما در ایر
 برد. در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  33وجود 

روستاییان با توجه به شیوة فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به 
عفران و های زینتی، دارویی، زتغییر الگوی سنتی و کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 زنند.سایر محصوالت کشتی دیگر می

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

برداری بین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

باید عدالت باشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میاز آنجا که منابع آب، خاک، چراگاه
برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ن بهرهای باشد که نسل حاضر ضمبین نسلی به گونه
گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، متأسفانه فقدان سیاست محفوظ بدارد.

رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میهای جدی به این منابع دارای آستانهآسیب
 ن منابع مواجه شویم.روند در آینده نه چندان دور با بحرا

7 

توجه غالـب بـه خـدمات 
رفـــاهی و زیرســــاختی 

گذاری جای ســـرمایهبـــه
 اقتصادی در روستا

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با این های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه
نگاه غالب به حوزة  وجود میانگین درآمد روستاها افزایش متناسبی نداشته است. در چند دهة گذشته

دخالت دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی 
 اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. 

1 
های کوچک نبود کارگاه
 مقیاس 

س، های کوچک مقیادر روستاهای ایران بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، کارگاه
بسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر نبود آموزش، دانش، تخصص و آگاهی کافی روستاییان 
و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از 

 باشد. ربط مینظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 سنتیتولید 

متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بوده 
ها، بـه عنـوان ملـال، در حـوزة دام سـبک، شـیوه پـرورش و بـازده آن تفـاوت است. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

در  اجتمـاعی و اقتصادی تحوالت ارکان از نیز آن در تحول و است روستا تصاداق اصلی محور کشاورزی که آنجا از

 .است وابسته کشاورزی بخش در وریبهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش شود،می محسوب روستاها

مل توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عواوری، میبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، دار در حوزة سیاستزمان و تغییرات معنی نیازمند

بینش، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و آثار 

های روستایی، چکیده گزارش لزایی و طرح توسعه پایدار منظومهمورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغا

 شود.بخش زنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه می
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 مقدمه

تاریخ بشریت در گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتی دچار تغییر و تحوالت بنیادین شد. تغییراتی که چهرة 

دامداری، به چشم انداز غالب -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -روستاییانداز غالب جغرافیای جهان را از چشم

شهری با تولیدات انبوه صنعتی تغییر داد. در این تحوالت بنیادین و با شیوع مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها 

 عموماً از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

تاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدة فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط تغییرات مکانی جمعیت از روس

تر و نقاط روستایی به صورت محوتر درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به شهری در شبکة فضای ملی هر روز پررنگ

وش نفت در های ناشی از فرعللی چند، صورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغال در سطح انبوه، نیازی بهشهرها و عدم صنعتی شدن شهرها 

به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبة شدیدی برای روستاییان 

های مسری، بر جمعیت وسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماریبه وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از ت

شهرها و روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستاییان به شهرها که 

محل جذب درآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش 

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر -فقر شهری پاسخ اجتماعیهای پهنه

بود. عدم صنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمدة زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع 

های شدید از ی به خاطر مهاجرترو روستاهای زیاداینهای طبیعی شد. از روستایی و بالاستفاده ماندن ثروت

 جمعیت خالی شدند و روستاها به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 مطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجاد

محلی را فراهم ساخت و میزان مشارکت  جامعة راداف توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد کارگیریهب اهالی و روستاییان را بیشتر کرد؛ چرا که

 از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندتسهیل می را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از سطح در

  .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و هاطرح منافع دیگرطرف 

های روستایی تالش شده که مسائل در تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه

های آن ها و راهبردصورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش، اهداف، سیاستبهکلیدی هر بخش 

هایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این بخش مطرح و در نهایت پروژه

های ای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهسند تنها گزیده

ها و کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیتروستایی است را در خود گنجانده و جای 

هایی در نظر گرفته شود تا به های هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبردها و سیاستمحدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 9

 بخش ی وضعیت توسعه هاشاخص -9-9 

 ی بیان وضعیت موجودهاشاخصمتغیرها و   -9جدول

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 مقدار متغیر/شاخص)درصد( /سهم

 استان شهرستان

ی
ماع
جت
ا

-
ی
نگ
ره
ف

 

 1157461 67،951 1395 67،951 نفر جمعیت

 321913 21215 1395 21215 خانوار خانوار

 112 113 1395 113 درصد نسبت جنسی

 3/31 2/31 1395 2/31 درصد میانگین سنی

 7/32 47/11 1395 47/11 درصد نسبت شهرنشینی

 11/1 14/1 1395 14/1 درصد (1395 -1391متوسط رشد ساالنه جمعیت )

 2/3 2/3 1395 2/3 درصد بعد خانوار

 1/14 2/75 1395 2/75 درصد نرخ باسوادی

ی
اد
ص
اقت

-
ی
ید
تول

 

 - 1/92 1395 1/92 درصد نرخ اشتغال 

 6/11 9/7 1395 9/7 درصد نرخ بیکاری 

 - 67/11 1397 67/11 هکتار بردارمیانگین اراضی زراعی هر بهره

 - 41/1 1397 41/1 هکتار بردارمیانگین اراضی باغی هر بهره

 111251 1612 1395 1612 نفر تعداد شاغالن در بخش کشاورزی 

 241915 4421 1397 4421 تن 1تولید گندم )آبی و دیم(

 43941 9/1416 1397 9/1416 تن تولید جو )آبی و دیم(

 131111 36657 1397 36657 تن تولید انگور

ی
یع
طب

 

 - 43 1395 43 درصد  (% 1-5) شیب ها در پهنة میزانگاهبیشترین سکونت

 ها درپهنهگاهسکونت بیشترین

 متری( 2111-1111طبقات ارتفاعی )
 43 1395 43 درصد

22/39 

 متری( 1111-2111)

 به رو)جهت شیب  پهنه در هاسکونتگاه بیشترین

 (جنوب
 21 23 1395 23 درصد

 آهکی، کنگلومرا، مارن  1395  - خاک شناسی

 خطر متوسط و باال 111 1395 111 درصد بندی زلزله )خطر متوسط(پهنه

 - 71 1395 71 هکتار طیف پوشش گیاهی )جنگل تنک(

 334 12  12 روز متوسط بارش ساالنه

 نیمه خشک سرد  1395  - بندی اقلیمی دومارتنطبقه

 119 66 1395 66 روز روزهای یخبندان

 - 129  129 درصد میانگین تبخیرساالنه

ی
نای
یرب
و ز
ی 
خت
سا
یر
ز

 

 - 12/39917 1397 12/39917 هکتار مساحت کل شهرستان

 15153 33/966 1397 33/966 هکتار تاکستان

 - 97/473 1397 97/473 هکتار شده ساخته اراضی و سکونتگاه

  1/12116 1397 1/12116 هکتار دیم و مرتع کاربری مخلوط

                                                           
 7139-1396در این قسمت تنها تولیدات نقاط روستایی منظومه خرمدره در دو دهستان الوند و خرمدره آورده شده و آمار مربوط به سال زراعی  -1 

 است که توسط خود جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره در اخیتار مشاور گذاشته شده است و مستندات آن موجود است.
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  73/15474 1397 73/15474 هکتار متراکم نیمه نسبی پوشش

  97/11151 1397 97/11151 هکتار باغ و زراعت مخلوط آبی زراعی اراضی
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 های بیان وضعیت موجود )دنباله(ا و شاخصمتغیره -9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 مقدار متغیر/شاخص)درصد( /سهم

 استان شهرستان

ی
نای
یرب
و ز
ی 
خت
سا
یر
ز

 

 درصد درصد مساکن با اسکلت فلزی، بتنی و سایر

 16اسکلت فلزی= 

 4بتنی= 

 11سایر= 

1395 

 16اسکلت فلزی= 

 4بتنی= 

 11سایر= 

57746  

 روستا 13 1395 روستا 13 درصد مند از آب شرب لوله کشی شدهروستاهای بهره

روستا )دارای  716

و  1برخورداری سطح 

2) 

مند از گاز طبیعی به کل نسبت خانوارهای بهره

 خانواها
 درصد

 71الوند= 

 111خرمدره= 
1399 

 71الوند= 

 111خرمدره= 
 درصد خانوارها 1779

 - 111 1395 111 درصد د از برقمنروستاهای بهره

 درصد مند از مطالعات طرح هادیروستاهای بهره
 33الوند= 

 51خرمدره= 
1397 

 33الوند= 

 51خرمدره= 
2/91 

 درصد روستاهای دارای خانه بهداشت
 61الوند= 

 71خرمدره= 
1397 

 61الوند= 

 71خرمدره= 
 (91)در سال  4774

 3/65 51 1395 51 درصد ت )بقالی(روستاهای برخوردار از سوپر مارک

 5/16 72 1395 72 درصد روستاهای برخوردار از خدمات آموزشی

 - 72 1395 72 درصد روستاهای برخوردار از فنآوری اطالعات

 هاقابلیت -9-2

و خرمدره در ابعـاد اجتمـاعی، اقتصـادی، کالبـدی، محیطـی  ةهای منظومدر این قسمت از گزارش به بررسی قابلیت

 مدیریتی و سیاسی پرداخته شده است.

 اقتصادیالف( 

 ؛ای(وجود بازار دام )مال بازار( در شهرستان خرمدره )با امکان نقش پذیری فرا منطقه 

 ؛آب و تولید کشمشکشت محصول انگور و فرآوری آن به شیوه تیز 

 ؛کشت محصوالت زراعی متنوع در سطح شهرستان و امکان تنوع آن 

 ؛و سنگین در روستاهای دهستان نگهداری دام سبک 

  ؛تهران و قابلیت ایجاد مشاغل خدماتی و تفریحی در پیرامون جاده-زنجاندسترسی به آزاد راه 

 ؛امکان توسعه و برندسازی صنعت کفش )کتانی( در سطح شهرستان 

 دستی و محصوالت کشاورزی متنوع برای فروش توسط روستاییان.وجود انواع صنایع 

 اجتماعیب( 

 برخی از روستاهای منظومهدر جمعیت  بودن نرخ رشد باال 

 درصد 41/71کل یدرصد و نرخ باسواد 96/71زنان  یدرصد، نرخ باسواد 63/14مردان یبرا ینرخ باسواد 

 ؛متعدد یو گروه یفرد یهامهارت 

 منظومه نیا یاز روستاها یرو به رشد بعد خانوار در بعض تیوضع. 

 محیطی )آب و خاک(ج( 
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 ؛مناسب زیرزمینی آب منابع در منظومه و وجود سطحی آب جریان عبور 

 ؛کشاورزی مساعد خاک با اراضی گستردگی 

 ؛وجود تنوع ارتفاعی در سطح منظومه 

  ؛منظومهوجود مراتع متعدد در سطح  

 وجود روزهای بادی زیاد )مه یلی( در جهت توسعه انرژی بادی. 

 فضایی–کالبدی د(

 ؛وجود نیروی کار ارزان در منطقه  

 ؛منظومه روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای 

 ؛هانزدیکی به شهرها و مراکز جمعیتی برخی روستاها و استفاده از امکانات آن 

 ؛خدمات و کاال نقل و حمل توسعه خصوص در الزم هایپتانسیل داشتن 

 ؛ایهای گلخانهوجود پتانسیل مناسب برای توسعة فعالیت 

 های گردشگری و آب و هوای مساعدهو خاک، منابع تولیدی، جاذب ها، مراتع، منابع آبوجود دام. 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 ،خرمدره در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطی ةهای منظومدر این قسمت از گزارش به بررسی محدودیت

 مدیریتی و سیاسی پرداخته شده است.

 اقتصادیالف( 

 ؛های زراعی جهت کشت و زرعزمین وجود ارتفاعات متعدد و کمبود 

 ؛های توسعه در منظومهعدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی با برنامه 

 های فرآوری محصوالت باغی بخصوص در زمینه انگور و وجود محدودیت عدم توسعه کارخانجات و کارگاه

 ؛توسعه باغات از طرف نهادهای دولتی

 ؛های اقتصادیبخش ةتوسع ةفقدان منابع قابل اعتماد در زمین 

 ؛کمبود صنایع معدنی و فرآوری محصوالت استخراجی از معادن فعال این شهرستان 

 ؛گذاری در بخش کشاورزی و صنعتکم بودن رقابت بین مردم جهت سرمایه 

 ؛پایین بودن سطح درآمد زندگی مردم روستاها 

 ؛گذاری در روستاهاتمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه 

  ؛نگرش اقتصادی به بخش کشاورزی در منطقهنبود 

 ای و ایجاد مشکالت برای دسترسی به روستاهای پیرامون.وجود تصادفات جاده 

 فرهنگی –اجتماعی ب( 

 همچنین مهاجرت مردان روستایی  ،پایین بودن سطح بهداشت و طول عمر و باال بودن میزان باروری زنان

 ؛هابه شهر

  ؛منظومه تیکل جمعهب ینیروستانش سبتنپایین بودن 
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 ؛با استان و کشور سهیدر مقا یطورکلبه نییرشد پا نرخ 

 ؛تیجمع یریپ یشیافزا روند 

 ؛اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت 

  هایتمامی دوره منظومه از متوسط روستایی کشور در نیدر روستاهای ا خانوار بعد متوسطپایین بودن 

 ؛سرشماری

  نسبت  نیب سهیدر مقا .یکشور و استان یبا نسبت جنس سهیرمدره در مقاخ ةمنظوم یجنس نسبتباال بودن

باالتر بوده و از  یبه مقدار کم استاننسبت به  ،یکه نسبت جنس میابییم در استانمنظومه با  نیا یجنس

 ؛ستیفاصله داشته و متعادل ن 115نسبت 

 باشدیتر مکم24/14( حدود75/32کل استان ) ینیمنظومه خرمدره نسبت به روستانش ینیروستانش نسبت .

شهرستان در مقابل کل  نیا ییروستا تیبودن جمع نییبا توجه به تعداد کم روستا در منظومه خرمدره پا

 ؛باشدیم نییپا اریمنظومه بس تیکل جمعبخش به نیا ینینسبت روستانش ت،یجمع

 آموزان از بازماندن دانش جهیدرنتمنظومه و  نیا یو مقاطع باالتر در اکلر روستاها ییمدارس راهنما نبود

 .لیتحص

 محیطی ج( زیست 

 ؛کشاورزی جهت نیاز مورد فصول با جوی نزوالت تطابق عدم 

 ؛آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب هایسفره از رویهبی ةاستفاد 

 ؛روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم 

 ؛های انتقال آّبنهر و هاکانال برخی بودن خاکی 

 ؛معادن فعالیت از ناشی هایودگیآل 

 ؛های زیر زمینی )به حد بحرانی در سطح استان زنجان رسیده است(پایین رفتن آب سفره 

 ؛غیره و صاعقه تگرگ، رانش و سیل، زلزله شامل طبیعی مخاطرات از ناشی تهدیدات و خطرات 

 ؛یآب منابع سایر و هارودخانه و هامسیل و انهار به لودهآ هایآب هدایت 

 مراتع و تخریب خاک فرسایش. 

 فضایی-کالبدی د(

 ؛فقدان یکپارچگی و ارتباط کالبدی هسته روستایی با بافت پیرامونی منظومه 

 ؛و دامداری ت کشاورزیالونقل مناسب برای ارسال محصو فقدان و ضعف شبکة حمل 

 ؛روستایی ویژههب و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب دسترسی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات ودکمب 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانیخدمات جهت هاحوزه مرکز امکانات ضعف 

 ؛برق انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاریسرمایه ضعف 

 ؛های مناسب از قبیل آب، برق، گاز و فاضالب در برخی مناطق روستایینبود زیرساخت 
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 ها در ها و نخالهزدن سیمای روستاها به دلیل رهاسازی زباله مشکل دفع زباله در برخی مناطق و برهم

 ؛اطراف روستاها

 ؛کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها 

 ؛آموزانکمبود امکانات آموزشی و تحصیلی و به تبع آن مهاجرت اجباری به منظور تحصیل دانش 

 ؛یب کامل در زمان وقوع بالیای طبیعیاستفاده از مصالح نامناسب در ساخت مساکن روستایی و امکان تخر 

 های روزانه برای خرید مایحتاج های تجاری و بازرگانی در روستاها و اجبار به مهاجرتکمبود کاربری

 ؛ضروری

 ؛ریزی روستایینبود طرح هادی در برخی روستاها و دشوار شدن برنامه 

  های رها شده برای انواع تخلفات ریسازی این کارباستفاده در روستاها و زمینههای بالکاربریوجود

 ؛اجتماعی

 ؛های مناسب و با کیفیت برای کشاورزیکمبود زمین 

 .کمبود امکانات تفریحی و خدماتی در روستاها 

 گردشگریه(

 ؛بومگردی در سطح روستاهای شهرستان و وجود مشکالت اقامت گردشگران ةکمبود خان 

 ؛ستانیا ناکافی بودن تبلیغات در صدا و سیما و جراید 

 ؛گردشگری خرمدره ةها و جشنوارهای توسععدم برگزاری همایش 

 ؛شهرستان در گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود 

 ؛پتانسیل مانند آرانج دارای برخی از روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛شهرستان سطح در خدماتی رفاهی و امکانات کمبود 

 و خدماتی گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل ینپای سطح. 

 ی و منظومه(رتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزایمسائل کلیدی بخش )م -9-4

طور فضایی پراکنده هبها نواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائه خصوصیات مشابهی دارند. جمعیت   

های الزم برای بسیج ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصتلط بوده و در پارههستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مس

. این خصوصیات بدان معنی است که مردمی که در نواحی روستایی زندگی شوندمیرو همنابع با محدودیت روب

به  برای حصول .باشندمواجه می هستند،های اساسی برای توسعه ای از عواملی که چالشبا مجموعه ،کنندمی

کارگیری جدی امکانات و هیافته، راهی جز استفاده و بای منطبق با نیازهای امروزین یک جامعه توسعهجامعه

سیاسی، یندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، آفر .و فرهنگی وجود ندارد ، اجتماعیاستعدادهای انسانی، اقتصادی

روستایی در جهت حصول به توسعه از طریق سائل توسعهترین ابعاد معنوان مهمبهو کالبدی فضایی مدیریتی، 

پایدار روستایی و ة جدول ذیل مسائل کلیدی و مهم در توسع . درهای روستایی هستندمدیریت و کنترل محیط

های اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، دهد. این مسایل به بخشتوسعه اقتصادی در منظومه خرمدره نشان می
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گیری از نظرات مدیران روستایی، مردم محلی، خبرگان روستایی، ریش ی تقسیم شده است و با بهرهکالبدی و مدیریت

 سفیدان و ... تدوین شده است.

 اقتصادیالف( 

 ؛های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت 

 ؛کمبود اشتغال کافی و وجود بیکاری جوانان روستایی 

  ؛دلیل کمبود آب و بروز خشکسالیبهکاهش تولیدات کشاورزی 

 ؛)طبق گفته روستاییان( مین علوفه و آبأهای تبه جهت افزایش هزینه سنگین کاهش تعداد دام  

 ؛هافعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن سنتی 

 ؛آب )بندهای انحرافی( و مشکالت تولید محصوالت کشاورزی ةمشکل ذخیر 

 ؛هارزی و نقش پر رنگ دالالن و واسطهمشکل بازاریابی محصوالت کشاو 

 ؛ها جهت توسعه روستا و حل مشکالت اقتصادی جامعه محلیکمبود بودجه دهیاری 

 ؛بخش سطح در اقتصادی هایفعالیت تنوع سطح بودن پایین 

  ؛بازار مناسب نبودمشکالت فروش محصوالت کشاورزی و نبود تضمین برای فروش و 

 ؛الکترونیک تجارت جمله از ازرگانیب نوین خدمات بخش توجه به عدم 

 ؛کمبود منابع مالی در جهت حل مشکالت اقتصادی روستا 

 مشکالت دریافت وام و بروکراسی شدید اداری دریافت تسهیالت. 

 اجتماعی و فرهنگیب( 

 ؛کیفیت نابرابر سطح زندگی و پایین بودن رضایتمندی 

 ؛روستایی به شهرجوانان  اهش نیروی کار و جمعیت جوان به دلیل مهاجرتک 

 ؛وجود ضعف آشکار در منابع انسانی 

 های های اعظم منظومه متاثر از سیاستشکاف کالمی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در قسمت

 ؛سازی زبانیراسیستی رژیم طاغوت در یکسان

 ؛ضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سطح محلی 

 ؛برنامه جامع برای عمران و توسعه روستایی نبود 

 ؛پذیر و مدیریت واحد روستایینبود متولی مسئولیت 

 ؛فقدان رویکرد توانمندسازی باالخص برای زنان روستایی 

 ؛عدم اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی 

 ؛عدم مشارکت روستاییان با مسئولین 

 .کاهش میزان اعتماد به مسئولین 

 محیطی زیست ج( 

 ؛مه و کیفیت پایین آب در برخی روستاهاب شرب در بیشتر روستاهای منظوآ نبود 
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 ؛عدم تعادل دام و مراتع 

 ؛بروز خشکسالی و کم آبی و عدم استفاده صحیح از آب 

 بند برای مهار سیل در زمان بحران؛ها در برخی روستاها و نبود سیل ها در مسیلقرارگیری سازه 

 ؛اهانبود مکان مناسب برای دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روست 

 ؛های سطحی شهر و روستادلیل هدایت فاضالبآلودگی منطقه به 

 ؛های مرغوب کشاورزی پیرامون روستاهاساخت و ساز در زمین 

 ؛به در برخی از روستاهاآرعایت نشدن حق 

 ؛محدودیت استفاده از مراتع از طرف منابع طبیعی 

 های زیر زمینی )به حد بحرانی(پایین رفتن آب سفره. 

 فضایی-کالبدی د( 

 ؛های روستاییویژه در جادهبهشانه  نبودهای ارتباطی از قبیل فرسودگی و روکش آسفالت و مشکالت راه  

 ؛کمبود آب شرب در روستاها که از مسایل بسیار مهم در روستاهای سطح شهرستان است 

 ؛های خانگیبآنبود سیستم فاضالب در اکلر مناطق و بروز مشکل دفع پس 

 ؛هداشتی و درمانی در سطح روستا و مراجعه به شهرهای اطراف برای برخورداری از امکاناتمبود امکانات بک 

 ؛عدم مقاوم سازی کالبد روستا جهت مقابله با سیل و سایر مخاطرات محیطی 

 ؛هامشکالت بهداشت محیط روستا و کمبود امکانات بهداشتی دام 

  ؛ی روستاهای کوهستانیدهی مناسب تلفن همراه و نبود اینترنت در برخآنتنعدم 

 ؛رسانی در برخی از روستاهانبود شبکه گاز  

 ؛مشکالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 

  ؛ها و امکانات ایجاد آنمعابر با وجود زیرساختبرخی از نبود روشنایی مناسب 

 ؛مهاجرت اجباری روستاییان مبود خدمات آموزشی کافی و مشکالت نوسازی مدارس و نهایتاًک 

 ؛های عمومیمانند کتابخانه در روستاها د امکانات فرهنگیکمبو 

 ؛کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی 

 مین مایحتاج روستاییان.أهای مصرف روستایی برای تکمبود تعاونی 

 گردشگریه( 

 ایعکیفیت صن بهبود و توسعه منظوربه غذایی و فرهنگی ،هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهای نبود 

  ؛دارویی گیاهان بومی و دستی، محصوالت

 ؛سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها،همایش برگزاری کمبود 

  ؛اجتماعی و زیست محیطی آن -آشنایی ناکافی مردم بومی منطقه با صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی 

 ؛خدمات جذب گردشگر ةو توسع کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در  بخش گردشگری 

 ؛وری جدید توسط گردشگران داخلی و خارجیآایجاد تضاد بین فرهنگ سنتی در برابر ورود فرهنگ و فن 
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 های مجازی،شبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت

 ؛در سطح منظومه گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات ردفات کمبود 

 ؛های محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجینامناسب بودن زیرساخت 

 ؛ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه 

 ؛ای هدایت گردشگراننداشتن ورودی جذاب روستاها بر 

 بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل پایین سطح. 

 موجود ییساختار و سازمان فضا -9-5

 
 ساختار فضایی منظومه خرمدره -9نقشه 
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 سازمان فضایی منظومه خرمدره در وضع موجود -2نقشه 

 بندیجمع -9-6

شهرسـتان  دهـد،مدره در اسـتان زنجـان نشـان مـیخر ةهای اقتصادی در سطح منظوماهمیت و جایگاه فعالیت

خرمدره در قسمت جنوبی استان زنجان قرار گرفته، که از شمال به استان قزوین و از شرق و غرب به شهرستان ابهـر 

منحصر بـه ترین شهرستان استان زنجان بوده و از طبیعت زیبا و کوچککه  رسدو از جنوب به شهرستان خدابنده می

ات میوه را در اسـتان از نظر طبیعت زیباترین باغ دشتی است که-ای کوهستانیدره، منطقهر است. خرمفردی برخوردا

ایـن شهرسـتان پتانسـیل . گوینـدنیز مـیزنجان همین دلیل به شهرستان خرمدره، نگین سبز استان به و دزنجان دار

سـازی کـه از سرم و لولـه میـرال، شـرکت شیشـه ضـد گگروه صنعتی مینـو. زیادی از لحاظ صنعت و کشاورزی دارد

. ایـن هرسـتان قـرار دارددر این ش ،باشدمیاز امکانات بالفعل و ترین واحدهای تولیدی شمال غرب کشور است بزرگ

معدن سـنگ گرانیـت و یـک معـدن مـ  و  1باشد که در حال حاضر دارای معادن با ارزشی میشهرستان همچنین 

کشـاورزی،  ةخرمدره بر پایـستان قتصاد شهراز نظر کشاورزی نیز، ا .باشندسلی  توسط کارشناسان مربوطه فعال می

های زیـر زمینـی و دلیل استعداد فراوان از نظر آبدره بهرستان خرمدامداری و خدمات استوار است. کشاورزی در شه

های حاصلخیز رواج بسیار یافته و شغل اصلی مردم این ناحیه شده است. نوع کشـت در ایـن شهرسـتان آبـی و خاک

ان قبـل از شهرسـتاین دیمی و محصوالت عمده آن گندم، جو، تره بار، انگور، لوبیا، بنشن، زردآلو، سیب و بادام است. 

کیلـومتری شـهر ابهـر  6ترانزیتی و در کل تبدیل به یک شهر، دهکده خرم، آباد و پر رونقی در  ،ایجاد راه آهن و جاد

محـل  گذشـتندچنین بـرای مسـافرینی کـه از جـاده ابریشـم مـیهم ؛بود و در امر کشاورزی و زراعت فعالیت داشت

هـای وسـیع میـوه توان بـه بـاغبکر و دیدنی این شهرستان می هایاز جاذبه .شداستراحت و تجدید نیرو محسوب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
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های شاه باغی، ارتفاعـات همجـوار الونـد، های قدیمی، جنگلکوچه باغ ،ویژه محمود آباد، جاده بین مزارع داسدارانهب

 انیشـیفه لو و شویر، مسجد بهمن حجت کادریاچه کوچک سدهای خلروستای کوهستانی انجلین و پالس و ویستان، 

 . های طبیعی و تاریخی اشاره کردعنوان جاذبههب و ... و غار بهمن حجت کاشانی

توان گفت، وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای این منظومه، متأسـفانه در اثـر مشـکالت موجـود طور کلی میبه

، کـاهش جمعیـت های گستردة روستاییان به شـهرهاکه جابجایی و مهاجرتیطوربه ؛روند نزولی به خود گرفته است

خصوص در روستاهای کوهستانی، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غـذایی، قـرار گـرفتن عمـدة جوان روستاها، به

دهد که در عمل، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افـزایش جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می

تـر منـافع ناشـی از رشـد در ایـن منـاطق و و برقراری متعـادل های مولد،درآمدهای متنوع و پایدار، گسترش اشتغال

های اخیـر موفقیـت چشـمگیری نیافتـه اسـت. همچنـین، دلیل کمبود آب و بروز خشکسالیهای انسانی بهسکونتگاه

رویه از منابع آبـی و زراعـی، باعـث بـرهم خـوردن تعـادل دلیل کمبود آب و استفادة بیکاهش تولیدات کشاورزی به

شـناختی، های زراعـی، بـه تزلـزل تعـادل بـومهای طبیعی و زراعی شده و با کاهش پایداری طبیعت و نظامومبزیست

از دالیـل عمـدة لذا،  را رقم زده است. هاآنانجامیده و ناپایداری  خرمدره ةهای منظوماقتصادی و اجتماعی سکونتگاه

، خدمات و صنعت، مشکالت اقتصادی و درآمـدی های کشاورزیهای مورد مطالعه در بخشضعف ساختاری سکونتگاه

های کـاری و وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فرصتست و علت بههاآن

های اندک در گذاریگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمایههای سرمایهمنابع مالی اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنوع مشـاغل، پـایین بـودن سـطح را می هاست، که تبلور آنو نداشتن تنوع در فعالیت بخش کشاورزی

هـای وری در بخش کشـاورزی، پـایین بـودن دسـتمزدها، ناپایـداری فعالیـتاشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

محیطـی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیسـتماندگی و ناپایداری روستاهای منظومه در اقتصادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.



 21 ...............................................................................................................  ................................................... شهرستان خرمدره /  بخش مرکزی

 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش -2

 کلی اهداف -2-9

 ةتوسعاشتغالزایی روستایی و بر مبنای اصول فکری و مباحث نظری مطرح )در گزارش اصلی طرح( اهداف طرح    

توان در هر بر اساس ساختار طرح می پایدار منظومه روستایی خرمدره در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

کدام از ابعاد مطرح، به بررسی اهداف پرداخت و در نهایت اهداف اصلی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، اهداف 

 ک ابعاد به شرح زیر قابل طرح است:مطرح به تفکی

 اقتصادی الف(

 ؛های با نیاز آبی باالترویج کشت جایگزین به جای کشت 

 ؛برداری کشاورزیلگوی بهرهاصالح ا 

 ؛های تولید در بخش کشاورزی و صنعتاصالح شیوه 

 ؛های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشایجاد شبکه 

 ؛تقویت درآمد و اشتغال پایدار روستاییان با رویکرد فضایی 

 ؛بخشی اقتصادی روستاییانتنوع 

 ؛ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی 

 ؛صی و دولتی در بخش صنعت، کشاورزی و خدماتگذاری خصوتقویت سرمایه 

 های گردشگری در منظومه خرمدرهظرفیت ةتوسع. 

  اجتماعی ب(

 ؛بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان 

 ؛های هدفتوانمندسازی افراد و گروهبر کید أافزایش منزلت اجتماعی با ت 

 ؛حفظ و شناخت هویت اجتماعی 

 ؛ احی روستایی برای زنان، کودکان و ...تقویت امنیت اجتماعی در نو 

 ؛ایجاد عدالت اجتماعی با رویکرد عدالت فضایی 

 ؛پذیری روستاهای منظومهزندگی، سرزندگی و زیست کیفیت یارتقا 

 ریزی مطلوب برای حفظ و رشد جمعیت روستایی در سطح منظومهبرنامه. 

 محیطیزیست ج(

 ؛یح از منابع تجدیدپذیرحفاظت از منابع تجدید ناپذیر و استفاده صح 

 ؛و حرکت بر اساس آن منابع طبیعی موجود در روستاها شناخت ظرفیت تحمل 

 ؛محیطی )گیاهان، حیوانات و ...(زیست حفظ تنوع 

 ؛)آب، خاک( مدیریت صحیح منابع طبیعی تولید 

 )... ؛مدیریت مخاطرات محیطی )سیل، زلزله، خشکسالی و 

 های تولیدی روستاییانو دفع صحیح زباله محیطیتهای مختلف زیسکنترل شدید آلودگی. 
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 فضایی - کالبدی د(

 ؛، زیست و فعالیتیگذارسرمایهامن برای  هایمحیط شناسایی 

 ؛اساسی روستاییان های کالبدیتأمین زیرساخت 

 ؛و مجازی های بین روستایی، بین شهرستانی()راه های ارتباط فیزیکیتقویت زیرساخت 

 ؛های کاربری اراضینقشهبه در نواحی روستایی با توجه  ساز و ی ساخترعایت استانداردها 

 ؛در برابر بالیای طبیعی های روستاییزیرساخت ایجاد و تقویت توان حفاظتی 

 های الزم و ضروریهای فضایی با ایجاد زیرساختتقویت جریان. 

 گردشگریه( 

 ؛گردیة گردشگری روستایی با رویکرد بومتوسع 

 ؛باستانی خرمدره ةتاریخی با وجود تپ گردشگری ةتوسع 

 گذاری برای جذب بیشتر گردشگر در منطقههای سرمایهپیشنهاد بسته. 

بایستی به شکل یکپارچه اتفاق  با توجه به اهداف مذکور در هر کدام از ابعاد و توجه به این نکته که تحقق این اهداف

ی از اهداف کالن توسعه پایدار روستایی منظومه خرمدره به فتد تا بتوان به توسعه پایدار دست یافت، اکنون برخبی

 :شرح زیر قابل طرح است

 های تولیدی متناسب با آن؛ح شیوهتوجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید و اصال 

 ؛در نواحی روستایی در جهت تحقق رویکرد مشارکتی و خوب تقویت حکمرانی محلی 

 ؛برداری درست از آنهای بهرهیست و شیوهز تقویت آگاهی مردم نسبت به ارزش محیط 

  ؛تر از منابعوری مناسبتو بهرهو برند  هدایت تولید به سمت تولیدات پایدار دارای ارزش اقتصادی باالتر 

 ؛و سازگار با توسعه پایدار منظومه کسب و کارهای جدید و کوچکهای ایجاد و تقویت زمینه 

 ؛زیستهای موجود و جدید با محیطو زیرساخت ایجاد و تقویت سازگاری نظام سکونتگاهی 

 های قانونی و اداری جدید در جهت حضور و مشارکت واقعی تمامی ذینفعان در شناخت، برنامهایجاد رویه-

 ؛های توسعه منظومهریزی، اجرا و پایش طرح

 ح منظومه در .. در سط. های اقتصادی، درآمد، خدمات وها، فعالیتسازی توزیع زیرساختتقویت و مناسب

 ؛جهت تحقق عدالت فضایی

 های صنعتی، کشاورزی، در زمینه زیستی و افزایش رفاه اجتماعیحفظ تنوع بر تنوع اقتصادی با تأکیدتقویت

 ؛خدماتی و گردشگری

 ؛در سطح منظومه های روستاییپذیری سکونتگاهافزایش زیستمحیطی با هدف  های زیستکنترل آلودگی 

 گردشگری در این شهرستان. های باالیا توجه به وجود قابلیتسطح شهرستان ب توسعه گردشگری در 

 اهداف کمی -2-2

، سرزمین، نیروی انسانی، اقتصاد و تولید و زیرساخت و جوامعاهداف کمی تحقیق در فصول کلی جمعیت و 

 .آورده شده است 2تدوین شده و در جدول زیربنا 
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 ای کلیهاهداف کمی بخش برحسب سرفصل -2جدول 

 های کلیسرفصل
 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص
ریزی / برنامه بینیپیش سال پایه

 میزان سال 9445 سال

مع
جوا
 و 
ت
عی
جم

 

 73111 67951 1395 نفر جمعیت کل
 14/1   درصد 1395-1415نرخ رشد جمعیت 

 17 52/11 1395 درصد میزان روستانشینی
 16 16 1395 تعداد سکنه روستاهای دارای

ن
می
رز
س

 

 394771 394771 1395 کیلومتر مربع مساحت

 تراکم نسبی جمعیت کل
نفر در کیلومتر 
 مربع

1395 172712 117714 

 نیروی انسانی
 21159 11541 1395 نفر تعداد کل شاغلین
 4227 3111 1395 نفر تعداد شاغلین روستایی

ید
تول
 و 
اد
ص
اقت

 

 3767 3766 1395 نفر بار تکفل اقتصادی
 16391 16391 1393 هکتار سطح زیر کشت

 9541 9367 1393 هکتار سطح زیر کشت دیم )زراعت(
 2451 2469 1393 هکتار سطح زیر کشت آبی )زراعت(

 4411 4555 1396 هکتار سطح باغات
 21111 11111 1393 تعداد دام سبک
 7941 7511 1393 تعداد دام سنگین

اخ
رس
زی

ربن
 زی
ت و

 ا

 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه
 16اسکلت فلزی= 
 4بتنی= 
 11سایر= 

 21اسکلت فلزی= 
 12بتنی= 
 61سایر= 

مند از آب سالم روستاهای بهره
 کشیلوله

 111 2روستا 13 1397 تعداد

 111 16 1397 تعداد روستاهای برخوردار از برق
 111 14 1397 تعداد بیعیروستاهای برخوردار از گاز ط
 111 9 1397 تعداد روستاهای دارای طرح هادی

 1391ای، ؛ مطالعات کتابخانه1391های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 های توسعهگیریجهت -2-9

انداز های چشمگیریهای توسعه بخش و دست یافتن به رویکردها و سمتموریتأراستای به انجام رساندن م در   

 -موجود و ضرورت تغییر الگوهای موجود در ابعاد محیطی یهاها و محدوددیتبا توجه به ظرفیت، ظومهمنپیشرفت 

محلی و به دنبال آن بیانیه چشم  ةاقتصادی و کالبدی یک سناریوی مرجع با مشارکت جامع -بوم شناختی، اجتماعی

 شود:در ذیل این فرآیند تشریح میگرایانه تدوین گردید که ها و با رویکرد آرمانانداز بر اساس واقعیت

 اقتصادی الف(

 در نواحی روستایی منظومه خرمدره؛ یافزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکار 

  دامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار؛افزایش تولیدات 

                                                           
های صنعتی، مراکز آموزشی و ، مجتمعها()مکان ، کارخانجات، مزارعهای هادی روستایی منظومه خرمدرهها و طرحدر بررسی وضع موجود زیرساخت 2

 نظر گرفته نشده است. روستاهای خالی از سکنه، در
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 دامی و عبور از نظام تولید سنتی؛ مکانیزه شدن نظام تولید در بخش کشاورزی و 

  محیطی و قانونی؛با رعایت مالحظات زیستافزایش تولیدات کشاورزی 

 ؛ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان 

 های ایجاد کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی.افزایش زمینه 

 اجتماعی ب(

 نواحی روستایی؛ متعادل با ظرفیت افزایش نرخ رشد جمعیت 

 )؛بازگشت مهاجران به روستاهای موطن خود )رویکرد مهاجرت معکوس 

 ؛برداران کشاورزییش نرخ باسوادی روستاییان و بهرهافزا 

 ؛تشویق به افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیری 

 افزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان. 

 محیطی )آب و خاک(زیست ج(

 زمینی موجود طحی و زیرپایدار از منابع آبی س ةاصول توسع بر تعیت حقآبه طبمنطقی با رعایبرداری بهره

 در منظومه؛

 ؛کید بر ظرفیت مراتعأو ت برداری پایدار از مراتع موجودبهره 

 ؛خرمدره ةمناطق کوهستانی و دشتی منظوم برداری پایدار از ظرفیتبهره 

 ؛و تنوع اکولوژیکی محیطیحفاظت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست 

 سوانح طبیعی؛در برابر  هاایجاد ساختارهای الزم جهت کاهش خطرپذیری سکونتگاه 

 زیست. برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره 

 فضایی- کالبدی د(

 ابی به ساختار شبکه ارتباطی کارآ؛دستی 

 ؛آرمه و ...()اسکلتی، بتون توسعه مساکن بادوام 

  وری؛قطعات کشاورزی و افزایش بهرهیکپارچه شدن 

 ؛با رویکرد عدالت فضایی توزیع متوازن جمعیت 

 آموزشی، بهداشتی، بازرگانی و ...( توزیع متوازن خدمات(. 

 گردشگری ه(

 ؛صنعت گردشگری منطقه ةگذاری توسعگذاران خصوصی جهت سرمایهسازی برای حضور سرمایهزمینه 

 سازی برای حضور فعالمینهز Ngoدهی اینجا نقش دولت حمایت از سازمان . درمردم نهادهای ها یا سازمان

 ؛دباشهای مردمی میتشکلونه گو ایجاد این 

 خدمات  ةری از طریق توسعگردشگ ةبهبود کیفیت زندگی افراد بومی ساکن در روستاهای هدف و نمون

 زیربنایی؛
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 زیست روستاهای پایدار و لحاظ نمودن ارزش منابع طبیعی و محیط ةهای محیطی توسعرعایت شاخص

ها با تعریف ظرفیت ها و پروژهو مطالعات طرح هاها، سیاستریزیگردشگری در برنامه ةهدف و نمون

 .اماندهی کاربری منابع در حد نیازجهت س ،تحمل محیطی

 راهبردها  -2-4

های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرح، به تعیین ها و محدودیتبا عنایت به مهمترین قابلیت

 شود. رداخته میهای منظومه روستایی خرمدره پپایدار حوزه ةراهبردهای توسع

 اقتصادیالف( 

 ؛تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 

 )... ؛ایجاد و تقویت صنایع روستایی )در زمینه صنایع معدنی، صنایع دستی و 

 ؛بهسازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامی 

 ؛تقویت زنجیره تولید تا مصرف بخصوص در بخش زراعی، باغی و دامی 

 ؛جدید محصوالت تولید و ی خردکارها و کسب اندازی راه در سهیلت و الگوسازی 

 ؛فرآوری محصوالت باغی بخصوص محصول انگور آموزش و ترویج 

 ؛مختلف اقتصادی هایاشتغال و درآمد در سطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمینه ةتوسع 

 ای و ملیگیری بازار مصرف محلی، منطقههدف. 

 اجتماعیب( 

  ؛های مهاجران پیشینظرفیتاستفاده از 

 ایی در زمینه توسعه فرهنگی روستا؛گیری از اقشار مختلف فرهنگی و خبرگان روستبهره 

 ل مختلف روستا؛دادن آنان در مسای توانمندسازی زنان روستایی و دخالت 

 ؛ها و عقاید مذهبی مردمنتتوجه به س 

 ؛تقویت اعتماد اجتماعی 

 ؛تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

 ؛جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی به شهر و توجه صرف به مهاجرت معکوس 

 زیست محیطی ج( 

 ؛برداری از آبهای بهرهاصالح روش 

 ؛مختلف نواحی در زراعی و باغی مصارف جهت سطحی آب منابع پتانسیل از برداریبهره ةتوسع 

  ؛لگوی مصرف آبااصالح 

 ؛تجدید حیات آب مصرفی 

 ؛کالبد و بهداشت محیط روستا بهسازی بافت و 

 وحش حیات حفظ برای هاچشمه و های جاریرودخانه ابهر رود، آب ةپای آب منابع از برداریبهره مدیریت. 

 کالبدی و فضایید( 
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 ؛دام یانتقال دانش فنی روستاییان در زمینه کشت محصوالت کشاورزی و نگهدار 

 ؛ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 ؛یسازی مساکن روستایومسازی و مقاایمن 

 ؛سازی نظام مدیریت مشارکتیپیاده 

 ؛بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 ؛های روستاییزیرساخت ةتوسع 

 ؛ایجاد و تقویت اماکن رفاهی و تفریحی 

 خدمات اداری در فضاهای روستایی ةتوسع. 

 گردشگریه( 

 ازی روستاییان به گردشگران ورودی؛اعتمادس 

 دستی؛ صنایع و گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 

 منطقه؛ دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی هایفعالیت ةتوسع 

  های های کوچک و فعالیترکسب و کا ةسازی شرایط الزم برای گسترش نوین گردشگری برای توسعفراهم

 ؛اقتصادی

 گردشگری. ةاقتصادی روستاهای هدف و نمون ةاد بومی جهت توسعترغیب افر 

  های اجراییسیاست -2-5

به تعیین  رسی برای نواحی روستایی هدف طرح،های مورد برها و محدودیتعنایت به مهمترین قابلیتبا

 شود. های منظومه روستایی خرمدره پرداخته میهای توسعه پایدار حوزهسیاست

 اقتصادی الف(

 تقال دانش فرآوری انگور؛نا 

 پولی؛-تقویت نظام مالی 

 ویجی تولید کشاورزی و غیرکشاورزی؛تر-های آموزشیبرگزاری دوره 

 ی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی؛سنجمطالعه و امکان 

 دستی روستایی؛یجاد و تقویت صنایعا 

 تقویت صنایع مرتبط با معدن؛ 

 ؛پذیری سکونتگاهاشتغال و جمعیت ةتوسع 

 انسانی و مالی؛ ةوری باالتر با هدایت سرمایلید محصوالت استراتژیک و با بهرهتو 

 کشت ارگانیک و برندسازی؛ ةو توسع ریزیبرنامه 

 ؛تقیم محصوالت متنوع کشاورزی و غیرکشاورزیسم ةهای بین راهی جهت عرضایجاد ایستگاه 

 و داللی در فروش محصوالت تولیدی؛ گریواسطه ةحذف شبک 

 ایع فرآوری؛های انسانی و مالی با ایجاد صنذابیت محیطی درونی برای سرمایهافزایش ج 
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 یج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی؛در جهت ترو یایجاد نهادهای مردم 

 کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی ةبسیج نهادهای دولتی برای توسع 

 تبر ایجاد و گسترش تأسیسات فرآوری محصوال کیدأهای قوی اقتصادی با تبرقراری پیوند. 

 اجتماعی ب(

 توان و از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر امور در مشارکت و آموزش طریق از یانروستای توانمندسازی 

 یان؛روستای بومی دانش

 روستا؛های مختلف در سطح افزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتماع و فعالیت آنان در زمینه 

 ؛شوراهای اسالمی و دهیار اتتشویق به شرکت زنان در انتخاب 

 ؛های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کارآفرینیاستفاده از مهارت 

 ؛افزایش نوع دوستی و همیاری جامعه 

 ازی تعهد به منافع ملی و اجتماعی؛های الزم برای بسترسایجاد زمینه 

 ازاریابی تولیدات و توسعه فرهنگی؛های اجتماعی در توسعه و بشبکههای مجازی و افزایش نقش شبکه 

 ؛جذب نوآوری و انتقال دانش فنی 

 ج( زیست محیطی)آب و خاک(

 ؛های زیر زمینیبرداشت آب اصالح دقیق 

 ؛های ورودی به منظومهآبه برای رودخانه ابهر رود و سایر رودخانهمطالعه و تعیین حق 

  ؛های پایین دستآبه طبیعت و سکونتگاهفرادست به رعایت حق روستاهایو  هامنظومهقانونی الزام 

 ؛های انتقال آب به مزراعاصالح روش 

 ؛)ترویج آبیاری تحت فشار( های آبیاریاصالح روش 

 )؛اصالح الگوی کشت )کشت جایگزین 

 ؛اصالح الگوی مصرف خانگی 

 ؛انتقال دانش آب و آبیاری 

 ؛های زیر زمینیوعی آبنصة میتغذ 

 ؛های آبخیزداریحجام طران 

 ؛آب ةفاضالب و تصفی ةایجاد شبک 

 پذیری سکونتگاه منظومهتحلیل آسیب. 

 کالبدی و فضایید( 

 ؛سازی مسکن روستاییمقاوم 

 ؛تغییر ساختار نظام مدیریت فعلی در جهت مدیریت مشارکتی 

 ؛تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

 ؛های عمرانی روستاه طرحجذب همیاری عمومی برای کمک ب 
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 ؛تکمیل طرح هادی روستاهای منظومه 

 ؛های روستاآوری فضوالت دامی از محیطجمع 

 ؛های روستاهاسازماندهی فاضالب و هرزآب 

 ؛های کشاورزیهدر جهت ترویج کاربرد مناسب نهاد یایجاد نهادهای مردم 

 ؛زی برای تقویت اعتماد مردمتبدیلی و تکمیلی کشاوربسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع 

 ؛های منظومهایجاد مسیر جدید بین سکونتگاه 

 ؛(زنجان-)اتوبان تهران یبین راهی هاگسترش فعالیت 

 ؛های گردشگریهای سوخت بین راهی در مسیرجایگاه ةتوسع 

 ؛های بین راهیها و غذاخوریرستوران ةایجاد و توسع 

 ؛ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 ؛خدمات اداری و دولتی ةتوسع 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه. 

 گردشگری ه(

 ؛اقتصادی در بخش گردشگری ةاستفاده از نیروی کار بومی برای ایجاد اشتغال جهت صرف 

 ؛ییالقی - توریستی مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 ؛ه گردشگراندستی بومی برای عرضه باحیا و تولید صنایع 

 های آسفالته و استاندارد با گسترش راههای گردشگری روستاگران به جاذبهه به دسترسی مطلوب گردشتوج

 ای؛هونقل جادبه حمل های مربوطها و سازمانبا هماهنگی ارگان

 ی هاراه ةای، توسعنقل جادّه و ناوگان حمل نقل اعم از نوسازی و های حملتجهیز و تقویت زیرساخت

 آسفالته و مطلوب؛

 های مستند و ...؛فیلم ةبروشور، تهی ةبا چاپ، انتشار، تهی ییهای گردشگری روستافی جاذبهمعر 

 نقل، پشتیبانی،  و های گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشتی، درمانی، حملتجهیز جاذبه

 رسانی و ...؛اطالع

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛ن و آموزشهای آموزشی برای روستاییابرگزاری کارگاه 

 دستی، گیاهان دارویی، ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی برای سایر تولیدهای روستایی شامل صنایع

 .های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال برای افراد بومیفرآورده

 هاسیاست تعیین الزامات تحقق اهداف و -2-6

زایی وستایی و توسعة اقتصادی و اشتغالپایدار ر های مورد نظر طرح توسعهالزامات تحقق اهداف و سیاست

 باشد.شهرستان خرمدره به شرح زیر می

 ؛در بین جامعه روستایی گفتمان جادیا ها و تحقق حکمروایی خوب محلی وتقویت سمنالف( 
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فقرزدایی، محرومیت،  مسأله به جمعیدسته و وجهی چند رویکردهای ممستلز پایدار شهرستان خرمدرهةتوسعب( 

 ها؛آن اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، اقتصاد ةتوسع اجتماعی، عدالت ،تفالک

بخشی به اقتصاد روستایی در شهرستان خرمدره. به جهت اینکه توجه به رویکردی یکپارچه در جهت تنوعج( 

 پایدار کافی نبوده و در کنار آن باید با ایجادرای تحقق اهداف توسعهتوجه به بخش کشاورزی تنها ب

 غیرکشاورزی، ایجاد کسب و کارهای خرد اشتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، وریآفن و هازیرساخت

 دهد؛ پیوند را انسانی سرمایه و

ها و تشویق بخش خصوصی در جهت بانکزایی از ها و تسهیالت اشتغالوام کاهش بروکراسی اداری دریافتد( 

 ؛گذاری در فضاهای روستایی و رونق مشاغل سنتی در روستاهاسرمایه

. دارد نیاز بلندمدت و مستمر تالش مستلزم های موجودافزایش ظرفیت و در شهرستان خرمدره نهادی توسعهه( 

 گیرد قرار نظر مطمح اصلی هدف وانعن به باید پاسخگویی، اما است، مطلوب زمینه این در تجربه و راهنمایی

 عناوین اقدامات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس -9جدول 

 های پیشرانپروژه راهبرد

 های جاریهای آبخیزداری و مدیریت آباجرای طرح  مدیریت و حفاظت جامع منابع آب

توانبخشی اقتصاد منظومه با رویکرد 

 بخشیتنوع
 یلی فرآوری محصوالت زراعی، باغی و دامیایجاد صنایع تبدیلی و تکم 

 عملکردی با منطقه -پیوند فضایی

ای و ملی و تنوع بخشی و گسترش دامنه بازاریابی محصوالت تولیدی در سطح محلی، منطقه 

 پیوندهای فضایی

 توجه به بازارسازی محصوالت تولیدی روستاییان در کنار بازاریابی 

پذیری با رویکرد کیفیت سکونت

 حیطیم

 افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار ةآموزش روستاییان در زمین 

 ریزی و پیشنهاد پروژهل فرهنگی و اجتماعی مردم در امر برنامهتوجه به مسای 

 مهارت آموزی انواع مشاغل موجود در روستاها ةآموزش روستاییان در زمین 

های ریزی امکانات و زیرساختطرح

 مناسب

وری اطالعات و ارتباطات در آمخابرات و ایجاد اینترنت پرسرعت و استفاده از فن ةکسازی شبایمن 

 عرضه و ارزش محصوالت تولیدی ةزنجیر

 های نوین و تجدید پذیر مانند: انرژی بادی، خورشیدی و ...توجه به انرژی 
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 ساختار و سازمان فضائی هدف/ پیشنهادی )نقشه( -2-7

 
 شنهادی منظومه خرمدرهسازمان فضایی پی -9نقشه 
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 اقدامات، فعالیت ها، طرح ها و پروژه های توسعه بخش )پیوست سند( -9

 4جدول  -اقدامات و فعالیت های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  -9-9

 5جدول  –طرح های سرمایه گذاری اولویت بندی شده در سطح بخش  -9-2

 6جدول  –شده در سطح بخش پروژه های عمرانی الویت بندی  -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

نماید. تشکیالت این سـازمان بـا پیشـنهاد مشـترک ی شهرستان فعالیت میریزبرنامه ةاین سازمان زیر نظر کمیت

ی و توسـعه ریزبرنامـهشـورای کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در ةی و ادارریزبرنامهسازمان مدیریت و 

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

ها توسط اداره کـل ی استان، اجرای اسناد بخشریزبرنامههای مقرر از سوی سازمان مدیریت و در قالب چارچوب

ی و توسـعه ریزرنامهبماهه به شورای  6بنیاد مسکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارش خواهد شد.

 بازنگری سند -4-9

صـورت هبـ "3"هفـتم( و بنـد  ة)در چارچوب مضامین مرتبط برنامـ 1411در سال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

کل بنیاد مسـکن انقـالب اسـالمی  ةی و ادارریزبرنامهساالنه انجام خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

ی و توسعه استان، از خدمات مهندسین مشاور مجـری مطالعـات بـه عنـوان ریزبرنامهتان زنجان و تصویب شورای اس

 .تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد
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 میپیوست و ضما
 

 

  فهرست اقدامات و فعالیت های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  - 4جدول 

  فهرست طرح های سرمایه گذاری - 5جدول 

  توضیحات طرح های سرمایه گذاری – 5ضمیمه جدول 

  فهرست پروژه های عمرانی - 6جدول 

  توضیحات پروژه های عمرانی – 6ضمیمه جدول 

  اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های   - 7جدول

 عمرانی(
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 (9فهرست اقدامات و فعالیت های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی )  - 4ل جدو

 مالحظات مرتبط ییدستگاه اجرا عنوان فعالیت ردیف

 - وری اطالعاتآارتباطات و فن ،مخابرات ،صدا و سیما های تلویزیونیدهی موبایل و تلفن ثابت و تقویت شبکهرفع مشکل آنتن 1

2 
 صورت امکان در و طبیعی منابع ةادار توسط روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین

 دامداری و کشاورزی هایفعالیت در استفاده جهت
 اداره کل منابع طبیعی

طبق اعالم جهاد کشاورزی شهرستان ابهر: تعیین تکلیف 

اراضی اطراف روستاها از طریق کمیته رفع تداخالت 

ابع طبیعی، اراضی متشکل از جهاد کشاورزی، اداره من

اداره ثبت و امور مالیاتی با طی مراحل مربوطه انجام می 

 گیرد.

3 
 طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت

 مجوز تسهیل صدور

 ةگردشگری، ادار و دستی فرهنگی، صنایع میراث کل اداره

نقل  و حمل و راهداری کلادارة  ،طبیعی منابع کل

 ایجاده

- 

 - های عاملبانک های کم بهره )ضامن، بروکراسی اداری، بازپرداخت و ...(اعطای وام ةتخصیص بهین 4

5 
-های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد کاربریتسهیل در محدودیت

 های اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه هستند.
 ازده و نامرغوب اجرا گرددها در اراضی کم بطرح سازمان جهاد کشاورزی

6 
اعطای مجوزهای واحدهای بومگردی و تقویت اشتغال گردشگری به منظور تنوع 

 بخشی اقتصاد روستایی
 گردشگری و دستی فرهنگی، صنایع میراث کل ةادار

 ةدر روستاهای دارای جاذبه و توانمندی در زمین

 )شویر، انجلین و ...( گردشگری

 سایل و مشکالتیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پشتیبان طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی و شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مفعالیت های ناظر به تصم -1
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 گذاری های سرمایهفهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 )میلیون ریال(

اشتغال 
 )نفر(

 محل اجرا
)روستا/ 

 شهر(
 شعاع عملکردی

موضوعی 
 طرح

کارآفرین 
 محوری

اولویت طرح 
در سطح 

 بخش
 مرتبط ییدستگاه اجرا

 توضیح
 دارد

 4 7111 گردیاحداث اقامتگاه بوم 1

 اردجین

 ندارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت دوم بلی خدمات متوسط / دهستان

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعت شکالن / بخ 21 6111 تولید جعبه پالستیکی )جعبه میوه( 2

جهادکشاورزی، امورمنابع آب و اداره  اولویت سوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان 4 41111 اجرا و تکمیل استخر ذخیره آب کشاورزی 3

 زیستمحیط

 ندارد

 ندارد ت سوماولوی خیر کشاورزی متوسط / دهستان 4 1611 دو مورد بند انحرافی آب 4

 4 7111 توسعه گردشگری و بومگردی 5

 انجلین

 دارد میراث فرهنگی دهیاری اولویت اول خیر خدماتی خرد / روستا

 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 15 1111 پرواربندی دام سبک 6

 ندارد جهادکشاورزی یت سوماولو خیر کشاورزی خرد / روستا 5 2111 ایجاد استخر ذخیرة آب 7

 ندارد جهادکشاورزی، شیالت اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 7 4111 پرورش ماهی )سردآبی( 1

 21 2111 توسعة کسب و کار اینترنتی 9

 نصیرآباد

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم خیر خدمات متوسط / دهستان

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعتی متوسط / دهستان 13 1111 کارگاه مصنوعات چرمی 11

 دارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر صنعت خرد / روستا 11 3111 کارگاه کنسرو لوبیا 11

 12 1111 ایجاد کارگاه تولید کیف و کفش 12
 آبادرحمت

 دارد تجارت سازمان صنعت، معدن و اولویت دوم بلی صنعت کالن / بخش

 ندارد جهادکشاورزی اولویت اول بلی کشاورزی خرد / روستا 5 7111 احداث گلخانه هیدروپونیک 13

 5 6111 فرآوری محصوالت دامی 14

 فلج

 ندارد تجارت و معدن صنعت، –جهادکشاورزی اولویت اول بلی صنعت کالن/ بخش

 دارد میراث فرهنگی گردشگری اولویت دوم بله خدمات کالن/ بخش 11 7111 اقامتگاه بومگردی 15

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 6 2111 توسعة واحدهای زنبورداری 16

 11 111 احداث واحد تولیدی رشته غذایی 17

 شویر

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش 31 11111 کنی انگور()خشکی فرآوری محصوالت باغ 11

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت دوم بله خدمات کالن/ بخش 12 7111 گردشگری و بومگردی اطراف سد 19

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت ارماولویت چه بله صنایع متوسط/ دهستان 13 1111 احداث واحد تولید کفش 21

21 
تکمیل شبکه آبیاری اراضی پایاب سد 

 هکتار 211شویر در سطح 
 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی متوسط/ دهستان 11 -
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 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 )میلیون ریال(

اشتغال 
 )نفر(

 محل اجرا
)روستا/ 

 شهر(
 شعاع عملکردی

موضوعی 
 طرح

کارآفرین 
 محوری

اولویت طرح 
در سطح 

 بخش
 مرتبط ییدستگاه اجرا

 توضیح
 دارد

 31 11111 فرآوری محصوالت باغی و زراعی 22

 سوکهریز

 دارد جارتسازمان صنعت، معدن و ت اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت دوم بله خدمات کالن/ بخش 11 7111 اقامتگاه بومگردی 23

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنایع کالن/ بخش 11 6111 کارگاه تولید کارتن 24

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنایع متوسط/ دهستان 11 1111 کارگاه تولید نخ بسته بندی 25
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 گذاری )دنباله(های سرمایهفهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

 )روستا/ شهر(
 شعاع عملکردی

موضوعی 

 طرح

کارآفرین 

 محوری

اولویت طرح 

در سطح 

 بخش

 مرتبط ییدستگاه اجرا
 حتوضی

 دارد

 6 11111 ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی کشاورزی 26

 حسینیهقلعه

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش

 متوسط/ دهستان 5 3511 تولید و فرآوری گیاهان دارویی 27
 -کشاورزی

 صنایع
 اولویت سوم بله

سازمان صنعت، معدن و  -جهاد کشاورزی

 تجارت
 ردندا

 11 7111 توسعه گردشگری اقامتگاه بومگردی 21
 الوند

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنایع کالن/ بخش 21 3111 کارگاه صنایع دستی 29

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بله خدمات الن/ بخشک آراناج 11 7111 توسعه گردشگری اقامتگاه بومگردی 31

 6 11111 کارخانه فرآوری محصوالت لبنی 31
محل کشت و 

 صنعت خرمدره
 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش

 11 7111 توسعه گردشگری اقامتگاه بومگردی 32

 پالس

 ندارد میراث فرهنگی و گردشگری ت اولاولوی بله خدمات کالن/ بخش

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنایع کالن/ بخش 11 3111 کارگاه صنایع دستی و گردشگری 33

 اولویت سوم خیر کشاورزی کالن/ بخش 2 111 بند انحرافی آب 34
جهادکشاورزی، امورمنابع آب و اداره 

 زیستمحیط
 ندارد

 ندارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش باغدره 11 7111 ه گردشگری اقامتگاه بومگردیتوسع 35

 ندارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش خلیفه لو 11 7111 توسعة گردشگری سد و اقامتگاه بومگردی 36

 ندارد - - بله خدمات کالن/ بخش - - - گراهتوسعة مشاغل خدماتی در پیرامون بزر 37

 4 5111 زنبورداری 31

 ویستان باال

 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم بله کشاورزی خرد/ روستا

 کالن/ بخش 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 39
میراث 
 فرهنگی

 اولویت دوم بله
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و 

 گردشگری
 ندارد

 اولویت اول خیر کشاورزی کالن/ بخش 2 111 د انحرافی آببن 41
جهادکشاورزی، امورمنابع آب و اداره 

 زیستمحیط
 ندارد

41 
آموزش روستاییان در زمینة اشتغال روستایی، 

 نحوه کارآفرینی و مهارت آموزی
- - 

کلیه روستاهای 

 شهرستان خرمدره
 اولویت اول - آموزشی کالن/ بخش

ای ازمان فنی و حرفهآموزش و پرورش، س

 شهرستان
 ندارد
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 های سرمایه گذاری : توضیحات طرح-5ضمیمه جدول

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 شود.به دلیل کشت لوبیا در روستای نصیرآباد و روستاهای پیرامون شهر خرمدره احداث چنین کارگاهی پیشنهاد می کارگاه کنسرو لوبیا 9

 تولید کیف و کفش 11
که در شرایط فعلی در شهرهای اطراف مشغول کار هستند. همچنین، در روستا شویر به دلیل وجود افراد دوخت کیف و کفش در روستای رحمت آباد  ةود افراد ماهر در زمینبه جهت وج

 شود.ماهر در این زمینه یک واحد تولیدی به مدیریت آقای موالیی پیشنهاد می

 آن یا تیزآب سنتی که صرفه اقتصادی کمتری برای روستاییان دارد. یو خام فروشو به خصوص در روستای شویر تولید انبوه انگور در منظومه خرمدره  به جهت وجود فرآوری محصوالت باغی  19

 خشک کنی انگور سبزه 16
کنی هم در زمان و در هزینه های سبزه خشکآن پایین است ولی کارگاهکه قیمت  فروشندصورت سنتی تیزآب کرده و به صورت کشمش سیاه میبه دلیل اینکه اکلر روستاییان انگور را به

 این کارگاه در روستای شویر پیشنهاد شده است. کند.صرفه جویی کرده و محصولی صادراتی تولید می

3-13-

17-21-

25-27-   

 یگردبوم
 تواند اتفاق بیفتد.شود که در کنار آن اشتغالزایی متعدد میات بومگردی در این طرح پیشنهاد میگردی اطراف سد، ایجاد امکاندلیل وجود سد شویر و پتانسیل بوم در روستای شویر به

 شود.های گردشگری و مراجعه گردشگران مختلف به این روستاها پیشنهاد میفلج، سوکهریز، الوند، آراناج به دلیل وجود جاذبههمچنین توسعه بومگردی در روستاهای 
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 های عمرانیوژهفهرست پر -6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرایی

شعاع 

 عملکردی

اولویت 

 طرح

توضیح 

 دارد 

1 

های شبکة موبایل و تقویت ایجاد دکل

و تقویت مخابرات تلفن ثابت توسط 

 اینترنت و خودپرداز

 - - فنآوری ارتباطات و اطالعات ختیزیرسا
ارتباطات و 

 فنآوری اطالعات

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
- 

2 
تهیه طرح هادی روستایی برای روستاهای 

 فاقد طرح هادی 
 زیرساختی

تهیه و اجرای طرح هادی 

 روستایی
- 

لو، روستاهای الوند، پالس، خلیفه

آرانج، خلج، ویستان باال و پایین، باغ 

 وچدره و کل

   بنیاد مسکن
اولویت 

 اول
- 

3 
بازنگری طرح هادی در جهت کاهش 

 محدودیت کاربری اراضی پیرامون روستاها
 زیرساختی

بازنگری طرح هادی و اعمال 

تغییرات ایجاد شده در روستا 

 در طرح

- 
اباد،  لو، اسالم الوند، پالس، خلیفه

 ارانج، انجلین
  بنیاد مسکن

اولویت 

 دوم
- 

4 

امیدنی برای روستاهای فاقد تأمین آب آش

 آب شرب

 

 خلج و اسالم آباد - تأمین آب شرب روستایی زیرساختی
شرکت آب و 

 فاضالب 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
- 

5 
تأمین برق جهت ایجاد روشنایی در معابر 

 روستاهای منظومه
 زیرساختی

تأمین و بهبود برق معابر 

 روستایی
 ادارة برق - -

متوسط/ 

 دهستان

ویت اول

 اول
- 

6 
های بین روستایی و بازسازی آسفالت راه

 های خاکی و شوسه آسفالت کردن راه
 زیرساختی

بهبود آسفالت، زیرسازی و 

 های خاکیآسفالت راه
- 

 کیلومتر 25سطح شهرستان 

 ریزیآسفالت 

ادارة راه و 

 شهرسازی

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
- 

7 
انات احداث مدارس در روستاهای فاقد امک

 آموزشی 

 -خدماتی

 عمرانی

احداث مدارس حداقل در 

 مقطع ابتدایی
 - آرانج، کلوچ، خلج، ویستان باال -

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
- 

1 
احداث خانه بهداشت برای روستاهای فاقد 

 خانه بهداشت 

 -خدماتی

 عمرانی

احداث خانه بهداشت برای 

 تأمین حداقل مسایل بهداشتی
 - ستان باالکلوچ، خلج و وی -

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
- 

 زیرساختی بازسازی جاده ارتباطی بین مزراع 9
بازسازی جاده ارتباطی بین 

 مزراع
7511 

رحمت آباد، سوکهریز، خلج، خلیفه لو 

 و شویر

جهاد کشاورزی، 

 راه و شهرسازی 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
- 
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 هازسازی قناتتعمیر و با زیرساختی رشته قنات 11مرمت  11
میلیارد  21

 ریال

رحمت آباد، سوکهریز، باغ دره، الوند، 

 خلیفه لو و ویستان باال

جهاد کشاورزی 

و بخش 

 خصوصی

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
- 

11 

خط انتقال آب زراعی در سطح روستاها به 

اتیلن با ی پلیکیلومتر لوله 51میزان 

 مترمیلی 125و  161، 211قطرهای 

 خط انتقال آب زراعی تیزیرساخ
میلیارد  15

 ریال
 رحمت آباد و سوکهریز

جهاد کشاورزی 

و بخش 

 خصوصی

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
- 
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 توضیحات پروژه های عمرانی  – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

1 
های شبکة موبایل و تقویت تلفن ثابت توسط ایجاد دکل

 خودپرداز و تقویت اینترنت ومخابرات 

افزایش سطح رفاه ساکنین، لذا توجه به این  مباحث کارآفرینی و در عصر حاضر و لزوم توجه به این امکانات زیر ساختی برای اینترنتبه دلیل اهمیت 
 رسد.امکانات در قالب پروژه عمرانی ضروری به نظر می

 تهیه طرح هادی روستایی برای روستاهای فاقد طرح هادی  2
بهبود وضعیت روستاها، ایجاد امکانات و خدمات مورد نیاز و به طور کلی توسعه هویت بخشی به روستاها، های اساسی برای جز پروژهاین طرح 

 روستا و بهبود وضعیت زندگی ساکنان خواهد بود.

3 
بازنگری طرح هادی در جهت کاهش محدودیت کاربری 

 اراضی پیرامون روستاها

های موجود در سال اخیر و کاهش محدودیت کاربری 11ایی، به دلیل امکان در نظر گرفتن تاثیر تغییرات مربوط به امر بازنگری طرح هادی روست

 روستا، مورد نیاز است.

 تأمین آب آشامیدنی برای روستاهای فاقد آب شرب 4

 
 باشد.ناپذیر میو اجتناب های اساسیکشی برای افزایش کیفیت زندگی ساکنین روستایی، یکی از پروژهتامین آب شرب لوله

 های مورد نیاز اولیه برای افزایش کیفیت زندگی هم در زندگی روزمره و هم اشتغال روستاییان خواهد بود.تامین برق، از پروژه تأمین برق جهت ایجاد روشنایی در معابر روستاهای منظومه 5

6 
-های بین روستایی و آسفالت کردن راهبازسازی آسفالت راه

 ی خاکی و شوسه ها
 های ارتباطی سطح شهرستان ضروری است.کیلومتر از راه 25برای حدود  این پروژه

 احداث مراکز آموزشی )حداقل دبستان(، برای افزایش سطح رفاه و جلوگیری از میزان مهاجرت ضرری خواهد بود. احداث مدارس در روستاهای فاقد امکانات آموزشی  7

 خانه بهداشت باید برای افزایش استاندارد زندگی ساکنین روستایی برای روستاهای فاقد این امکانات، در نظر گرفته شود. برای روستاهای فاقد خانه بهداشت احداث خانه بهداشت  8

 میلیون ریال لحاظ گردد 7511کیلومتر با اعتبار  5/7ه طول برای روستا های رحمت آباد، سوکهریز، خلج، خلیفه لو و شویر جاده بین مزارع مجموعاً ب بازسازی جاده ارتباطی بین مزراع 9

 این طرح در روستاهای رحمت آباد، سوکهریز، باغ دره، الوند، خلیفه لو و ویستان باال طبق اعالم جهاد کشاورزی الزم و ضروری است رشته قنات( 11ها )تعمیر و بازسازی قنات 11

 مترمیلی 125و  161، 211اتیلن با قطرهای ی پلیکیلومتر لوله 51عی در سطح روستاها به میزان خط انتقال آب زرا خط انتقال آب زراعی 11
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 اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمع بندی اعتبارات پروژه های عمرانی(  - 7جدول 

 شماره
 طبقه بندی

 عنوان دستگاه فصل/ برنامه
 دوران اجرا

(1) 

 3اعتبار )میلیون ریال(

 سال دوم سال اول
سال های 

 بعد
 جمع

1 
های شبکه موبایل و تقویت ایجاد دکل

 تلفن ثابت و اینترنت و خودپرداز
 میلیون ریال 9111 - - میلیون ریال 9111 ماه 4 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات -مخابرات

 میلیون ریال 251 - - میلیون ریال 251 ماه 6 ن انقالب اسالمیبنیاد مسک پروژه تهیه و اجرای طرح هادی 2

 میلیون ریال 411 - - میلیون ریال 411 ماه 6 بنیاد مسکن انقالب اسالمی پروژه بازنگری طرح هادی 3

 میلیون ریال 9111 - - میلیون ریال 9111 ماه 6 اداره آب و فاضالب روستایی تأمین آب قابل شرب 4

 میلیون ریال 1111 - - میلیون ریال 1111 ماه 6 اداره برق وستاتأمین برق ر 5

6 
زیرسازی، آسفالت و بهبود وضعیت 

 آسفالت روستاها 
 ماه 4 اداره کل راه و شهرسازی

برای هر کیلومتر حدود 

 میلیون ریال  1111
- - 

برای هر کیلومتر 

  1111حدود 

 میلیون ریال

7 
احداث مدارس در روستاهای فاقد 

 ات آموزشیامکان
ادارة اوقاف و امور خیریه و  -اداره آموزش و پرورش

 موقوفه 
 میلیون ریال 7111 - - میلیون ریال 7111 ماه 6

8 
احداث خانه بهداشت برای روستاهای 

 فاقد خانه بهداشت
 میلیون ریال 8111 - - میلیون ریال 8111 ماه 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                                                           
 باشد.بینی شده، برای یک روستا میهای پیشهزینه3 



  استان زنجـان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند  ..............................................................................................................................................................................................  42

 میلیون ریال 7511 - - میلیون ریال 7511 ماه 12 جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی ارتباطی بین مزراعبازسازی جاده  9

 میلیارد ریال 21 - - میلیارد ریال 21 ماه 6 جهاد کشاورزی رشته قنات 11مرمت  11

11 
خط انتقال آب زراعی در سطح روستاها 

اتیلن با ی پلیکیلومتر لوله 51به میزان 

 مترمیلی 125و  161، 211قطرهای 

 میلیارد ریال 15 - - میلیارد ریال 15 ماه 12 جهاد کشاورزی

 ( یکساله/ دوساله / سه ساله/ ...1)   
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