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  کلیات

ثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، تحوالت أمت ،استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور یروستاها

در  های گستردهگذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

ری شه ةروستایی را به جامع ةی کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعهاساختزیر

، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات

 بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای ی متکی استوربهرهو رشد  گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

 ؛دهدکاهش میخرتر را أمت گذاریسرمایهبازده نزولی عوامل تولید شده و بازده  ةبه سرعت مشمول قاعد گذاریسرمایه

 د.شومیجدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف  گذاریسرمایهبنابراین رشد روستا به صرف انجام 

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 در روستاها را می گذاریسرمایههای زمینه .وری استرشد بهره

 و به تبع آن تحول در اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتای هروژهمالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پ

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ک ی ای و تقریباًی عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهوربهرهگذاری برای ارتقای و سیاست گذاریسرمایه 

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

 :وری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردارتقای بهره

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

ـــکــاف  مــعنی دار ش
 تولید تا مصرف قیمتی
های با تغییرات و قیمت
 گسترده

وجود دارد؛ به نحوی که بخش  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
شود. این شکاف به ها میزیادی از ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج و نصیب واسطه

شود و به دلیل ناکارآمدی گذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهکاهش درآمد و انگیزه
 دهد.  های اصالحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ میسیاست

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

 گذاری صنعتی بزرگ مقیاسگیری سیاستثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلأتم
تر شده است. در چنین در روستاها بسیار کوچک تولید کشاورزیدر چندین دهه گذشته مقیاس 

بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر تی صرفاً معیشها شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت
   قرار نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

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

از طرفی عدم انتشار و تعمیق  و سوبه این 1361های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه وآبی 
 ییکی از عوامل محوری ارتقادر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب های کاهش مصرف آب فناوری
. با مصرف موجود آب در بخش های کشاورزی استوری و درآمد روستا از محل فعالیتبهره

 توان تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.کشاورزی می

 کشاورزی امور در توانمی آن مهار با که بوده توجه قابل بارش فصول در منطقه در سطحی آب

 بهرة کافی برد.
 ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت ارائة الگوی عدم

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

 است. گردیده

4 
 ناها و متولیوجود دستگاه
ناهمسو در سیاستگذاری 

 روستا

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

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

 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 

نســبت باالی ســاختار 
ـــتاییان  جمعیتی روس

ـــنـت گرا بـه نیروی س
ــر و  ــاه ــی م ــــان انس

 گراتخصص

 پایین بودن شود.های اقتصادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میمطابق تئوری
مقاموت  پارادایمسطح سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار 

نها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر آذهنی . سرسختی 
و دمهارت و دانش نیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این 

های تسن ها مطابقاست. در این میان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و نملیک زمیندسته شده
ت و باشند یا با مخالفباشد، نیروی جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها میدیرینه می

شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  سرکوب خود، مجبور به مهاجرت می
گردد. وری پایین میهای انسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهرهو سرمایه

درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات  3در آمریکا فقط 
در کشاورزی سنتی و  درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  33نیز دارند، اما در ایران با وجود 

 برد. معیشتی به سر می
و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به روستاییان با توجه به شیوة فکری و عدم دانش 

ران های زینتی، دارویی، زعفتغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل
 زنند.و سایر محصوالت کشتی دیگر می

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

اری بردبین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

ت باید عدالباشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میآنجا که منابع آب، خاک، چراگاهاز 
 برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیزای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

دی، گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادامحفوظ بدارد. متأسفانه فقدان سیاست
رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میهای جدی به این منابع دارای آستانهآسیب

 روند در آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

7 

توجـه غـالب به خدمات 
رفــاهی و زیرســــاختی 

ـــرمایهبه گذاری جای س
 اقتصادی در روستا

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

 رفیت سازی اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. ظ

1 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

، های کوچک مقیاسدر 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 

ها از نو گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آ
 باشد. ربط مینظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روسـتاها سنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه 
آن تفاوت ها، به عنوان مثال، در حوزة دام سبک، شیوه پرورش و بازده بوده است. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

 اجتماعی و اقتصادی تحوالت ارکان از نیز آن در تحول و است روستا اقتصاد اصـلی محور کشـاورزی که آنجا از

 .است وابسته کشاورزی بخش در یوربهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش د،شومی محسوب در روستاها

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل ی، میوربهرهبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای 

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، سیاست ةدار در حوززمان و تغییرات معنی نیازمند 

نی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و آثار تدانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مب ،بینش

 های روستایی، چکیده گزارشمورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 د.وشمیشهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه  قره پشتلوبخش 
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 مقدمه

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

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

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

 زوده شد. از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها اف عموماً

فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط  ةتغییرات مکانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمد

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

های ناشی از فروش نفت در له انباشت عظیم سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأبه عللی چند، صورت ت

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

ان شدیدی برای روستایی ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةبه مهاجرین گسترد

های مسری، بر جمعیت وضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةآمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسع به وجود

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

های ینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنهجذب درآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نش

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر بود. عدم -فقر شهری پاسخ اجتماعی

زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و  ةصنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمد

های شدید از جمعیت خالی ای طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتهبالاستفاده ماندن ثروت

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

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

و میزان مشارکت اهالی و  شدهمحلی را  ةجامع افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 در توانمندسازی ایهبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد بکارگیری چرا که ؛هروستاییان را بیشتر کرد

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

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

های روستایی تالش شده که مسائل پایدار منظومه ةاقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةدر تدوین سند برنام

و راهبردهای آن  هاسیاستاهداف،  ،بخشکلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر 

ایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این هروژهبخش مطرح و در نهایت پ

های مهپایدار منظوة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةتوسع ةای از مطالبی که در رابطه با برنامسند تنها گزیده

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

یی در نظر گرفته شود تا به هاسیاستهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبردها و محدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 روستاهای بخش موجود تبیین و تحلیل وضع -9

 بخش ةتوسع وضعیتای هشاخص-9-9

. باشدمی  پشتلوقره بخش ةتوسع ارزیابی منظور به بخش سطح در موجود متغیرهای و اهشاخص ارائه بند این از هدف

در  موجود یهالفهؤم یامهپرسشنا یهاداده یآورجمع ،موجود آماری هایداده وبا استفاده از منابع  یلدل ینبه هم

 یی و زیربنایزیرساخت تولیدی،و  اقتصادی ی،و فرهنگ اجتماعی یاهشاخصشامل  یرسطح بخش به صورت جدول ز

 .آورده شده است
 ای بیان وضعیت موجودهشاخصمتغیرها و  -9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
سهم/مقدار 

 متغیر/شاخص )درصد(
 استان شهرستان

ی
اجتماع

و  
ی
فرهنگ

 5/1 16/3 1395 15969 نفر 1جمعیت 
 - - 1315-95 -36/2 درصد نرخ رشد جمعیت روستایی

 4/3 2/15 1395-96 41 تعداد 2آموزشی)تعداد مدرسه(
های برگزار شده فنی و حرفه ای )امور باغی و زراعی، دوره

امور بازرگانی، تاسیسات، برق، صنایع خودرو و چرم و صنایع 
اطالعات، ماشین االت کشاورزی، هنرهای دستی، فن اوری 

 3تزیینی(

 13/13 62/59 1395-96 127 دوره

ی
صاد

اقت
 و 

ی
تولید

 

 4/3 13 1397 19613 هکتار 4مساحت اراضی زراعی
 7/2 52/11 1397 971.43 هکتار 4مساحت اراضی باغ و قلمستان

   1397 1172 سرأ 4تعداد دام سنگین
 - - 1397 13311 تن 4یر میزان تولید ش

 - - 1397 175 تن 4میزان تولید گوشت قرمز
 - - 1397 51977 راس 4تعداد دام سبک

 - - 1397 1759 تن 4تولید گوشت سفید
 - - 1397 95 تن 4تخم مرغ خوراکی
 - - 1397 53 تن 4میزان تولیدعسل

ی
زیرساخت

 
ی
و زیربنای

 

 4/3 2/14 1397 16 تعداد آبادی 5روستاهای دارای گاز
 7/5 21 1397 52 آبادی تعداد روستاهای دارای برق

 7/4 1/16 1397 19 تعداد آبادی 6های بهداشتپوشش خانه
 54/4 21 1397 4 تعداد مرکز خدمات جامع سالمت

 2/4 3/17 1397 29 تعداد آبادی 7دیهاطرحروستاهای دارای 
 97/6 5/37 1397 2 تعداد آبادی 1روستاهای هدف گردشگری

 4/2 1/13 1396 176911 مترمکعب 9حجم تولید آب یکساله
 - - 1397 47 تعداد 11تعداد معادن

 5/4 2/3 1395 167 کیلومتر 11 2و  1راه اصلی درجه 
 2/3 4/11 1395 33 کیلومتر 11  1جاده فرعی
 2/12 6/34 1395 211 کیلومتر 11  2جاده فرعی 

                                                           
 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  -1

 1397مأخذ: آموزش و پرورش،   -2

 1397ای، مأخذ: فنی و حرفه -3

    1397مأخذ: جهاد کشاورزی،  -4

 1397ای، مأخذ: گاز منطقه -5

 1397مأخذ: علوم پزشکی،  -6

 1397مأخذ: بنیاد مسکن،  -7

 1397مأخذ: میراث فرهنگی و گردشگری،  -1

 http://abepi.ir                       1397ای، مأخذ: آب و فاضالب منطقه -9

 1397مأخذ: صنعت و معدن،  -11

 1395مأخذ: نقشه های راه و شهرسازی،  -11

http://abepi.ir/
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 هاقابلیت-9-2

 اقتصادیالف( 

 بویژه در روستاهای  در سطح بخش بافی ابریشمیویژه فرشبه تولید محصوالت صنایع دستی مرغوب

 ؛)مشکین،سهرین،وننق، ولیاران(

  ؛ راس(51977) مرغوبیت در دام سبکدامداری قوی به ویژه 

 ؛چاقوسازی وق دوزی ورونق صنعت صنایع دستی از جمله گلیم بافی، چار 

  ؛تن(1511)کشورشمالغرب  تلو به عنوان قطب تولید عدس شپبخش قره 

 ،یارپیز و ...( قابلیت فرآوری این  بومادران، بوالغ اوتی، بوروخ، وجودگیـاهـان دارویی متنوع )گـل گاو زبان

 ؛گیاهان

  بخش قره در  (1397جهاد کشاورزی،کیلوگرم عسل )44417میزان تولید کندوی زنبورعسل با 5211وجود

 ؛وجود دارد  در روستاهای مشکین،سارمساقلو، گلجین، پازوکی بیشترین تعداد کندوی زنبور عسلپشتلو 

  ای با همچنین بهره برداری یـک واحـد تولیـدات گلخانهو واحـد نمونـه کشـــوری پرورش بوقلمون مـادر

 روستای سهرین؛در محصول این گلخانه کشت توت فرنگی هیدروپونیک گذاری سرمایه

 ؛، اردبیلقم تبریز،  ،ارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان، تهراندسترسی به باز 

 مس و سیلیس  سنگ الشه و خاک صنعتی ، فلدسپات،خصـوص معادن گرانیت )بهمعدن فعال  47وجود ،

 ؛ (در روستاهای همچون حاجی سیران، رشت آباد،کبریک، حبش، چومالو، زنگبین

 کارگاه  شـن و ماسـه  ادریسی، کارگاه شن و ماسه های شـن و ماسـه درمحدوده بخش قره پشـتلو کارگاه

 باشند،سارمساقلو  آقای قاسملو، کارگاه شن و ماسه سارمساقلو آقای شعبانی فعال می

   روستایی محصوالت و دستی صنایع بازارچه ایجادقابلیت. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛ایبراساس اطالعات پرسشنامه اتحاد و انسجام درسطح بخش 

  قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه اثنى عشرى و از ایالت خمسه هستند.اکثریت 

 روابط مسالمت آمیز میان طوایف متاثر از  ساز کار و سیاق ریش سفیدی با نام آغ ساقال و اغ بیرچک 

 الیروبی انهار کشاورزی، ایجاد بند انحرافی  و همکاری در امور مربوط به روستا باال بودن سـطح مشـارکت(

توان اشــاره نمود در روســتاهای نمود این فعالیتها که به صــورت بارز می.  جهت تامین آب کشــاورزی(

ــکین، بهرام بیگ ــهرین، ولیاران، مش ــاقلوس ــارمس ــیران،لگاهی،محمود آباد و س توان می  ، وننق، حاجی س

 ؛مشاهده کرد

 ؛ای در سطح بخشهای آموزشی فنی و حرفهزاری دورهبرگ 

 در  مذهبی مراسم شکوه با برگزاری نظیر جمعی رسوم و آداب غنای و روستاها ساکنان میان حسنه روابط

 ؛)مراسم تعزیه خوانی در تکیه ارمغانخانه( های عاشورا و تاسوعای حسینیو عزاداری هامناسبت

 ها و مدارس دخترانه و پسرانه در سطح بخش؛وجود آموزشگاه 

  سطح بخش؛دوره آموزش فنی و حرفه ای در 127برگزاری 

 در سطح شهرستان زنجان  در شش ماهه دوم سال  یبرگزار شده جهاد کشاورز یآموزش یدوره ها

 نیو ماش ونیزاسیدوره ،مکان 14 التیدوره ،اموردام و ش 41 یدوره،باغبان 247عبارت از زراعت 1397
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 یدوره، آموزش ها 6 یلیو تکم یلیتبد عیدوره ،صنا 55 یدوره ، آب و خاک و امور اراض 15آالت 

 دوره ، 11 یلگریتسه

 .حضور فعال زنان در عرصه فعالیت کشاورزی و صنایع دستی 

 اقتصادی است که نقش اقتصادی پررنگی های قرض الحسنه فامیلی از مهمترین نهادهای غیررسمیصندوق

این صندوق ها کند. اگر چه میزان کل سرمایه در گردش را در حل مشکالت اقتصادی خانوارها بازی می

های اندک حالل بسیاری از مشکالتی روستاییانی هست که رسد، با این وجود این سرمایهناچیز به نظر می

 در شرایط بد اقتصادی قادر به پس انداز برای خود نیستند؛

  وجود دهیار و شورای اسالمی در سطح روستاها برای اعمال مدیریت انتصابی و انتخابی؛ 

 ی دولتی به مانند بخشداری برای اعمال مدیریت دولتی در سطح بخش؛مشخص بودن نهادها 

 وجود شورای بخش برای اعمال مدیریت مبتنی بر انتخابات در سطح بخش؛ 

 های فعال در مدیریت موضوعات مختلف بخش.های تعاونی روستایی و سمنامکان مشارکت شرکت 

 زیست محیطی )آب وخاک(ج( 

 ؛بخشبودن مراتع خوب در سطح  دارا 

 هایرودخانه و اوزن قزل رودخانه داشتن جریان در ةواسط به زمینی زیر و سطحی آب غنی منابعدن واقع ش 

 ؛سارمساقلو، ارمغانخانه و سهرینمانند  فرعی

 که تنوع زیستی،جانوری و گیاهی باالیی منطقه حفاظت شده سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع  فیله خاصه 

 دارند؛

  ــش گیاهی ــوص در زمین باالتنوع پوش ــتنی هاوجود ) داروییگیاهان  ةبخص از  و گیاهان دارویی انواع رس

سیر  گزنه، ز،گشنی ریواس،، کنگر کاسنی، گل گاو زبان،گل بنفشه، بو مادران، ،تلخ بیان قبیل شیرین بیان،

 ی،خوراکدنبالن و پر سیاوشان که به مصرف  کاکوتی، قارچ، بابونه، قدومه، خاک شـیر، گل ختمی، کوهی،

 ؛ رسد(می دارویی صنعتی،

  سدهای خاکی در روستاهای قره تپه،سهرین،جوره کندی و داش بالغ. 4وجود 

 فضایی-کالبدید( 

 ؛استقرار فرودگاه استان زنجان در این بخش 

 پایه ای، در نواحی مرتفع و کوهستانی های دشتی و کوهقسـمتها در سـکونتگاه و پرجمعیت بافت متراکم

 روستاها دارای بافت پراکنده و کم جمعیت؛  

  ؛دی در بیشتر روستا ها طرحاجرای 

 ؛پشتلوهای بخش قرهقدمت طوالنی سکونتگاه 

 75.7 بخش برخوردار از گاز هستند. یاز روستاها 99درصد تا پایان تیر ماه سال 

  ولت در قسمت جنوبی دهستان سهرین کیلو 231و 61انتقال برق به صورت خطعبور خطوط.    

 گردشگری ه( 

 ؛شهرستان زنجان پشتلوقرهشده در بخش  اثر تاریخی ثبت 43وجود 

 امامزاده سید ابراهیم در  ،امامزاده سید ابراهیم) های گردشگری تاریخی، طبیعی و مذهبیبرخورداری از جاذبه

این امامزاده در قسمت غربی دارای هشت اقامتگاه مسافری با تمام امکانات )آشپز خانه روستای حاجی سیران  واقع شده است 

بناها و ابنیه های تاریخی همچون قلعه ارمغانخانه، حمام سهرین،  )، تپه های تاریخی، حمام ، اتاق وسرویس بهداشتی ( میباشد 

 وننق که نیاز به ترمیم، بازسازی و احیا دارند(؛حمام 
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  تکیه حسینی شهر ارمغانخانه و روستای مشکین محل برگزاری تعزیه خوانی حسینی که همه ساله در ایام

 باشد.محرم پذیرای انبوه مردم از سراسر کشور می

  ؛وجود ییالقات خوش آب و هوا 

  دربند و آبشار دگاهی؛وجود آبشارهای زیبا همچون آبشار الویین، آبشار 

 ؛، گلچین، قندرقالوروستای گردشگری همچون جزوان و جزیمق 

  همچون قله کی تی، دینگه داغ، خیرالمسجد؛ گردشگری وجود قلل 

 ؛واقع شدن دشت آهوان سهرین 

 ؛وجود آبگرم وننق 

  ؛عبور محور گردشگری درجه سه و درجه ممتاز 

  و وننق( روستای هدف گردشگری )ماری 2وجود. 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 اقتصادیالف( 

 ؛بافندگان فرش ابریشمی ةضعف حمایت و بیم 

 رند که این فرش با نام و ب نمایشگاه فرش ابریشمی باعث گردیده است نبودسازی و ضـعف در تبلی  و برند

 ؛های دیگر به فروش برسداستان

 ؛نگهداری های ظرفیت و تبدیلی صنایع ضعف 

  ؛تاجران قمی و عاید شدن سهم سود اندک به بافندگان فرشخرید فرش توسط 

 ها و صنایع مرتیط باصنعت فرش بافی از جمله رنگرزی، تهیه خامه و تهیه طرح و نقشه عدم وجود  کارگاه

 ؛...

 ؛مناسب نبودن فضای کارگاه فرش 

 ،؛تبلی  و برندسازی صنایع دستی ضعف در بازاریابی 

 ؛روش صنعتی غالب بودن روش سنتی دامداری بر 

  ؛وری مواد معدنیالزم در امر شناسایی و فرآ هایگذاریسرمایهعدم 

 ــتم ــیس ــایتنبود س ــالم ،کتدیلر، )های های نوین خرید، فرش و تبلیغاتی همچون س اال کخرید فروش باس

 ؛هاها و واسطهجهت خرید محصوالت کشاورزی و خرید محصوالت توسط دالل (روستا

 ؛اراضی زراعید و کوچک بودن قطعات خر 

 ؛ضعف توسعه مکانیزاسیون 

  ؛هافعالیتهای الزم برای انواع اخذ مجوز ةوجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در زمین 

 ـــت که فراوری در عـدم وجود کـارگاه های فراوری مواد معدنی از قبیل گرانیت در بخش باعث گردیده اس

 .استان های اصفهان، تبریز صورت گیرد

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛1395نفر در سال  15969به  1345نفر در سال  19111پشتلو از کاهش جمعیت بخش قره 

 .طی دهه اخیر برخی از روستاهای همچون کبریک و رشت آباد خالی از سکنه گشته اند 

  ،گیردمهاجرت مردم بویژه جوانان بیشتر به شهرهای زنجان، کرج و تهران صورت میروندافزایشی مهاجرت  

 ؛های مشارکتیحمایت از تشکیل گروه ضعف 
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 ورةد مدارس دخانواده، نبو ةکمبود بودجاالتر به دلیل مشکالتی از قبیل )تحصیالت در مقاطع ب عدم ادامة 

ممانعت دختران به دلیل ضعف فرهنگی  برخی از روستاها  همچنین در متوسطه دوم در برخی روستاها و 

 ؛(شودمیبرای ادامه تحصیل در شهر ایجاد 

 ؛گی روستایی بخشضعف حمایت از مشاغل خان 

 ؛کمبود مشارکت زنان در امور مربوط به روستا 

 کردن اوقاف فراغات نوجوان و جوانانکمبود مراکز الزم جهت پر. 

 ج( زیست محیطی 

 ؛های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبروش ضعف توسعة 

 عدم تناسب کشت با منابع آب 

 ؛های سیالبی و زمین لغزشدر پهنه گیریقرار 

 ؛ندارد وجود پایدار کافی آب مرغوب هایزمین در 

 روستایی، قرارگیری در -برای توسـعه اقتصـادی کشـاورزی بخشاکولوژیکی -مهمترین محدودیت محیطی

 ؛اقلیم کوهستانی است که باعث محدودیت منابع خاکی در قسمت عمده ای از بخش شده است

  ؛به هنگام فصول بارش مهار آب سطحیضعف 

 ؛چرای بیش ازحد مراتع 

  ؛خاک داری از منابع آب وبرهای نوین بهرهآگاهی و نبود دانشضعف 

 باشند.ینیاز به مرمت و ترمیم انهار عمومی و استخرهای خاکی که درحال تخریب م 

 فضایی  - کالبدید( 

 ؛مشکل آب شرب در اکثر روستاها 

  ؛هاآبیاری باغچهب برای برداری از آب شربهره 

 ؛ساخت و ساز غیرمجاز و غیرمقاوم 

 ؛روستاهادر بیشتر کشی عدم دسترسی به گاز لوله 

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات در سطح بخش 

 ؛کمبود امکانات خدماتی و رفاهی در بخش 

 ؛ایضعف شبکه ارتباطی بین منطقه 

 و موبایل. ضعف آنتن دهی اینترنت 

 ین و همچنین روستاهای استقرار یافته در قسمت های کوهستانی دهستان قره پشتلو دهستان قره پشتلو پای

درمانی نسبت به دو دهستان دیگر شرایط مناسبی -باال  درخصوص برخورداری از امکانات و خدمات بهداشتی

 را ندارد.

  

 گردشگری ه( 

 ؛پشتلوسیسات گردشگری در بخش قرهأکمبود ت 

 ؛های گردشگریجاذبه کمبود امکانات رفاهی در کنار 

  ؛طبیعی و تاریخیکمپینگ اقامتی موقت ودائم مناسب درکنار آثار فرهنگی، نبود 

  ان بخش گردشگریگذارسرمایهمشکالت مربوط به اعطای تسهیالت بانکی به. 
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  بخش کلیدیمسائل  -9-4

شهرستان زنجان با هدف توسعه  پشتلوقرههای مختلف توسـعه در بخش براسـاس نتایج بررسـی وضـعیت حوزه

 .در مسایل زیر صورت پذیرد بایسترویکرد، اقدام و نتایج فرآیند توسعه می ة، تحول در حوزایمنطقهپایدار 

  اقتصادیالف( 

  ؛ابریشمی بافی فرشمدرن  هایکارگاه توسعهضعف در زمینه  

 ؛ضعف بازاریابی، برندسازی و تبلی  محصوالت عمده بخش 

   ؛علوفه دامی کارگاه تولید کنسانتره احداثاهتمام بر 

  ضعف حمایت از سرمایه گذار پرورش قارج شاه صدفی در روستای ولیاران؛ 

  شـیوه کارفرمایی، ضـعف بیمه بافندگان فرش، نبود طرح و نقشه، عاید شدن سود اندک به بافندگان فرش

از جمله مشـکالتی هسـتند که بافندگان  )ردپای واسـطه گری و داللی ( هزینه باالی تامین مواد اولیه و ...

 فرش با آن مواجحه هستند؛

   تولید محصوالت گلخانه  ای()ایجاد شهرک صنعتی کشت گلخانه ایهای گلخانهمجتمع ةتوسعاهتمام بر

ای یک روش نوین است که باعث افزایش کیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف 

اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای فارغ آب، استفاده از 

 ؛التحصیالن کشاورزی می شود

 ؛های صنایع لبنی و گوشتیکارگاه تامین تسهیالت الزم برای توسعه واحدهای و   

 ؛غالب بودن روش سنتی دامپروری بر صنعتی 

  جمع آوری شیر توسط شیرپزان مستقر در شهرستانه میانه و تولید فراورده های لبنی با نام و برند غیر از

 باشد.  بخش  قره پشتلو و شهرستان زنجان، واسطه گری و داللی از  دیگر مشکالت دامداران  می

 فرسوده بودن های معدنی برای جذب بازارهای داخلی و خارجیسیستم مدیریت سنتی، نبود زیرساخت ،

ترین مشکالت موجود در بخش معادن آالت معدنی، نبود واحدهای فرآوری در معادن از جمله مهمماشین

 ؛است

 که است  بخش قره پشتلوها و مواد معدنی مطالبات جدی مردم استفاده و فرآوری مناسب از سنگ

 .نموده اند. اعطائولین زمینی را نیز به صورت داوطلبانه برای استقرار واحدهای صنعتی به مس

  ؛انگذارسرمایهاعطای تسهیالت بانکی به به مشکالت مربوط 

 رزش نهایی ارزش محصـوالت کشاورزی به صورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ا ةضـعف تکمیل زنجیر

 ؛محصوالت توسط کشاورزان

 مهمترین مشکالت مطرح های معطوف به  نهاده های دامداری و خوراک دام  از جمله مسئله گرانی قیمت

 ؛باشدشده توسط ساکنین بخش بوِیژه دامداران می

 معادن(  درآمد از درصد ها )یکدر بخش مستقر معادن از ناشی تخصیص درآمدهای برای الزم تدابیر اتخاذ

 روستاها در رفاهی امکانات ایجاد و روستایی هادی هایاجرای طرح ها،جاده مرمت برای

  ،اهتمام بر تشکیل و توسعه صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی به منظور ایجاد مشاغل خانگی

 اشتغالزایی و توانمند کردن زنان روستایی ؛ 

 ها و بنکدران و عاید شدن سود کم به کشاورزاندالل خرید محصوالت کشاورزی توسط.   
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 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛بخش ازهای انسانی و مالی خروج سرمایه 

 ؛بیکاری جوانان تحصیلکرده 

 ؛های فرهنگی، هنری و ورزشیفعالیت ضعف 

 برخی از دانش آموزان  در اکثر روسـتاها به دلیل نبود دبیرسـتان و مشکل تردد در زمستان به شهر زنجان

 ؛انداز ادامه تحصیل باز مانده ویژه دخترانهب

 ؛استاندارد سازی منابع آموزشی   

 مردمی و مشارکتی زنانهای کمبود تشکل. 

 زیست محیطی ج( 

  ـــعف ـــیالبی ویرانگر و بروز جریانهای محافظتی برای جلوگیری از عملیات آبخیزداری و دیوارهض های س

   ؛پیامدهای بعد از آن زدایی ورسوب

 ؛چرای مفرط دام 

 وقوع خطراتی تواند امکان دفع فاضالبهای خانگی روستاها در چاههای جذبی، با توجه به شیب منطقه می

چون رانش و سولی فلکسیون را افزایش دهد و همچنین موجب آلودگی چاههای عمیق تامین آب شرب و 

 کشاورزی شود.

 غرش ناشـی از نشـست و برخاست هواپیماها  اسـتقرار  فرودگاه زنجان در مجاورت دشـت آهوان سـهرین و

 ؛ه استهای گذشته شدسبب کوچ اجباری بسیاری از آهوان این دشت در سال

 ؛های کشاورزی و هدر رفت آببیاری زمینسنتی آ غالب بودن شیوة 

 شود. انسداد و ته نشینی لجن در نهرهای کشاورزی باعث هدر رفت منابع آب می 

  ــاورزی منجر ــمتی از آب به کاهش منابع آب کش ــاورزی با جذب قس ــمت عمده انهار کش خاکی بودن قس

 ؛شودمی

   ــازی آب های انتقال آب،کانال ایجاداهتمام بر ــد خاکی و ذخیره س ــطحی س ــتاهای حائز های س در روس

 .های سطحیو جلوگیری از هدر رفت آب شرایط

 فضایی  –کالبدی د( 

 ی بیرونده، ســرچم به محور ارتباطاز جمله  در حال اجرا هایتمام ماندن پروژهتخصــیص بودجه و نا ضــعف

 ؛ذربایجان شرقی و اردبیل(آاتصال زنجان، ارمغانخانه با استان اردبیل )محور 

 ؛کم عرض بودن و حادثه خیز بودن مسیرهای ارتباطی 

 ؛پایین بودن سطح مقاوم سازی مساکن در برخی از روستاها 

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات 

 ؛تاسیسات انتقال آب در بیشتر روستاها فرسودگی شبکة 

  های بخش، مشکل آب از لحاظ کمی و کیفی اهای محلی در اکثر روستدر پرسشنامهکمبود آب شرب )که

 ؛به یک معضل در این بخش تبدیل شده است(

 ؛روستاها ابر هم در داخل روستا هم در مسیرهای ارتباطی بیننبود روشنایی کافی مع 

 ؛ی اقتصادی در سطح بخشهاساختضعف زیر 

 ؛ساخت و ساز در داخل محوطه زمین زراعی 

 های معدنی بخشها و پتانسلضعف توسعه یافتگی بخش صنعت و معدن با توجه به ظرفیت. 
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 گردشگری ه( 

   ؛های مشاغل خانگی و صنایع دستیارائه آموزشضعف 

   ؛باشدمیاقتصادی بخش  که محور غالببافی های صنایع دستی از قبیل فرشو توسعه کارگاهایجاد ضعف 

  روستاییان در خصوص اقتصاد مبتنی بر گردشگری ناشی ازضعف برگزاری سطح پایین دانش تخصصی

 های آموزشی در این خصوص؛دوره

 ؛های فروش صنایع دستی در سطح روستا با حداقل سرمایهایجاد بازارچه 

 ؛ی گردشگریهاساختکمبود زیر 

  ؛های گردشگریگیری مطلوب از جاذبهالزم برای بهره هایگذاریسرمایهضعف 

  توریسم مرتعی با توجه به وجود آبگرم وننق و روستاهای ییالقی ای وبه توریسم دهکدهتوجه.   

 

  ی موجودساختار و سازمان فضای -9-5
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  پشتلوقرهساختار فضایی بخش  -9نقشه 

 
  پشتلوقرهسازمان فضایی بخش  -2نقشه 

 

 بندی جمع -9-6

ها، ابلیتترین قبه بررسی مهم پشتلوقرهی و طرح توسعه پایدار بخش ة توسعه اقتصادی، اشتغالزایدر سـند برنام

کرد و عمل ترین پتانسیلراهکارهای مربوطه پرداخته شده است. مهم هموجود در بخش و ارائ یتنگناها و مسائل کلید

گردشــگری و ، زراعت ،دامداری دیگر  هایو در وهله ویژه فرش ابریشــمیهدر وهله نخســت قالی بافی ب ،بخشغالب 

     .باشدمیمنابع غنی مواد معدنی 

اال و ب پشــتلوقرهپایین، دهســتان  پشــتلوقرهدهســتان به ترتیب دهســتان  متشــکل از ســه پشــتلوقرهبخش     

. این بخش از شمال و شمال شرقی به شودمیکه از مناطق محروم شهرستان زنجان محسوب  استدهستان سهرین 

از جنوب شرقی و جنوب به دهستان بناب، از  ،ذربایجان شـرقی، از شـرق به شـهرسـتان طارمآهای اردبیل و اسـتان

 گردد.بخش زنجانرود محدود میجنوب غربی به دهستان زنجانرود باال و از غرب به 

 -شــمالی )محور زنجان -ها به صــورت خطی حول محور ارتباطی با جهت جنوبیدر این بخش اغلب ســکونتگاه

 های شمالی و شمال شرقیها نیز به ویژه در بخشار یافته اند و برخی از سکونتگاهجی سـیران( استقرحا -ارمغانخانه

           اند.به سبب وجود عوارض طبیعی پراکنده

 که در ثر از شـرایط طبیعی دانست. به طوریتوان متأروسـتاها در سـطح بخش را می وسـعت و پراکندگی

ها را فراهم نموده اهتمرکز سکونتگ را برای ایجاد و و آب کافی زمینهب کم، خاک مناسب مناطق دارای شی

ها در این بخش عوامل محیطی و گیری سکونتگاهدهد که مهمترین عامل شکلنشان میها اسـت. بررسـی

 به تبع آن عوامل اقتصادی بوده است.
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 ،سیاسی و پوشش خدماتی مناسب و استقرار  –به دلیل دارا بودن نقش اداری شـهر ارمغانخانه مرکز بخش

 .استبا نرخ رشد مثبت  و بر جاده ارتباطی دارای جمعیت قابل مالحظه

 هر باشد و شپشـتلو، روسـتای سهرین در دهستان سهرین میسـکونتگاهی بخش قره ترین نقطةپرجمعیت

 پشتلو باال واقع شده است؛تان قرهنفر در دهس 2149ارمغانخانه با 

 ا مرز بپشـتلو این اســت که این بخش در شـمال اســتان زنجان قرار گرفته و همویژگی بخش قره ترینمهم

اسـتان آذربایجان شرقی است. لذا بازار فروش محصوالت کشاورزی این بخش، شهر زنجان از استان زنجان 

 است؛ و اردبیل و شهر تبریز از استان آذربایجان شرقی

 ؛انتقال برق وط، خط انتقال گاز، خط)راه آهنآزادراه، (رتباطی شبکه ا شامل ضعف امکانات زیربنایی  

  ؛ی تولیدی و بازرگانی و مراکز خدمات پشتیبانهاساختوجود زیرکمبود   

 دهد که بیش از نیمی از محصوالت زراعی، بررسـی سـمت و جریانات ارتباطی، سرمایه، بار و کاال نشان می

ــهر زنجان در جریان اســت  ــرقی باغی و دامی به ش ــتان آذربایجان ش و برخی از این محصــوالت که به اس

 قم و تهران جریان دارد. اردبیل، نزدیک هستند به شهر تبریز در جریان است. همچنین برخی نیز به شهر

  با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی و لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش

غه های کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و کشاورزی و به منظور رفع مشکالت و دغد

 دولت)منابع طبیعی و اوقاف(، رفع این گونه تداخالت و اختالفات ملکی باید مورد توجه قرار گیرد.

 طور جدی شود؛ بهای از هدررفت آب را شامل میموضوع بهینه سازی شرایط آبرسانی که بخش عمده

های آبرسانی، سیستم های این راستا نوسازی و بهسازی لولهدر دستور کار متولیان امر قرار گیرد. در 

آبیاری نوین و استفاده از تجهیزاتی که بتواند موارد نشتی آب را در لحظه نشان دهد یکی از این 

 شود؛راهکارها تلقی می

 شود موضوع عوامل موثر بر با توجه به اهمیت و نقش کلیدی خاک در پایداری تولید کشور، توصیه می

های مربوط به های کنترل خاک بیشتر از گذشته و به صورت دائمی در برنامهسایش خاک و برنامهفر

 رونق تولید قرار گیرد؛

 های آبیاری، بهبود وضعیت مکانیزاسیون و ارتقای ژنوتیپتوصیه به الگوی کشت مشخص با بهبود شبکه 

 و فنوتیپ بذور همراه شود؛

 آموزش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل و کاهش  سازی وهای آگاهاستفاده از برنامه

 ضایعات محصوالت غذایی و کشاورزی؛

 و با توجه به اینکه مشـکل مطرح شده  با توجه به  بحران آب آشـامیدنی در روسـتاهای بخش قره پشـتلو

ه چاه را خورد با مشترکان پرمصرف، جمع آوری انشعاب های غیرمجاز و اجاراغلب روسـتاهای می باشد بر

 .دبرشمربخش از راهکارهای خروج از بحران کم آبی در روستاهای 

ه ابریشمی کویژه فرش هان صنایع دستی بگذارسرمایهحمایت از ضعف : مهمترین مسـایل توسـعة بخش شـامل

ی در بخش صنایع گذارسرمایه ضعف شود،داری شـده و سـرمایه کالنی از بخش خارج میتوسـط تاجران قم خریده

ــرمایه، ضــعف دامی و زراعت )غالت و حبوبات(تبدیلی و تکمیلی در بخش  وری مواد معدنی با توجه ی در فرآگذارس

لید قارچ شـاه صدفی که حداقل تو انگذارسـرمایهو تخصـیص اعتبارات بانکی به حمایت ضـعف به پتانسـیل بخش، 

     قابلیت بخش. ی گردشگری با توجه به توان وهاساختزیر آورد، کمبودنفر زمینه اشتغال را فراهم می 51برای
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 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش -2

 اهداف کلی -2-9

 ؛ی پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت منطقهبرداربهره   

 محصــوالت عمده کشــاورزی و صــنایع دســتی و ارزش ة جایگاه اقتصــادی منطقه با تکمیل زنجیر رتقایا

 معدنی؛

 ؛شهرستان زنجان پشتلوقره صنعت گردشگری پایدار بخش ةتوسع 

 ةجانب کالبدی و ارتباطی در سـطح منطقه و در ارتباط با درون و بیرون منطقه توانمندســازی همه ةتوسـع 

 .اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه منطقه

 نیازمند اقشار از حمایت و بخش روستاهای در محرومیت کاهش. 

   کمیاهداف  –2-2

 ؛منابع طبیعی ةمدیریت بهین 

  ؛شهرستان زنجان یپشتلوقرهحفاظت از تنوع زیستی بخش 

 ؛رشد و توسعه صنعت گردشگری پایدار 

 ؛بخش کشاورزی ةتوسع 

 ؛صنعت با رویکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی ةتوسع 

 ؛یان با تکیه بر ظرفیت منابع بخشیفزایش منابع درآمدی پایدار روستاا 

  ییپذیر روستاسطح زندگی اقشار آسیب رتقایها و صنایع جهت اسـازی برای دسـترسی به فرصتظرفیت 

 ؛، زنان و جوانان(نیازمندان)

 ؛توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای محلی 

 ؛شهرستان زنجان یپشتلوقرهها در سازمان فضایی بخش پذیری سکونتگاهتعیین نقش 

 ؛های مجاوربخش هماهنگ با بخشای انتظام فضایی شبکه 

 شهرستان زنجان  یپشتلوقرههمه جانبه کیفیت زندگی بخش  رتقایا. 
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 کلی های سرفصل حسب بر بخش کمی اهداف  -2جدول 

 سر

 هایفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص  هدف کمی

 عنوان متغیر/ شاخص
واحد 

 سنجش

پیش بینی/  سال پایه
در ی ریزبرنامه

 9445سال 
 میزان سال

ت
عی
جم

 و 
مع
جوا

 

 14612 15969 1395 نفر 1جمعیت کل 1

 -15/1 - 1315-95 درصد 1395-1415 2نرخ رشد جمعیت 2

 65 65 1395 درصد 1میزان روستانشینی 3

 52 52 1395 تعداد 1روستاهای دارای سکنه 4

 5 
 کیلومتر 3مساحت

 مربع
1395 1441 1441 

 6 
 در نفر کل جمعیت نسبی تراکم

 کیلومتر

 مربع
1395 11 11 

 نیروی
 انسانی

5 
 4روستائی شاغلین تعداد

 6112 5712 1391 نفر

اد
ص
اقت

 و 
ید
تول

 

 19613 19613 1397 هکتار 5مساحت اراضی زراعی 6

 971.43 971.43 1397 هکتار 5مساحت اراضی باغی 7

 13311 1172 1397 راس 5تعداد دام سنگین 1

 11444 13311 1397 تن 5تولید شیر 9
 915 175 1397 تن 5تولید گوشت قرمز 11
 51977 51977 1397 راس 5تعداد دام سبک 11
 1759 1759 1397 تن 5تولید گوشت سفید 12

ت
اخ
رس
زی

 و 
بنا
یر
ز

 

 51 41 1395 تعداد 6کشی لوله سالم آب از مند بهره روستاهای 12

15 
تعداد  7روستاهای برخوردار از برق

 آبادی
1397 52 52 

16 
تعداد  8روستاهای برخوردار از گاز

 آبادی
1397 16 41 

17 
تعداد  9هادی روستاهای دارای طرح 

 آبادی
1397 29 41 
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 می باشد.  -15/1برابر با  1415محاسبه شد ولی برای سال  -36/2برابر با  1315-95.نرخ رشد جمعیت برای سال های  2
 GIS. نقشه های  3

 1391. فرهنگ آبادی ها  4

، طبق اظهار نظر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان مساحت زمین های زراعی برای پیش بینی سال 1397مأخذ: آمار جهاد کشاورزی،  - 5

 های توسعه قرار خواهد گرفت.تغییر چندانی نخواهدنمود ولی امکان توسعه باغات در اراضی شیب دار جز برنامه1415

 1397. آب و فاضالب روستایی 6

 1397مأخذ: اداره برق استان زنجان،  - 7
با اند، براساس استعالم اداره گاز تعدادی از روستاها در بخش قره پشتلو در اولیت گاز رسانی قرار گرفته  1397مأخذ: اداره گاز استان زنجان،  - 1

خانوار در دستور کار دولت قرار  21روستاهای باالی  ، از سوی دولت تدبیر و امید، طرح گاز رسانی به93قانون بودجه سال  2تبصره  'ق'اجرای بند 

 گرفت
 روستاهای هادی طرح گرفته، صورت هایریزیبرنامه اساس بر مسکن بنیاد کل مدیر نظر اظهار طبق 1397مأخذ: بنیاد مسکن استان زنجان،  - 9

 .گیردمی قرار کار دستور در زنجان استان خانوار 21 باالی
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تعداد  1روستاهای دارای خانه بهداشت

 آبادی
1397 19 29 

 

 های توسعه یگیرجهت -2-9

ــتی )فرش بافی ابریشــمی ــنایع دس ــگری و  ص ــعه در این منطقه قلمداد  ی مهمگیرجهت( از بخش گردش توس

لو ین ارکان اقتصادی ساکنین بخش قره پشتترصنعت فرش بافی ابریشمی در بخش قره پشتلو  یکی ازمهم گردد.می

دهد که اکثر ســاکنین از فرش بافی کســب درآمد دارند و تقریبا تمام اعضــای خانواده در بســیاری از را تشــکیل می

 أمینت صنعت فرش بافی، در اشتغال پایدار و مقرون به صرفه الزمه باشند.ل میروستاهای بخش به فرش بافی مشغو

 بخشصنعت قالی بافی در  الزم است که   باشد می مناسب گذاری سرمایه و صادرات مصرف، بازار وجود اولیه، مواد

های های اقتصــادی رقابت پذیر، بنگاهحمایت از فعالیت نماید .پیدا  ســوقبه طور کارگاهی و متمرکز  قره پشــتلو 

 .تواند بر پیشرفت اقتصادی بخش تاثیرگذار باشداقتصادی کوچک و زود بازده با تاکید بر صنایع دستی بومی می

با توجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالی های اخیر از یک سو و برداشت نامناسب از سفره های آب زیرزمینی 

رین و بهت اخیر، ضـرورت بهینه سازی مصرف آب و تغییر الگوی کشت بیش از پیش نمایان شده است طی سـالهای

 والتمحص تولید کردن اقتصادی منظوربه .است منطقهراه برای ادامه فعالیت های کشـاورزی تغییر الگوی کشت در 

 کشت بازار نیاز اساس بر سپس و کرده اقدام کشاورزی محصوالت کشـت از قبل بازاریابی به نسـبت باید کشـاورزی

صنایع تبدیلی مهم و کشش بازار از الزامات  خرید تضمینی، وجود .قرارداد خود را مورد هدف مختلف محصـوالت

 کار توردس در زنجان استان در مهم هایطرح از یکی عنوانبه «الگوی کشت بهینه»برنامه  تغییر الگوی کشت است.

ــتان های برتر در بحث پرورش گیاهان کشــت گل محمدی، زعفران،  باشــد.تغییر الگوی کشــت می اســت و جز اس

ای از محصـوالت برای تغییر الگوی کشت در بخش قره پشتلو باتوجه نمونه   دارویی، گیاهان و درختان مثمر کم آب

 باشد.به شرایط اقلیمی و محیطی بخش قره پشتلو می

مناسب به منظور استفاده بهینه از منابع آبی زیر زمینی  کشت محصوالت گلخانه ای نیز یکی دیگر از راهکارهای

و سایر  ، بارانی می توانند با استفاده از آبیاری قطره ای منظومهکشاورزان  .و وابستگی کمتر به نزوالت آسمانی است

رات توسعه الگوهای کشت و توجه به مبحث مهم صاد .روش های هدفمند آبیاری به تولیدات بسیار خوبی دست یابند

و تولید محصوالت با کیفیت و مطابق با نیاز بازارهای جهانی بایستی در منطقه تقویت و از ظرفیتهای موجود به 

 .درستی بهره گرفته شود

 یریگمهم جهت یهاتیاز اولو گرید یکی یدامپرور ،یبخش در توسعة امور دام نیا تیبا توجه به توان و قابل

. توسعه صنعت دامپروری ، با توجه به جایگاهی که این صنعت از دیرباز داشته، رودیبخش به شمار م نیتوسعه در ا

اصالح شده، تجهیزات  نژادهای از گیریشود بهره رآمدزایی و همچنین درآمدزایی و افزایش دتواند سبب اشتغالمی

 قبیل از یژنتیک معیارهای ردبرآو ای،مدرن و پیشرفته، محیط سالم و بهداشتی، توانائی تولید و کشت نباتات علوفه

موجبات  رهی، استاندارد کردن تولید بر اساس سن ، طول دوره شیردهی و غ اصالحی ارزش تخمین ، پذیری وراثت

 و شکوفائی هر چه بیشتر این صنعت را فراهم آورده اند ئیپویا

                                                           
 1397مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان،  - 1
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انسیل ها،پتجاذبه معرفی، گردشگری است بخش قره پشتلوتوسعه های مهم محوریکی از با توجه به این مهم که 

همزمان گردشگری به . معرفی غذاهای محلی تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا کندغذای محلی میو  ها

اسفانه اما متتواند برای برندسازی منطقه مورد استفاده قرار گیرد. عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگی و تجربه غذا می

 توانمیبه عنوان مثال در روستای نمونه گردشگری جزوان  . ائه نشده استتاکنون طرح خاصی در این زمینه ار

را به گردشگران معرفی  خورشت قره قاتق یکی از غذاهای بسیار خوشمزه و محلی مخصوص روستای جزوان است

رای بتواند سکویی برای توسعه اقتصاد محلی و افزایی میان غذا، گردشگری و صنایع خالق میارتباط و هم نمود.

تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی باشد. این ارتباطات همچنین افزایش تقاضا و توسعه انواع جدید محصول، تجربه 

های توریستی وگردشگری مناطق مختلف ترین جاذبههای گرم معدنی از مهموجود آب گردد. و بازار را سبب می

ای نظیر فرانسه، ایتالیا، ایاالت متحده و پیشرفتهامروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای .شودمحسوب می

ه ها به منظور آسایش و توسعترین روشو یکی از اصولی های معدنی گسترش یافتهاسپانیا.استفاده صحیح از آب

توان به عنوان یکی از آب گرم معدنی وننق در بخش قره پشتلو را می شود.ای و جذب درآمد محسوب میمنطقه

با  توانمی ی سالمت نام برد. که تا کنون سرمایه گذاری خاصی روی آن صورت نگرفته است کهمقاصد گردشگر

از آنجا که بخش  احداث استخرهای سرپوشیده، مراکز اقامتی و تفریحی  زمینه را برای جذب گردشگر فراهم نمود.

ای کنندهتواند سهم تعیینمی شود فراوری مواد معدنیاستان محسوب میمند معدنی در شقره پشتلو جز زون ارز

، توسعه زنجیره ارزش صنایع  های معدنیبرداری بهینه از ظرفیتبهره. در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند

ا بهای معدنی و صنایع معدنی، وری بنگاهپذیری و بهرهمعدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی ، افزایش رقابت

 . رودط زیست از اهداف مهم در بخش به شمار میتاکید بر صیانت از محی

توانند در راستای توسعه اقتصادی و راه اندازی و گسترش صنایع روستایی با توجه به نقش موثری که می

ها برای غلبه بر معظالت مناطق روستایی محسوب ترین راه حلاجتماعی ایفا کنند، یکی از مهمترین و اساسی

تر درآمد، کاهش شکاف درآمدی بین شهر و شغلی در مناطق روستایی، توزیع عادالنه هایشود. توسعه فرصتمی

روستا، کاهش فقر و مهاجرت، افزایش صادرات و کاهش واردات، امکان استفاده بهینه از منابع، امکانات موجود و 

 بت و قابل ذکر صنایعترین پیامدهای مثمواد اولیه و همچنین کمک در تسریع روند توسعه کشاورزی از جمله مهم

  .شودروستایی محسوب می

 پایدار روستایی عبارتند از: ةمهمترین پیش نیازها برای دستیابی به توسع

 جاجیم،  ،ویژه صـنایع دستی )قالی بافی ابریشمیبهاشـتغالزایی  آموزش روسـتاییان در زمینه کار آفرینی و

 ؛گلیم بافی(، در بخش کشاورزی )پرورش قارچ، زنبور عسل(

 ؛انسانی-ی اجتماعیهاساختزیر یارتقا 

 ؛باالبردن سطح آگاهی، نوآوری در کاربرد نهادهای تولید و خدمات پشتیبان تولید 

 ــی به فرصــت ــترس ــازی برای دس ــنایع ظرفیت س ــیب رتقایهت اجها و ص ــار آس پذیر ســطح زندگی اقش

 ؛روستایی)فقیران، زنان و جوانان(

  ؛مردم و نهادهای محلیتوسعه و گسترش مشارکت همه جانبه 
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 های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظام فضایی شبکه. 

 :راهبردها-2-4

 اقتصادیالف( 

 ؛محصوالت باغی و زراعی ةتوسع 

 ؛و کیفی محصوالت کشاورزی های تولید به منظور توسعه کمیبهبود روش 

 ؛های دامداری، پرورش طیور و آبزیفعالیت ةتوسع 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیصنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛یان با تکیه بر بخش کشاورزییاشتغال پایدار روستا 

 ؛شده های اصالح نژاددام ةتوسع 

 فرشبافی ابریشمی ویژهبههای صنایع دستی فعالیت ةتوسع. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 های اجتماعیبه فعالیتهای نهادی برای انســجام بخشــی یندهای توســعه مشــارکتی و شــبکهآتقویت فر-

 ؛نیازمندان -زنان-اقتصادی جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه 

 ؛تقویت و گسترش پوشش شبکه بهداشت و درمان روستاییان 

 ؛سطح دانش و مهارت روستاییان ةتوسع 

 ؛گیریسازی و تصمیمیند تصمیمآدخالت دادن مردم در فر 

  ؛از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخشاستفاده 

 زمینه سازی تعامل بین نهادها و مردم. 

 زیست محیطیج( 

 ؛)سطحی و زیرزمینی( برداری از منابع آبی منظومهمدیریت بهره 

 ؛های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضالب( مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 ؛محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 های گیاهی و جانوری و حفاظت از آنهاشناسایی گونه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛ی مورد نیاز در بخش صنعت و معدنهاساختتکمیل زیر 

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

 ؛پیوندهای همتاکید بر ایجاد روابط و پیوند میان سکونتگاه 

 ؛ی ارتباطیهاساختسیسات زیربنایی و زیرأت ةتوسع 

 ؛هاخدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ورزشی سکونتگاه ةتوسع 

 روستایی هاتأمین ایمنی سکونتگاه. 

 گردشگریه( 

 ؛کشاورزی در بخش -و گردشگری روستایی توسعه گردشگری بومی  

 ؛گردشگریی مناسب برای توسعه هاساختایجاد زیر 

 ؛حمایت و تشویق از هنرهای دستی و صنایع دستی از جمله قالی بافی 
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 ؛ی در بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگریگذارسرمایه 

 های زیست محیطی از جمله توسـعه گردشـگری متناسـب با ظرفیت ةهای بخش در زمیناسـتفاده از توان

 ؛فیله خاصه و شکار ممنوع سرخ آباد مناطق حفاظت شده

 زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش ةسعتو. 

   ی اجراییهاسیاست -2-5

 اقتصادیالف( 

 ؛اقتصادیمهم اولویت صنعت فرش بافی ابریشمی با توجه به  توسعة   

  شهرستان زنجان بر روی محصوالت عمده  یپشتلوقرهتوسـعه و اولویت اقتصـادی بخش کشـاورزی بخش

 ؛و شیر و گوشت جو، پیاز و یونجه گندم، عدس،دامی و زراعی همچون 

 ؛بخش های کشاورزیتکنولوژی رتقایا 

  ؛اقلیم بخش با سازگار محصوالتکشت و  توسعه 

 ؛دار شیب اراضی در محمدی گل کشت ترویج 

 توسعه دامداری در ارتفاعات و مناطق کوهپایه ای 

 ؛الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی رتقایا 

 ؛با توجه به پتانسیل موجود بخشهای دامداری و مرغداری در فعالیت ةتوسع 

 ؛زراعیو  صنایع تبدیلی وتکمیلی محصوالت دامی ةتوسع 

 ؛دامپروری اصالح نژاد شده ةتوسع 

 ؛ترویج گلخانه احداث و 

 ؛های مستعدهای پرورش آبزی در سکونتگاهفعالیت ةتوسع 

 ؛حمایت دولت از کشاورزان 

  ؛محور های معیشتکارگاه ةتوسع 

 ،و ماری ارمغانخانه، گلجین تولید عسل با برند روستاهای سهرین. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛خانگی در مشاغل خود های بالقوهلیت درآوردن تواناییاتوانا ساختن زنان برای به فع 

 ؛صنایع فرآوری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت 

  ؛های فنیمهارت آشنایی و تسلط افراد بر شرایطفراهم نمودن 

 ؛دسترسی مناسب به امکانات آموزشی 

 ؛نقدی و غیر نقدی مورد نیاز جهت شروع کسب و کار ةبرخورداری از سرمای 

 ؛کشاورزی آموزشی مورد نیازهای برگزاری دوره 

 ؛روستایی ةخدمات بیم ةتوسع 

 ؛توانمند سازی افراد قابل بازتوانی 

 ؛بهداشتی در کل بخش - خدمات درمانی توسعه مراکز 

 آموزش و جلب مشارکت فعاالنه جامعه در موضوع شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی و جامعه پایدار. 

 زیست محیطیج( 

 ؛های آبیاری نوینروش ةتوسع 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 
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 ؛های گیاهی و جانوری بخشآموزش ساکنین و مشارکت آنها در حفاظت از گونه 

 ؛از ساخت و ساز در حریم رودخانه جلوگیری 

 ؛های واقع در پهنه خطر باالمقاوم سازی ساخت و سازهای کالبدی درون سکونتگاه 

 ؛داخل روستا جلوگیری از ریختن فضوالت حیوانی در معابر عمومی 

 ؛ها روستاهافاضالب خانگی در سکونتگاه ةهای تصفیسیستم ةایجاد و توسع 

 ؛صحیح از سموم و کودهای شیمیایی ةاستفاد ةآموزش نحو 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

 های اصلی و فرعی بخشرعایت حریم و بستر رودخانه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در بین سکونتگاه 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویکرد خوشهتقویت سکونتگاه 

 ؛ی ارتباطی برون و درون منطقههاساختزیر ةاصالح، بهبود و توسع 

 ؛دماتها فاقد این خ، گاز و تلفن برای سکونتگاهبنایی؛ از قبیل آب شرب لوله کشیسیسات زیرأتأمین ت 

 ؛آن ةتوسع و هاسکونتگاه برای روستایی هادی یهاطرح اجرای و تهیه 

 ؛های روستاییمورد نیاز سکونتگاه تأمین خدمات عمومی 

  ؛دسترسی پذیری ساکنین به خدمات عمومی ةبهبود نحوتسهیل و 

 ؛ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله 

 مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل. 

 گردشگریه( 

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه   

 ؛حفظ و نگهداری آثار تاریخی و مذهبی 

 ؛های غذاخوری محلیاندازی سالنراه 

  ؛های بومگردیاقامتگاهاحداث 

 ؛افی و قالی بافیباز جمله فرش  ؛های عرضه صنایع دستیایجاد غرفه 

  ؛دشت آهوان سهرینبازدید تورها از 

 ؛ییالقات موجود در بخش بازدید تورها از 

 ؛معرفی بیشتر آبگرم وننق 

 ؛ایجاد نمایشگاه فرش ابریشمی 

 گردشگری مسیرهای در راهیبین خدماتی هایمجتمع احداث. 

 هاسیاستمات تحقق اهداف و اتعیین الز -2-6

ذا سازد لپایدار پیش نیازهای الزم اسـت که اگر رعایت نشود این امر را غیر ممکن می ةبرای رسـیدن به توسـع 

مستلزم   وپشتلقرهپایدار بخش  ةتوسع راه و برنامه ضرورتی انکار ناپذیر است. ةتحقق اهداف داشتن دورنما، نقش برای

  .از منابع طبیعی است ةی، تولید و اشتغال، مدیریت و استفاده بهینگذارسرمایهرشد  ةایجاد زمین

  ـــایی در توزیع خدمات، کاهش محرومیت و ـــتغالزایی،ایجاد اعتدال فض  ها،کاهش نابرابریفقر با ایجاد اش

 ؛مشارکت همه جانبه مردم محلی
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  ــنایع دســتی چهار در پشــتلوقرهمشــاغل غالب در بخش ــاورزی  ،)فرش ابریشــمی( حوزه ص )دامی و کش

ا هی استراتژیک در این حوزهریزبرنامهبدون شک توجه به مشاغل و  .باشدمی و گردشگری معدن ،زراعت(

 ژهویبهصنایع دستی  مشاغل ةجانبه بخش را تضمین کند. حوز هپایدار و هم ةتواند توسـعاز هم اکنون می

ه کند. این حوزه نیاز بحال حاضـر با بیشـترین ظرفیت در سطح بخش فعالیت میبافی ابریشـمی در فرش

ـــازی کـارگاهمـدرن ـــطح بخش،  تولیدحمایت از بافندگان،  های بافندگی،س مواد خام و اولیه فرش در س

ابی و شناسایی مشتری مستمر، حمایت و جلب اعتماد یبازار ،فرش ابریشمیو جشنواره برگزاری نمایشگاه 

است. در بخش کشاورزی )زراعت و دامداری( ان بخش خصـوصـی، ثبت برند و نشـان تجاری گذارسـرمایه

صنعت و معدن باید فرآوری فعالیت مواد  ةدر حوز .باشدمیبندی نیازمند صـنایع تبدیلی، فرآوری و بسـته

ــت محیطی توســعه یابد.امعدنی با در نظر گرفتن الز بدون شــک در آینده گردشــگری یکی از  مات زیس

رود. وجود آثار تاریخی، دشت آهوان، مناطق به شـمار می پشـتلوقرههای اسـتراتژیک توسـعه بخش حوزه

شـکار ممنوع و حفاظت شـده، آب گرم وننق، مرتع ییالقی خوش آب و هوا تنها بخشــی از وضعیت ممتاز 

ــگری و ایجاد ک ــعه گردش ــند توس ــتند. تدوین س ــهیل در موجود هس ــی رفع موانع و تس ــص ارگروه تخص

ات تخصــصــی توســعه بخش در آینده اســت. شــکوفایی توســعه مااری در این حوزه، یکی از الزذگســرمایه

 اشت.نیز خواهد د پشتلوقرهبخش  یهای قابل ارتقاثیر مستقیم و شگرفی در سایر ظرفیتأگردشگری ت

 ـــیر تحوالت علمی و فن ـــیر خص فنهای نوین باالآوریحرکت در مس آوری اطالعات و ارتباطات یک مس

ـــتفاده از این فن ـــت کـه با اس های ها، توانمندیبلیتتوان قاآوری میمطمئن برای تحقق این اهـداف اس

 با استفاده از اینارتباطات آوری فن حوزه  دربه عنوان نمونه  داد قاارتاقتصادی و اجتماعی بخش را بیشتر 

از جمله فرش ابریشــمی و محصــوالت کشــاورزی ویژه بخش را به عرصــه توان صــنایع دســتی  قابلیت می

ه برای باشند کهای اینترنتی میاز سایت اینمونه کاال روستا ی باسالم، کتدیلر وهاسایت. نمایش گذاشـت

 معرفی و فروش محصوالت تولیدی روستاها کاربرد دارند.

 :باشدمیبه موارد زیر مهم  توجهامر در راستای این 

 ؛اقتصاد محلی، مدیریت منابع طبیعی ةفقر، مهاجرت و توسع ةتوجه به مسئل 

 ؛های ارزشهای کشاورزی و دامی، ایجاد و تقویت اشتغال مرتبط با زنجیرهتوجه به ظرفیت 

 ؛هابه برندسازی محصوالت مختص بخش نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 ؛و بومی سازی نوین هایآوری فن به دستیابی وکارهای ساز فراهم سازی  

 ؛اقتصادی و اشتغالزایی ةهای توسعپروژه در فعالیت برای خصوصی بخش از حمایت و ترغیب 

 ؛در بخش یگذار هیگذاران جهت سرما هیاز سرما تیاعتماد و حما جادیا 

 ؛یو نوآور ینیاز کارآفر یبانیپشت 

  ؛ای بخشتوسعهی هاطرحها و ی مشارکت اهالی در برنامههازمینهفراهم کردن 

 و  کسب ها،پروژه این. باشندمی زیر جدول بصورت مقیاس متوسـط محرک پیشـنهادی کارهای و کسـب

ــرمایه و تولیدی محصــوالت ارزش زنجیره کننده تکمیل اجرا صــورت در که هســتند کارهایی  هایس

 .باشدمیتولیدی 

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

 ردیف عنوان

 1 های مدرن فرش بافی ابریشمیایجاد کارگاه

 2 کارگاه های تولید خامه و رنگ فرش
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 3 احداث گلخانه

 4 احداث واحدهای پرورش قارچ

 5 کارخانه فرآوری لبنیات

 6 های صنعتیاحداث دامپروری

 7 واحدهای پرورش ماهی

 9 وری گیاهان داروییآبندی و فرایجاد واحدهای بسته

 11 های فراوری مواد معدنیهکارگا

 11 های خدماتی و رفاهیی، مجتمعبومگردهای ایجاد اقامتگاه
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هدف/ پیشنهادیساختار و سازمان فضایی -2-7  

 
 قره پشتلوفضایی پیشنهادی بخش ساختار   -9نقشه 
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 قره پشتلوپیشنهادی بخش سازمان فضایی  -4نقشه 
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 )سند پیوست( بخش توسعه یهاپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -9

 4جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-9

  5جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتی گذارسرمایهی هاطرح -9-2

  6جدول  –بندی شده در سطح بخش لویتوی عمرانی اهاپروژه -9-9

 نظارت و بازنگری سندی، ینظام اجرا-4

 سازمان اجرایی -4-9

نماید. تشکیالت این سازمان با پیشنهاد مشترک ی شـهرستان فعالیت میریزبرنامه ةاین سـازمان زیر نظر کمیت

عه ی و توسریزبرنامهکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در شورای  ةی و ادارریزبرنامهسـازمان مدیریت و 

 خواهد رسید. استان به تصویب

 نظارت بر اجرا -4-2

کل  ةها توسط ادار، اجرای اسناد بخشاستانی ریزبرنامههای مقرر از سوی سازمان مدیریت و در قالب چارچوب

ی و ریزبرنامهبه شــورای  ماهه 6بنیاد مســکن انقالب اســالمی نظارت و رصــد خواهد شــد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارش خواهد شد. ةتوسع

 بازنگری سند -4-9

ــال  "4"و  "2"بازنگری بندهای  ــامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1411در س ــورت  "3")در چارچوب مض بص

ی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ریزبرنامهسـاالنه انجام خواهد شـد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان  ةو توسع یریزبرنامهاسـتان زنجان و تصـویب شـورای 

 تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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م یو  ضما  هاپیوست
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 (9)ییاجرا و یمقررات مصوبات و ماتیتصم ربطیذ یهافعالیت و اقدامات فهرست -4جدول 

 مرتبط اجرایی دستگاه عنوان ردیف

 کشاورزی، بانک مسکنبانک  نحوه بازپرداخت( تخصیص بهینه اعطای وام )ضامن، 1

 جهاد کشاورزی های علوم دامی و کشاورزی جهت اشتغال مرتبط با تحصیالت حمایت از فارغ التحصیالن رشته 2

 گردشگری و صنایع دستیجهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و  صنعت معدن و تجارت، دامی و صنایع دستی کشاورزی، ها و امکانات صادراتی بخش صنعت،عملیاتی نمودن ظرفیت 3

  راه و شهرسازی ی گردشگریهاساختتکمیل زیر 4

 راه و شهرسازی  سرچم -تکمیل محور بیرونده 5

 و قوه قضائیه مدیریت امور اراضی منابع طبیعی و ساکنان روستا ةحل اختالف بین ادار 6

   

 

 

  

                                                           
 مشکالت و مسایل فصل و حل به ناظر اقدامات شامل و عمرانی های پروژه و گذاری سرمایه های طرح پشتیبان  /ساز زمینه اجرائی، و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به ناظر های فعالیت .1.  1
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 یگذارسرمایهی هاطرحفهرست  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف
مورد اعتبار 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

شعاع 
 عملکردی  

 موضوعی طرح 
کارآفرین 
 محوری 

لویت ا
طرح در 
سطح 
 بخش 

 اجرایی دستگاه
 مرتبط 

 توضیح
 دارد 

 کالن/بخش ،مشکینسهرین 3 1111 کارگاه تولید پنیر سنتی 1
صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 اولویت اول بله

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

 جهاد کشاورزی

- 

 4 11111 دامپروری صنعتی 2
هرام /بسهرین/ولیاران/وننق/سارمساقلو/لگاهی/مشکین/دوسران

 ،،قبله بالغیبیگ،قندرقالو
 جهادکشاورزی    

 

 3 1111 احداث گلخانه 3
، ولیاران، ارمغانخانه، جوره کندی، سهرین

 ،ورمزیار علیا،قبله بالغیاورتابالغ،بهرامبیگ
 کالن /بخش

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 بله

اولویت 
 دوم

 جهاد کشاورزی
 

- 

 اقامتگاه بومگردی 4
برای هر  311

 واحد
3 

ولیاران/جزیمق/ماری/مشکین/حاجی 
سیران/وننق/دوسران/باغ/بهرام بیک/بیرونده/سهرین، 

جزوان/گلچین//دگاهی/دوسران/قره 
 ،ورمزیار علیا، بیرونده،لهرگین،کلهینحصارلو

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول بله گردشگری

ادارة کل میراث 
فرهنگی، و صنایع 

 دستی  
 بله

5 
احداث دامپروری کوچک )بز و 

 گوسفند(
میلیارد  21

 ریال
3 

کردکندی،پالتلو،دگاهی،زریک،اوراچی،قاشقاتپه،کرد قشالق، 
سلیمان بالغی،ورمزیار  کوه،قارلوق،آق کند،،زنگی اوچ بالغ

 ، قشالقعلیا،چومالو،آقجه قلعه،جزیمق،پازوکی،جزوان،کالسر

متوسط / 
 دهستان

 بله کشاورزی
اولویت 
 دوم

 بله جهاد کشاورزی

6 
اقامتگاه بومگردی و احداث 

 دهکده سالمت
برای هر  311

 واحد
 وننق 12

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول بله گردشگری

ادارة کل میراث 
فرهنگی، و صنایع 

 دستی  
 بله

7 
کارگاه بسته بندی محصوالت 

 کشاورزی
 سهرین/قره تپه/جوره کندی/بهرام بیگ،آق کند 3 1111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 بله

اولویت 
 دوم 

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

 جهاد کشاورزی
 

 بله جهاد کشاورزی کالن /بخش سهرین 3 5111 کارگاه تولید خوراک دام 1
اولویت 
 دوم

 جهاد کشاورزی
- 
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 کالن/ بخش ارمغانخانه 2 11111 کشتارگاه نیمه صنعتی  9
دامپزشکی و امور 

دام جهاد 
 کشاورزی

 بله
اولویت 
 دوم 

جهاد کشاورزی  امور  
 دامپزشکی -دام 

 

 ، سهرین،ولیاران 11 11111 پرورش قارچ 11
فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول  بله جهاد کشاورزی

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

 

 ماری،ارمغانخانه،مشکین،گلچین،جزوان 2 1111 پرورش و بسته بندی عسل 11
فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 بله

اولویت 
 دوم 

صنعت، معدن و سازمان 
 جهاد کشاورزی-تجارت

 

 مشکین 3 5111 کارگاه تولید پشم و نخ  12
فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 بله

اولویت 
 دوم 

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

- 

13 
کارگاه تولید فرآوری لبنیات 

 دامی
 وننق، مشکین،سهرین،ولیاران 5 21111

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر

صنعت )با اولویت 
صنایع تبدیلی( و 

 معدن
 بله

اولویت 
 دوم 

سازمان صنعت، معدن و 
 جهاد کشاورزی-تجارت

- 

 21 - کارگاه فرش بافی ابریشمی 14

ماری، وننق، مشکین، سهرین،لگاهی، قره تپه،جوره 
کندی،باغ،اورتابالغ/بهرام بیگ،تیکمه داش،زنگی کوه،آق 
کند،قندرقالو،داش تپه،گلجه،قبله بالغی،داش بالغ،ورمزیار 
 علیا،حاجی سیران، بیرونده،چومالو، قشالق،محمود آباد

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 بله صنایع دستی

اولویت 
 دوم

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

- 

 سهرین، مشکین، گلچین، دگاهی، وننق، جزوان 3 1111 کاشت گل محمدی 15
فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 بله کشاورزی

اولویت 
 دوم

 بله جهاد کشاورزی

 3 1111 بوقلمون ، بلدرچین پرورش  16
باغ،تیکمه داش، بیرونده، حاجی سیران،سهرین، 

 دگاهی،قشالق،محمودآباد
متوسط / 
 دهستان

 بله کشاورزی
اولویت 
 دوم

 بله جهاد کشاورزی

17 
های فرآوری مواد کارگاه
 معدنی

 رشت آباد حاجی سیران،گلجه، 11 -
فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول  بله صنایع تبدیلی

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

- 

11 
تبدیل فضوالت حیوانی به 

 کمپوست
 بله - دهستان سهرین،مشکین،ولیاران،وننق 2 -

اولویت 
 دوم

 محیط زیست
- 

       الویین،دگاهی، جزیمقآبشار  3 - برگزاری تورهای گردشگری 19
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       جزوان 3 - برگزاری جشنواره انجیر 21

 گذاری )دنباله(سرمایهی هاطرحفهرست  -5جدول 

 



 37 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................... پشتلو قرهشهرستان زنجان/بخش 

  

توضیحات 5ضمیمه جدول  یهاطرح  یگذارسرمایه   

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 میلیون ریال 311ی و به ازای هر واحد بومگردواحد اقامتگاه  3احداث  یبومگرداقامتگاه  4

 خانوار 21راس( به ازای هر 411متناسب با توان روستا ) )بز و گوسفند( احداث دامپروری کوچک 5

 کید بر آب گرم وننقأسالمت و توریست با ت ةی و احداث دهکدبومگردواحد اقامتگاه  5احداث  سالمت ةی و احداث دهکدبومگرداقامتگاه  6
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 عمرانی یهاپروژه فهرست -6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
 میلیون

 ریال

 محل اجرا
 نام روستا

 شعاع عملکردی  اجرایی دستگاه
لویت وا

 پروژه
توضیح 

 دارد

1 
 های خدمات پشتیبان گردشگریفعالیت ةتوسع

های اقامتگاه های گردشگری،)احداث رسـتوران
 پذیرایی و رفاهی( واحدهای اقامتی، ی،بومگرد

 گردشگری
توسعه  ةبرنام

 گردشگری داخلی
 

روستاهای هدف 
 گردشگری، روستای وننق،

 سهرین مشکین، ماری،

سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری و صنایع 

 دستی

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 - اولویت اول

 گردشگری ایجاد و توسعه دهکده توریستی 2
برنامة توسعه 
 گردشگری داخلی

 روستای وننق 
سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری و صنایع 

 دستی

فراکالن / 
شهرستان و 

 باالتر
 اولویت اول

- 

 توسعه، تجهیز  و نوسازی شبکه آب آشامیدنی  3
فصل توسعه و خدمات 

 شهری، روستایی و عشایری
برنامه ارائه خدمات 
 شهری و روستایی

 خانوار 21باالی روستاهای  
شرکت امور آب 

 ای استان زنجانمنطقه
 اولویت اول متوسط/دهستان

- 

 الحاق روستاهای فاقد گاز به شبکه گاز رسانی  4
 روستاهای به رسانی گاز

 کشور

 برنامه برنامه

و  ریزی،نظارت
مدیریت بر امور نفت و 

 های گاز و فراورده

 نفتی و پتروشیمی

 
 خانوار 21روستاهای باالی 
 )فاقد(

 بله اولویت اول متوسط/دهستان اداره گاز استان زنجان 

5 
مین دســترســی به اینترنت و آنتن تقویت و تأ

 دهی خطوط همراه اول
فصل توسعه و خدمات 
 شهری،روستایی و عشایری

ارائه خدمات  ةبرنام
 شهری و روستایی

 
 خانوار 21روستاهای باالی 
 )فاقد(

شرکت مخابرات استان 
 زنجان 

 - اولویت اول متوسط/دهستان 

 فصل حمل و نقل خانوار 21های روستایی بیش از سفالت راهآ 6
حمل و  ةتوسع ةبرنام

 اینقل جاده
 خانوار 21 باالیروستاهای  

راهداری و حمل و نقل 
 ای استان زنجانجاده

 بله اولویت اول کالن  /بخش

7 
ی در مراتع بخش انـجــام عـملیــات آبخیزدار

  پشتلوقره
فصل کشاورزی و منابع 

 طبیعی
برنامه آبخیزداری و 
 حفاظت خاک

 پشتلوقرهمراتع بخش  
اداره کل منابع طبیعی 

بخیزداری و مراتع آ
 استان زنجان

 - اولویت دوم کالن/بخش 
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 ی عمرانیهاپروژهتوضیحات  – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

 خانوار جمعیت 21روستاهای باالی  ةبرای کلی روستاهاگاز رسانی به کل  4

 خانوار 21روستاهای باالی برای  آسفالت راه های روستایی 6

 

  ییاجرا یها دستگاه یا هیسرما یها یدارائ تملک یهاطرح اعتبار -7جدول 

 شماره

 طبقه بندی
 اجرایی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 

دوران  

 اجرا

 اعتبار میلیون ریال

 سال اول
سال 

 دوم

های سال

 بعد
 جمع

     یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان برنامه توسعه گردشگری داخلی/گردشگری 1

3 
و  ریزی،نظارت کشور/ برنامه برنامه روستاهای به رسانی گاز

 نفتی و پتروشیمی های مدیریت بر امور نفت و گاز و فراورده
     یکساله اداره گاز

     یکساله  ایمنطقه آبطبیعی،  منابع اداره برنامه آبخیزداری و حفاظت خاکفصل کشاورزی و منابع طبیعی/  4
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