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  کلیات

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

ر های گسترده دگذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

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

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

 بوده است. 

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

 ؛هددخرتر را کاهش میأمت گذاریسرمایهده و بازده بازده نزولی عوامل تولید ش 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 رشد  ،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 استبهره

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 یگذارسرمایه 

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

 :کرد وری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندیارتقای بهره

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ــا مصـــرف و  تولیــد ت

های با تغییرات قیمـت
 گسترده

به نحوی که بخش زیادی  ؛وجود دارد مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
د. این شکاف به کاهش شومیها سطهاز ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج و نصیب وا

ی هاسیاستمدی آو به دلیل ناکار دشومیروستاییان منتهی  گذاریسرمایه هایدرآمد و انگیزه
   .دهدوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ میباصالحی، فرایند تار عنک

2 
 هافعالیتخرد  مقیاس

 در بخش کشاورزی

در  ی صنعتی بزرگ مقیاسگذارسیاستگیری و عدم شکلثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث أتم
تر شده است. در چنین در روستاها بسیار کوچک تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 
بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر صرفاً معیشتی  هافعالیتشرایطی به دلیل آنکه مبنای 

   ظ نشده است.ادامنه اقتصادی لحقرار نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در 

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 آبی  ،گذشته ةده
های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1361از دهه های مجاز و غیرمجاز حفر چاه و

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
 .ایش دادتولید را دو تا سه برابر افز

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

 بهرة 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 
 ناو متولی هادستگاهوجود 

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

 ..روستایی و . فاضالبو  آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب ی اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،هادستگاه
دستگاهی و ضعف  بین روستاها هستند. ناهماهنگیة از جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسع

 .روستا شده استة ها در حوزیگذارسیاستویی ناهمس موجب ی متوازنگذارسیاست
 در بخش هافعالیت انواع برای الزم مجوزهای اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا ی،اقتصاد ةتوسع ةبرنام سند  .................................................. 1

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

ــاختار  ــبت باالی س نس
ـــتـاییان  جمعیتی روس

ـــنــت گرا بــه نیروی س
ــر و  ــاه ــی م ــــان انس

 گراتخصص

طح پایین بودن س شود.تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میهای اقتصادی مطابق تئوری
 وت ذهنی ممقاو سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم

نها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و دانش آسرسختی 
ر است. دو دسته شدهدین امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این نیروی متخصص جوان ا

شد، باهای دیرینه میها مطابق سنتملیک زمینقوانین مالک و تاین میان به دلیل آنکه قواعد و 
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، به تسامح با سنت گراها مینیروی جوان متخصص یا مجبور 

های ند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهوشمیمجبور به مهاجرت 
 گردد. در آمریکاوری پایین میانسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

ارند، نیز د درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات 3فقط 
در کشاورزی سنتی و معیشتی به  اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  درصد 33با وجود  اما در ایران
 برد. سر می

فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به  ةروستاییان با توجه به شیو
ران فهای زینتی، دارویی، زعتغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 زنند.میو سایر محصوالت کشتی دیگر 

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

ی ربردابهرهبین نسلی در 
 از منابع طبیعی

 باید عدالتد میباشمیها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده نجا که منابع آب، خاک، چراگاهآاز 
ی را نیز آت لی بهینه از منابع، حقوق نسبرداربهره ای باشد که نسل حاضر ضمنبین نسلی به گونه
ی اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، گذارسیاستسفانه فقدان أمت .محفوظ بدارد

رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میهای جدی به این منابع دارای آستانهآسیب
 .شویممنابع مواجه  آینده نه چندان دور با بحراندر روند 

7 

توجـه غـالب به خدمات 
ــــاختی  رفــاهی و زیرس

ـــرمایهجای هبـ  گذاریس
 اقتصادی در روستا

ن ای های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ باهای سنگینی که در حوزهگذاریسرمایهبا وجود 
نگاه غالب به گذشته  ةایش متناسبی نداشته است. در چند دهزوجود میانگین درآمد روستاها اف

مین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت أدخالت دولت در روستا ت ةحوز
 نبوده است.  تأکیدنها مورد آسازی اقتصادی 

1 
های کوچک اهگکارنبود 
 مقیاس 

 ،سای کوچک مقیاهدر حال توسعه، کارگاه در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و
گاهی کافی روستاییان آآموزش، دانش، تخصص و  نبودبسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر 

و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از 
 د. باشمیربط نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 سنتیتولید 

نه ثر از تحوالت فناوراأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روســتاها ســنتی و کمتر متأمت
دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت  ةدر حوز ،به عنوان مثال ،هابوده اسـت. در برخی بخش

 .داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی

 

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

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

ل متوان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوای، 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 مورد تدانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مب ،بینش

های روستایی، چکیده گزارش بخش الزایی و طرح توسعه پایدار منظومهانتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغ

 د.شومیزنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه 
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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 -روستایی انداز غالبجغرافیای 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. 

فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط  ةستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدتغییرات مکانی جمعیت از رو

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

روش نفت در شهرها های ناشی از فله انباشت عظیم سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأعللی چند، صورت ت

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

شدیدی برای روستاییان به  ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةمهاجرین گسترد

های مسری، بر جمعیت شهرها و وضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةتوسعوجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از 

یان به شهرها که محل جذب یروستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستا

ر فق هایدرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنه

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

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

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها دی به خاطر مهاجرتهای طبیعی شد. از این رو روستاهای زیاماندن ثروت

 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 فرادا توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

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

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

  .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و هاطرح افعمن

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

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

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

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

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

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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 تبیین و تحلیل وضع موجود روستاهای بخش-8

 بخش ای وضعیت توسعههشاخص-8-8

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

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

 یی و زیر بنایساخت زیر و تولیدیو  اقتصادی ی،و فرهنگ اعیاجتم یاهشاخص شامل یرز جدول به صورت سطح بخش

 .آورده شده است
 ای بیان وضعیت موجودهشاخصمتغیرها و  -8جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص 

سهم/مقدار منغییر/شاخص 

 )درصد(

 استان شهرستان

ی
ماع
جت
ا

- ی
نگ
ره
ف

 

 71/1 3/41 1315 11113 نفر 1جمعیت

 - - 15/1315 41/1 درصد بخش چورزق نرخ رشد

 75/4 1/42 1315-16 71 تعداد 2آموزشی

ی
ید
تول
ی و
اد
ص
اقت

 

 11/3 1/61 1313 4211 هکتار 3مساحت زراعت آبی

 4/4 12/65 1313 4161 هکتار 3اراضی زیر کشت زراعت آبی

 73/7 5/33 1313 3517 هکتار 3مساحت اراضی زراعی باغی

 11/7 43 1317 2541617 متر مکعب 3ولید آب یکسالهت

 - - 1317 7246 تن 3تولید شیر

 - - 1317 17247 تن 3تولید گوشت

 - - 1317 55123 کیلوگرم 3تولید عسل

 - - 1317 52141 رأس 3تعداد مرغ بومی

خت
سا
یر
ز

ی
نای
یرب
و ز
ی 

 

 17/6 75 1317 3 تعداد 4تعداد روستاهای هدف گردشگری

 31/4 61/47 1315-16 21 تعداد 5تعداد روستاهای برخوردار از خانه بهداشت

 11/3 11/43 1317 11 تعداد 6تعداد روستاهای برخوردار از گاز

 41/4 51/34 1317 36 تعداد 7دیها طرحتعداد روستاهای دارای 

 4 41 1315 147 کیلومتر 21و  1راه اصلی درجه 

 7/2 41 1315 26 کیلومتر 1  1جاده فرعی

 5/5 1/41 1315 15 کیلومتر 1  2جاده فرعی 

  

                                                           
 1315سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  -1

 http://abepi.ir  1317مأخذ: سازمان آموزش و پرورش، -2

 1313مأخذ:  ادارة جهاد کشاورزی سال،  -3

 1317مأخذ: ادارة میراث فرهنگی و گردشگری،  -4

 1317مأخذ: سازمان علوم پزشکی،  -5

 1317ای،  مأخذ: ادارة گاز منطقه -6

 1317مأخذ:  بنیاد مسکن،  -7

 1315های راه و شهرسازی، مأخذ: نقشه -1

http://abepi.ir/
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 هاقابلیت-8-2

 اقتصادیالف( 

 ؛و صادرات به کشورهای دیگر ...زمینی و، سیبی تولید محصوالتی چون زیتون، سیرحجم باال    

  ؛(بازار دستجرده  )وجود بازارهای قدرتمند برای عرضه محصوالت کشاورزی در سطح بخش چورزق   

 ؛وجود اراضی زارعی آبی در حاشیه رودخانه قزل اوزن 

 فرنگی گوجه ،37131 تولید با سیر ،11272)زیتون با تولید در سطح بخش  و زراعی باال بودن تولیدات باغی 

 ؛ (13145 تولید با

 رود، عال وستاهایدر ر ، فرش بافی)گلیم بافی، جاجیم بافیروستاهای بخش  در امکان توسـعه صـنایع دستی

 ، جیا،دستجرده و ...(؛سانسیز، الزین،کهیا، سرخ آباد

 ؛)جیا،شقاقی جزال،دستجرده و...(فعالیت کندوداری و پرورش زنبور عسل ةامکان توسع 

 ؛) شیت، الزین،سرخ اباد،ولیدر، ونیسر و ...( آن ةوابست فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 ارچ)ولیدر، جیا و ...(؛امکان توسعه پرورش ق 

  ؛بخش ةدر محدودگچ الزین، نمک ارشت و چورزق، مس دهنه  فعال معادنوجود 

 اجتماعیب( 

 ؛اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی 

 ؛اهمکاری  اهالی در امور مربوط به روست مشارکت و 

  تا  1345ل و از سا 41/1با درصد  1315-1315افزایش نرخ رشـد جمعیت روسـتایی بخش چورزق از سـال

 افزایش یافته است(؛ 1315در سال  17171به  1345در سال  11167)جمعیت از  1014با درصد  1315

 در  مذهبی مراسم شکوه با برگزاری نظیر جمعی رسـوم و آداب غنای و روسـتاها سـاکنان میان حسـنه روابط

 ها؛ مناسبت

 صنایع غذایی و پوشاک و ...(؛دوره )امور باغی،  11 های آموزشی برگزار شده در سطح بخشدوره 

  زیست محیطیج( 

 ؛باغی -برخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیل مطلوب )آب و خاک( در کشت و تولید محصوالت زراعی 

 ؛بخش فرعی هایوجود رودخانه قزل اوزن و رودخانه 

 ؛داغ در بخش شکار ممنوع آق ةسرخ آباد و منطق ةحفاظت شد ةواقع شدن قسمتی از منطق 

 ؛های گیاهان داروییخصوص در زمینهخاک و پوشش گیاهی مناسب منطقه ب 

 ی فضاییلبدد( کا

  ؛ کیلومتر راه آسفالته 122دسترسی به 

  ؛ولت در قسمت جنوب بخش کیلو 411ولت و  کیلو 231خطوط انتقال برق به صورت خط 

 ؛ی بخشهادی در بیشتر روستاها اجرای طرح 

 ؛گیلوان -تهم، چورزق-های ارتباطی درون بخشی با برون بخشی چورزقامکان دسترسی به جاده 

 تاریخی منطقه طارم-ماسوله و محور گردشگری طبیعی-طارم-دسترسی به محورهای گردشگری تهم.   

 استقرار روستاها به صورت متمرکز و نزدیک مزارع روستایی در بخش؛ 

 گردشگریه( 

 ؛گلی و پوشش گیاهی نادر و بومی جهت توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدارگاه جنذخیره 
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 شکار ممنوع آق داغ در بخش چورزق به عنوان  ةسرخ آباد و منطق ةواقع شدن قسمتی از منطقه حفاظت شد

 ؛اکوتوریسم ةفرصتی برای توسع

 ؛تاریخی منطقه طارم-ماسوله و محور گردشگری طبیعی-طارم-محورهای گردشگری تهم 

 در اطراف قلعه تاریخی ســانســیز، دره ایچ و  های مناســب توســعه گردشــگری ورزشــیبرخورداری از زمینه

 ؛زاچکان

  برخورداری از زمینه های گردشــگری مذهبی در روســتاهای زاچکان امام زاده ماهوری، کله ســیران امام زاده

 و ... م کلوییم، امامزاده قاسمحمد باقر، سرخه میشه امام زاده محمد هاشم

 های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم از جمله های مناسب فرهنگی و جاذبهبرخورداری از زمینه

 ؛شیت، ولیدر،گوهروجود روستای گردشگری 

 وجود یخچال های طبیعی در اطراف روستای ولیدر؛ 

 ها و تنگناهامحدودیت-8-9

 اقتصادیالف( 

  های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی متناسب با توان ةتوسعمغفول ماندن ظرفیت صـادراتی و عدم

 ؛گوجه فرنگی و با تاکید بر محصوالتی همچون زیتون، سیر، پیاز بخش

 ؛های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبروش ةضعف توسع 

 ؛بروز سرمازدگی محصوالت کشاورزی و بارش تگرگ 

 یروی انسانی) جزونق، ولی اباد، ولیدر، شیت و ...(؛ن از طرف عامل بروز آتش سوزی های مکرر مراتع 

  ؛محصوالت باغی و زراعی ةدر زمینناکافی بودن صنایع تبدیلی 

  ایهزمینه در خصوص به روستاها برخی دستی صنایع زمینه در قوت نقاط شـناسایی در یریزبرنامه ضـعف 

 ؛...( و آباد سرخ ن،کهیا،الزی سانسیز، عالرود، روستاهای) جاجیم و بافی فرش بافی، گلیم

 م،سال با هایسایت جمله از محصـوالت فروش و خرید تبلیغات، نوین هایسـیسـتم از اسـتفاده بودن ناکافی 

 . ... و اینفلوئنسرها روستا، کاال کتدیلر،

 اجتماعیب( 

 ؛روستایی اشتغال عدم دلیل به مهاجرت افزایش 

 ؛ایحرفه و فنی هایکارگاه زمینه در دیده آموزش نیروهای از استفاده ضعف 

 زنان به مربوط اجتماعی هایتشکل ایجاد در ضعف. 

 ؛ی و آموزش دیدهاستفاده از نیروهای متخصص انسان ضعف در 

 زیست محیطیج( 

 ( درصد  1درصد تپه و تنها  31درصد بخش چورزق کوه،  61دشـت کم عر  و دسـترسـی محدود به خاک

 ؛ ای است(های دامنههای فوقانی و دشتها و تراسبقیه شامل فالت

 ؛های فرعی حاشیه رودخانه قزل اوزن و رودخانهخصوص در هسیل خیز بودن بخش ب 

 ؛های جذبیدفع فاضالبهای خانگی روستاها در چاه 

 زیست هایگیآلود و شدن منظره رودخانه و بد شـدید آلودگی قزل اوزن ةرودخان به انسـانی فاضـالب ورود 

 ؛منطقه در محیطی

 ؛عدم جداسازی فضاهای نگهداری دام و ماکیان از فضای سکونت انسانی در واحدهای مسکونی 

 ؛رها سازی فاضالب خانگی و عدم جمع آوری مناسب زباله در سطح روستاها 
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 بهره برداری از آب شرب برای آبیاری باغچه ها؛ 

 فضایی -کالبدی د(

 ؛های اردبیل از طریق خلخالمشکل در اتصال به استان 

 )مشکل در اتصال به استان گیالن )از طریق ماسوله و از طریق منجیل. 

 گردشگریه( 

 ؛های گردشگریگیری مطلوب از جاذبههای الزم برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه 

 ؛تفریحی و خدمات ورزشی در محدودهای بخش کمبود امکانات رفاهی و 

 ؛کمبود امکانات خدماتی بین راهی در مسیر روستاهای هدف گردشگری ولیدر، شیت و گوهر 

   ارزش  ی گردشـــگری و بافت باهاطرحکمبود امکانات خدماتی شـــامل اصـــالح معبر، تابلو معرفی و اجرای

 ؛روستایی در بخش

 فرش بافی،جوراب بافی،جاجیم سنتی هنرهای و دستی صـنایع محصـوالت یهافروشـگاه یا هابازارچه کمبود(

 ؛بافی و ...(

 ضعف توجه به آمیزه های بومی و فرهنگی و فراموشی آداب و رسوم و لباس محلی در بین جوانان؛ 

 کلیدی بخش لسائم-8-4

 ةتوسع هدف با و طارم شهرستان چورزق بخش در توسعه مختلف هایحوزه وضعیت بررسی نتایج اساس بر   

 پذیرد: صورت زیر مسایل در بایستمی توسعه یندآفر نتایج و اقدام رویکرد، ةحوز در تحول ای،منطقه پایدار

 اقتصادیالف( 

 به خصوص در زمینه زیتون، سیر،  ضـعف گسـترش صـنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی

 ؛گوجه فرنگی

  ؛خیار گوجه و ،سبزیجات ،جاتاز جمله صیفی کشاورزی محصوالت ضعف توسعه کشت گلخانه ای   

 ؛خرید محصوالت کشاورزی توسط  داللها و بنکدران و عاید شدن سود کم به کشاورزان   

  ؛رانگذاسرمایهمشکالت مربوط اعطای تسهیالت بانکی به   

 ؛های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبعدم توسعه روش   

 اجتماعی  ب(

  ضعف استفاده از نیروهای متخصص تحصیل کرده روستا در زمینه های مدیریتی و امور روستایی و در نتیجه

   ؛بیکاری جوانان تحصیلکرده

  ؛ران بخش خصوصیاگذسرمایهضعف حمایت از 

 ؛هاهای مردمی و سمنیا ضعف تشکل کمبود 

 ؛بیکاری جوانان تحصیلکرده 

 زیست محیطی ج(

 زیست هایآلودگی و شدن منظره رودخانه و بد شـدید آلودگی قزل اوزن ةرودخان به انسـانی فاضـالب ورود 

 ؛منطقه در محیطی

 ؛و هدر رفت آب های کشاورزیغالب بودن شیوه سنتی آبیاری زمین 

 ؛سیل و آسیب دیدن مزارع احتمال وقوع 

 ؛خرد شدن اراضی زراعی و باغی با افزایش جمعیت 
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 ؛ها به دلیل دفع پسماندهای روستایی و گردشگریآلودگی رودخانه 

 ؛خطر باالی احتمال وقوع زلزله   
 

 فضایی -کالبدید( 

  ؛برخی روستاهای بخش دیها طرحعدم اجرا و یا ناتمام ماندن   

 ؛بهداشت در برخی از روستاهای بخش ةخان نبود 

 ؛کمبود مدارس مقاطع متوسطه در سطح روستاهای بخش 

 ولیدر، گوهر، کله سیران و ... ؛کمبود زیر ساخت های مناسب گردشگری و اقامتگاهی بین راهی شیت ، 

 ؛های معدنی بخشها و پتانسلضعف توسعه یافتگی بخش صنعت و معدن با توجه به ظرفیت 

 گردشگریه( 

 های صـنایع دستی به خصوص در مسیر گردشگری روستای هدف گوهر، عدم برگزاری جشـنوارها و همایش

 ؛شیت و ولیدر

 ؛های بین راهی در بخش چورزقکمبود اقامتگاه   

 ؛کمبود اطالع رسانی و تبلیغات در زمینه گسترش گردشگری در بخش 

  ؛های گردشگریگیری مطلوب از جاذبههای الزم برای بهرهگذارنبودن سرمایهکافی   

 ؛های مشاغل خانگی و صنایع دستیضعف ارائه آموزش 

 موجودی ساختار و سازمان فضای-8-5

 

 چورزقساختار فضایی بخش  -8نقشه 
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 چورزق سازمان فضایی بخش -2نقشه 

1311مأخذ: مشاور   

 بندیجمع-8-6

 اکوتوریسم و گردشگری پایدار؛ ةهای گردشگری قوی جهت توسعوجود جاذبه 

 ـــطه جاری بودن رودخانه قزل اوزن و رودخانه ـــطحی و زیرزمینی به واس مانند  ،های فرعیمنابع غنی آب س

ـــرخ آباد چای، جزال چای، زاچ کندی چای، لوان چای، قالت و طارم از بخش چورزق )منابع آب زیرزمینی س

 ؛میلیون مترمکعب( 415304میلیون مترمکعب؛ منابع آب سطحی قابل استفاده  51012

 ه عنوان سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع آق داغ در بخش چورزق ب ةواقع شدن قسمتی از منطقه حفاظت شد

 ؛اکوتوریسم ةفرصتی برای توسع

  عسل؛زراعی و باغداری،  محصوالت تولید بخش مرکزی درتوان 

  ؛های طبیعیبراساس توان هافعالیتو توزیع جمعیت و عدم تمرکز در یک شهر بزرگ 

 زمینیفرنگی، سیبتنوع باالی محصـوالت کشاورزی و حجم باالی تولید محصوالتی چون زیتون، سیر، گوجه 

 ؛و... و صادرات به مناطق دیگر

  تاریخی -ماســوله و محور گردشــگری طبیعی-طارم-محورهای گردشــگری تهمکمبود ســرمایه گذاری ها در

 .منطقه طارم

 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش-2

  کلیاهداف  -2-8

  ؛منابع طبیعی با توجه به ظرفیت بخش یپایدارایجاد زمینه جهت 
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 ؛بخش در ایدارجایگاه گردشگری پ یارتقا 

 ؛توسعه بخش کشاورزی 

 ؛برند سازی محصوالت کشاورزی متناسب با میزان تولید و تعریف احصا شده در مباحث پیشران 

 ؛ارزش محصوالت عمده کشاورزی ةارتقاء جایگاه اقتصادی محصوالت عمده بخش با تکمیل زنجیر 

  ــازی همه ــتایی توانمندس ــعه و جانبه اجتماعات روس ــدر جهت توس ــارکت همه جانبه مردم و ترگس ش مش

 ؛نهادهای محلی

 در حوزه های همگن و ... اصالح سازمان فضایی بخش . 

  کمیاهداف  – 2-2

 ؛حفاظت از تنوع زیستی بخش چورزق شهرستان طارم 

 ؛ی بخصوص در باغات زیتون و...وربهرهبیاری جهت ارتقای آهای نوین استفاده از سیستم 

  ؛ایای و فرامنطقههای جدید منطقهایجاد جریانهای گردشگری و طراحی پروژه 

 ؛در جهت تکمیل نواقص زنجیره ارزش با رویکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی گسترش صنایع 

 ؛)خانه طارم( جهت شناساندن محصوالت پیش بینی شده پیشران های تولیدی، توزیعیسیس شرکتأت 

  ــتایا ــا جهت ارتقای فیت منابع بخشیان با تکیه بر ظرفزایش منابع درآمدی پایدار روس ــطح زندگی اقش ر س

 ؛پذیر روستاییآسیب

 ؛های ارزشو تشویق روستاییان برای تکمیل زنجیره های مشارکت محور جهت ایجاد انگیزههتعریف پروژ 

   ها در سازمان فضایی بخش چورزق؛اهنقش پذیری سکونتگایجاد زمینه جهت افزایش 

   های مجاورهماهنگ با بخش های حاکم در بخشو جریانط و ساماندهی رواب انتظام فضایی، 
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 یکل یهاسرفصل حسب بر بخش یکم اهداف -2جدول 

سر 
های فصل

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

پیش بینی/  سال پایه
ی سال ریزبرنامه

8445 
 متغیر/ شاخص

واحد 
 سنجش

 میزان سال

ت و جوامع
جمعی

 

 11511 11113 1315 نفر 1جمعیت کل 1
 45/1 - 1315-15 درصد 1315-1415 2نرخ رشد جمعیت 2
 61 61 1315 درصد 1میزان روستانشینی 3
 31 31 1315 تعداد 1روستاهای دارای سکنه 4

ن
سرزمی

 

 کیلومتر 3مساحت 5

 مربع
1315 712 

712 

 در نفر کل جمعیت نسبی تراکم 6

 کیلومتر

 مربع
1315 71/26 

11/27 

 نیروی
 انسانی

 4روستائی شاغلین تعداد 7
 6151 1311 نفر

6451 

 و اقتصاد
 تولید

 4161 4161 1313 هکتار 5مساحت اراضی زراعی 1
 3517 3517 1313 هکتار 5مساحت اراضی باغی 1
 1246 7246 1317 تن 5تولید شیر 11
 21247 17247 1317 تن 5تولید گوشت قرمز 11

ت و زیربنا
زیرساخ

 

 لوله سالم آب از مند بهره روستاهای 12

 6کشی
 31 1315 تعداد

- 

تعداد  7روستاهای برخوردار از برق 13
 آبادی

1317 37 
31 

تعداد  1روستاهای برخوردار از گاز 14
 آبادی

1317 11 
34 

تعداد  1هادی روستاهای دارای طرح  15
 آبادی

1317 36 
31 

تعداد  11وستاهای دارای خانه بهداشتر 16
 آبادی

1317 21 
34 

 

                                                           
 1315مأخذ: درگاه ملی آمار ایران سرشماری،  - 1

 می باشد.  45/1برابر با  1415محاسبه شد ولی برای سال   41/1برابر با  1315-15.نرخ رشد جمعیت برای سال های  2

 GIS. مأخذ: نقشه های  3

 1311. مأخذ:  فرهنگ آبادی ها  4

 1317مأخذ: آمار جهاد کشاورزی،  - 5

 1317. مأخذ: آب و فاضالب روستایی 6

 1317مأخذ: اداره برق استان زنجان،  - 7
 1317مأخذ: اداره گاز استان زنجان،  - 1
 1317مأخذ: بنیاد مسکن استان زنجان،  - 1
 1317م پزشکی استان زنجان، مأخذ: دانشگاه علو - 11
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 های توسعهجهت گیری -2-9

خش های بها و پیشرانروستایی الزم است ابتدا وضعیت موجود، قابلیت ةبه منظور شناخت و ارتقای سطح توسع

چرا  ؛ای با اقتصاد خودکفا تغییر دادرا از یک انزوای سنتی به جامعه آنتا بتوان بررسی شود چورزق شهرستان طارم 

یندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر آکه توسعه روستایی فر

و  دکفایی فردیتقویت خو ی، سازماندهی،ریزبرنامهی چون یهاگیری از ساز و کاریندی که با بهرهآروستایی است. فر

ها قدرت، توان و که در آن کندهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تالش میو ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارجمعی 

ه بآن بتوانند وضعیت موجودشان را  ةها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا به واسطگیری از قابلیتاختیار بهره

ها برای فرصت ةروستایی باید بسط و گسترش دامن ةگیری توسعند. بنابراین جهتو مطلوبتر تغییر ده ترمناسبوضعیت 

 و جریانات دارای اقتصادی لحاظ از 1415افق در چورزق بخش روستایی ةتوسع رودانتظار می مردم روستایی باشد.

ا در ب را بخش تپیشرف و رونق موجباتباشد تا  بخشی برون و درون گردشگری و کشاورزی زمینه در قوی پیوندهای

 .سازد فراهم نظر گرفتن موارد زیر

 پایدار روستایی عبارتند از :ش نیازها برای دستیابی به توسعة مهمترین پی

 ؛بهره برداری پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت بخش 

 ؛ارزش محصوالت عمده کشاورزی ةجایگاه اقتصادی بخش با تکمیل زنجیر ارتقای   

 ؛شگری پایدار بخش چورزقه صنعت گردتوسع 

 ؛روستا محیط در باغداری و به فعالیت زراعت بخشیدن انتظام 

 ؛روستا از جمله صنایع دستی و گلیم بافی محیط در کشاورزی غیر اشتغال به بخشیدن تنوع و کردن تقویت 

  ؛در روستاهای بخش های زراعیتوسعه تعاونی 

 به خصوص در روستاهای هدف  های گردشگریاث زیرساختمین اعتبارات الزم برای ایجاد تسهیالت و احدأت

 ؛گردشگری

 فرش روســتا از جمله صــنایع دســتی  محیط در کشــاورزی غیر اشــتغال به بخشــیدن تنوع و کردن تقویت(

 ؛و...(  گلیم بافیبافی،

 ؛های تولید و خدمات پشتیبان تولیدباالبردن سطح آگاهی، نوآوری در کاربرد نهاد 

 ؛های روستاییاز طریق اشتغالزایی متناسب با قابلیت وستاییانهای رکاهش مهاجرت 

 به خصوص در روستاهای هدف  های گردشگریمین اعتبارات الزم برای ایجاد تسهیالت و احداث زیرساختأت

 ؛گردشگری

  ؛جانبه اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه بخشتوانمندسازی همه 

زم ی روستایی مستلهامنظومهمه های اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار برنادر راستای موارد گفته شده، 

 یابی به چشمانداز است و ساختار برنامه )هدف، استراتژی، سیاست و راهبردها(، راهیست برای دستداشتن چشم

 گونه زیر پیشل موجود به ه نقاط ضعف و قوت، امکانات و مسایاندازی واقع بینانه در سطح بخش که با توجه ب

 بینی می شود:

 التمحصو بر کیدأت با شهرستان و استان سطح در کشاورزی زمینه در اقتصـادی مهم جایگاه به یافته دسـت 

 ؛گوجه فرنگی سیر و زیتون،
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 و وستاییر گردشگری اکوتوریسم، خصوص به گردشگری زمینه در منطقه هایقابلیت بر متکی یافته توسـعه 

 ؛ورزشی

 بخش ســطح در کار و کســب گرفتن رونقکشــاورزی و  محصــوالت تبدیلی عصــنای هایگاهکار از برخوردار 

 .چورزق

 :راهبردها -2-4

 اقتصادیالف( 

 ؛باغی و زراعی محصوالت افزایش تولید 

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

 ؛زنبور عسلی پرورش هافعالیت ةتوسع   

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیرگاهصنایع و کا ةتوسع 

 ؛یان با تکیه بر بخش کشاورزی بخش چورزقاشتغال پایدار روستای 

 ؛سازی محصوالت بخش در دورن و برون بخشفروش مستقیم و برند 

 ؛توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه کشاورزی 

 ؛افزایش نرخ اشتغال کشاورزی 

 ؛افزایش تولید محصوالت ارگانیک 

 ؛یان با تکیه بر بخش کشاورزیار روستایاشتغال پاید   

 ؛محیطی هایظرفیت از بهینه گیریبهره 

 اجتماعی ب( 

 ؛گیریسازی و تصمیمیند تصمیمآدخالت دادن مردم در فر 

 ؛استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش چورزق 

 ــبکهآتقویت فر ــارکتی و ش ــعه مش ــی بهیندهای توس ــجام بخش -ی اجتماعیهافعالیت های نهادی برای انس

 ؛فقیران -زنان-اقتصادی جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه 

 ؛گیری فارغ التحصیالن کشاورزیبه کار 

 زیست محیطیج( 

 ؛های بهره برداری پایدار از اراضی جنگلیتوسعه و ترویج روش 

 ؛آنها های گیاهی و جانوری و حفاظت ازشناسایی گونه 

 ؛محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 ؛)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 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛های همپیوند بخش چورزقایجاد روابط و پیوند میان سکونتگاه کید برأت 

 ؛های ارتباطیسیسات زیربنایی و زیرساختأت ةتوسع 

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

  ؛ی بیمههافعالیتایجاد و توسعه 
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 ؛های اعتباریحمایت و تشویق صندوق 

  ؛فضایی بخشایجاد توازن در سازمان 

 ؛های ارتباطیتوسعه تاسیسات زیربنایی و زیرساخت 

 روستایی یهاتأمین ایمنی سکونتگاه. 

 گردشگریه( 

 ؛کشاورزی در بخش -و گردشگری روستایی توسعه گردشگری بومی  

 ؛توریسم تاریخی و مذهبی بخش چورزق ةتوسع 

 ؛های مناسب برای توسعه گردشگریایجاد زیر ساخت 

 ؛ر بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگریری دگذاسرمایه 

 ؛تقویت مسیرهای گردشگری و ایجاد امکانات رفاهی در این مسیرها 

 های زیست محیطیگردشگری متناسب با ظرفیت ةتوسع ةهای بخش در زمیناز توان استفاده. 

  ی اجراییاهسیاست –2-5

 اقتصادیالف( 

 ؛ایترویج کاشت و برداشت محصوالت گلخانه   

 ؛استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی ةحوآموزش ن 

 ؛عرضه و فروش مستقیم محصوالت ارگانیک به مصرف کننده 

 ؛ی بخشهافعالیتصنایع دستی مرتبط با  ةعرض 

 ؛زیتون ی چورزق بر روی محصوالت عمده سیر وتوسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورز 

 ؛افزایش راندمان تولیدات کشاورزی بخش های کشاورزی و الگوی کشت به منظورارتقای تکنولوژی 

  ؛ی دامداری و مرغداری در بخش با توجه به پتانسیل موجودهافعالیتتوسعه 

 ؛های کاشت درختچه زیتونتقویت گلخانه 

 ؛توسعه و افزایش صنایع فرآورش زیتون 

 ؛)محصوالت زراعی، باغی و دام( محصوالت کشاورزی ةبیم ةتأسیس شعب 

 ؛ع تبدیلی و نگهداری محصوالت کشاورزیافزایش واحدهای صنای 

 های بالقوه خود در مشاغل خانگیبه فعلیت درآوردن توانایی توانا ساختن زنان برای. 

 اجتماعی ب( 

 ؛های گیاهی و جانوری بخش چورزقآموزش ساکنین و مشارکت آنها در حفاظت از گونه 

 ؛آموزش چگونگی تولید زیتون و محصوالت فرآورشی زیتون 

  ؛های فنینمودن شرایط آشنایی و تسلط افراد بر مهارتفراهم   

 ؛های آموزشی مورد نیاز کشاورزیبرگزاری دوره 

 ؛استفاده از افراد معتمد محلی 

 ؛حمایت دولت از کشاورزان 

 ؛محلی یهاها و تعاونیاستفاده از نهادهای شوراها، دهیاری 

 ؛ط زیستهای معیشت محور دوستدار محیآموزش و ترویج ایجاد کارگاه 

 ؛هاترویج آموزش و اعتمادسازی مردم برای ایجاد گلخانه 

 زیست محیطیج( 
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 ؛جلوگیری از قطع درختان جنگل 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

 ؛های زیرزمینی)چاه(جلوگیری از برداشت بی رویه و غیرمجاز آب 

 ؛کنترل آلودگی آب رودخانه قزل اوزن 

  ؛حفاظت شدهجلوگیری از شکار در مناطق   

 ؛های گیاهی با ارزشحفاظت از گونه 

 مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل. 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛ایجاد و ساماندهی بازاهای فروش در داخل بخش چورزق 

 ؛های اعتباری در سطح بخش چورزقصندوق ةایجاد و توسع 

 ؛هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین سکونتگاه 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویکرد خوشهتقویت سکونتگاه 

 ؛های ارتباطیزیرساخت ةاصالح، بهبود و توسع   

 ؛هاتأمین تاسیسات زیربنایی؛ از قبیل آب شرب لوله کشی، برق، گاز و تلفن برای سکونتگاه 

  ؛های هادی روستایی برای سکونتگاههاطرحتهیه و اجرای 

 ؛های روستایینیاز سکونتگاه مورد تأمین خدمات عمومی 

 ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله. 

 گردشگریه( 

 ؛های محورهای گردشگری تأمین خدمات پشتیبان گردشگریایجاد، اصالح و بهبود زیرساخت 

 ؛معرفی مناطق جنگلی و مناطق قابل کوهنوردی 

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه 

 ؛های بین راهیی محلی و اقامتگاههای غذاخورراه اندازی سالن 

 ؛بازدید تورها از باغات زیتون و برگزاری جشنواره برداشت زیتون 

 ؛های زیتونبرگزاری جشنواره تولید فرآورده 

 و گیالس های اناربرگزاری جشنواره شکوفه. 

 اهسیاست و اهداف تحقق الزامات تعیین-2-6

ا لذ ؛سازداسـت که اگر رعایت نشـود این امر را غیر ممکن می پیش نیازهای الزمبرای رسـیدن به توسـعة پایدار 

لزم مست چورزقپایدار بخش  ةراه و برنامه ضـرورتی انکار ناپذیر است. توسع ةداشـتن دورنما، نقشـ ،برای تحقق اهداف

 است. و استفاده بهینه از منابع طبیعی ری، تولید و اشتغال، مدیریت گذاسرمایهرشد  ةایجاد زمین

  ـــایی در توزیع خدمات، کاهش محروایجـاد ـــتغالزایی، کاهش نااعتدال فض  برابری ها،میت و فقر با ایجاد اش

 ؛مشارکت همه جانبه مردم محلی

  صـنایع دستی )قالی بافی(  و زراعت(، گردشـگری باغی وکشـاورزی ) ةدر سـه حوز چورزقمشـاغل غالب در

د توسعه توانمیها از هم اکنون ک در این حوزهی استراتژیریزبرنامهد. بدون شـک توجه به مشـاغل و باشـمی

محصـوالت کشـاورزی در حال حاضــر بیشــترین ظرفیت در سطح  ار و هم جانبه بخش را تضـمین کند.پاید

ــمیبخش  ــنایع تبدیلی، فرآوری و به همین جهت . دباش ــاورزی )زراعت و باغداری( نیازمند ص در بخش کش



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا ی،اقتصاد ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 22

بخش چورزق به  ةتوسع ،های استراتژیکیکی از حوزه .شـگرید. همچنین در آینده گردباشـمیبسـته بندی 

ها، اقلیم مناســب تنها بخشــی از وضــعیت ممتاز موجود هســتند. هرود. وجود آثار تاریخی، امامزادشــمار می

زه، اری در این حوذگگردشگری و ایجاد کار گروه تخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایه ةتدوین سند توسع

رفی ثیر مستقیم و شگأخصـصـی توسـعه بخش در آینده است. شکوفایی توسعه گردشگری تیکی از الزامات ت

ایع حوزه مشاغل صنبخش چورزق نیز خواهد داشـت. همچنین فعالیت در  یهای قابل ارتقادر سـایر ظرفیت

اسایی نیابی و ش، بازارنمایشگاه و جشنوارة فروش محصوالتبرگزاری بافی و توسعه و رونق قالیویژه هب دستی

 بخش خصوصی، ثبت برند و نشان تجاری است. ران گذاسرمایهمشتری مستمر، حمایت و جلب اعتماد 

 ـــیر تحوالت علمی و فن ـــیر هـای نوین بـاالخص فنآوریحرکـت در مس آوری اطالعات و ارتباطات یک مس

 های اقتصادیوانمندیها، تتتوان قابلیآوری میمطمئن برای تحقق این اهداف است که با استفاده از این فن

ـــتر  ـــتفاده از این قابلیت فن ارتقا داد؛ به عنوان نمونه درحوزةو اجتمـاعی بخش را بیش آوری ارتباطات با اس

ســالم،  های با. ســایتویژه بخش را به عرصــه نمایش گذاشــتمحصــوالت کشــاورزی گردشــگری و  توانمی

صوالت فی و  فروش محند که برای معرباشمینترنتی ی ایهاسایتنمونه از  کتدیلر، کاال روسـتا، اینفلوئنسرها

 ها کاربرد دارند. تولیدی روستا

 د:باشمیدر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم 

 ؛اقتصاد محلی، مدیریت منابع طبیعی ةتوجه به مسئله فقر، مهاجرت و توسع 

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

 ؛هاسازی محصوالت مختص بخشبه برند نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 ؛و بومی سازی نوین هایآوریفن به دستیابی کارهای و ساز سازیفراهم 

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

 ؛ای بخشی توسعههاطرحها و برنامههای مشارکت اهالی در فراهم کردن زمینه 

 و  کســب ها،پروژه ند. اینباشــمی زیر جدول صـورتهب مقیاس متوســط محرک پیشــنهادی کارهای و کسـب

تولیدی  هایســرمایه و تولیدی محصــوالت ارزش ةزنجیر ةکنند تکمیل اجرا صــورت در که هســتند کارهایی

 .دباشمی

 اسیمق متوسط حرکم یکارها و وکسب اقدامات نیعناو -9جدول

 عنوان ردیف  

 ایاحداث واحدهای گلخانه 1

 ایجاد کمپ گردشگری در روستاهای هدف گردشگری از جمله شیت 2

 نهای زیتووردهآایجاد کارگاه تولید فر 3

 های سیروردهآایجاد کارگاه تولید فر 4

 خدمات گردشگری هایو مجتمع اردوگاه ایجاد 5

 وم گردیهای بایجاد خانه 6

 های گیالسبرگزاری جشنواره شکوفه 7

 وری گیاهان داروییآبندی و فرایجاد واحدهای بسته 1
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 هدف/پیشنهادیساختار و سازمان فضایی  -2-7

 
 چورزق ساختار فضایی پیشنهادی بخش -9نقشه 

 
 چورزق سازمان فضایی پیشنهادی بخش -4نقشه 

 1311مشاور :مأخذ
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 )سند پیوست( بخش توسعه هایپروژه و هاطرح ،هاالیتفع اقدامات، -9

 4جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-8

  5جدول  –بندی شده در سطح بخش ری اولویتگذاسرمایهی هاطرح -9-2

  6جدول  –بندی شده در سطح بخش لویتوهای عمرانی اپروژه -9-9

 ی، نظارت و بازنگری سندیاجرانظام   -4

 سازمان اجرایی -4-8

ی شـهرسـتان فعالیت می نماید. تشکیالت این سازمان با پیشنهاد مشترک ریزبرنامه ةاین سـازمان زیر نظر کمیت

ه ی و توسعریزبرنامهی و اداره کل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی استان زنجان در شورای ریزبرنامهسـازمان مدیریت و 

 به تصویب خواهد رسید.استان 

 نظارت بر اجرا -4-2

کل  ةها توسط اداری استان، اجرای اسناد بخشریزبرنامههای مقرر از سـوی سازمان مدیریت و در قالب چارچوب

ی و توسعه ریزبرنامهماهه به شورای  6بنیاد مسـکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 واهد شد.استان گزارش خ

 بازنگری سند -4-9

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

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

ی و توسـعه استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان یزربرنامهاسـتان زنجان و تصـویب شـورای 

 تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 (8)اجرایی و مقرراتی مصوبات و تصمیمات ذیربط هایفعالیت و اقدامات فهرست -4جدول 

 ی مرتبطدستگاه اجرای عنوان  ردیف

 امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی های زراعیجلوگیری از خرد شدن زمین 1

 تجارت دن،مع سازمان صنعت، تکمیلی توسعه صنایع تبدیلی و 2

 بانک مسکن–بانک کشاورزی  ی درخواست شدههاطرحمین اعتبارات برای أت 3

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ی مرمت و احیای فرهنگی وتاریخیهاطرحتهیه و تدوین  4

 ها نگی و گردشگری و صنایع دستی/ بانکسازمان میراث فره های بومگردی در روستاهاهمکاری و اعطای تسهیالت برای ثبت اقامتگاه 7

 
  

                                                           
 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
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 ریگذاسرمایه یهاطرحفهرست  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
مورد 

 نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

شعاع 
 عملکردی  

موضوعی 
 طرح 

کارآفرین 
 محوری 

لویت طرح وا
در سطح 

 بخش
 ی مرتبط دستگاه اجرای

 توضیح
 دارد 

 شیت 3 5111 ایجاد کمپ گردشگری 1
فراکالن / 
شهرستان و 
 باالتر

 اولویت اول بله گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی، 
وصنایع دستی  و 
 گردشگری

- 

 3 311 های بومگردیتجهیز خانه 2

سرخ ،، ولیدر، گوهر، جزال، ایچ، ونی سر  شیت

کلوج ،وليس،وليدر،کلوييم،کسرانکوه، ،کمراباد

انذر ،گوهر،کله سيران،هسرخه ميش،آباد

 ،شقاقیجزال،انذر جديد،قديم
شقاقي ،زاچکان،جوزرگانانذر،

شقاقي ،زرني،تازه کند،ايچ،عالرود،جزال

 رزه،کهيا،قالت،جيا،ارشت،شيرميشه،چورزق

قاضي ،الزين،يزجدسرخه ،بند

 دهنه،مورستانه،بالغي

فراکالن / 
شهرستان و 
 باالتر

 لویت اولوا بله گردشگری
فرهنگی،  اداره کل میراث

صنایع دستی و 
 گردشگری

 بله

 دستجرده 3 1111 کارگاه تولید پنیر سنتی 3
متوسط / 
 دهستان

صنعت )با 
اولویت صنایع 
تبدیلی( و 
 معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

5 
کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، 

 کنسرو و روغن زیتون
 گوهر 3 6111

فراکالن / 
شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با 
اولویت صنایع 
تبدیلی( و 
 معدن

 اولویت اول بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

1 
های تولید پودر سیر شور و کارگاه

ترشی سیر / سورت، بسته،بندی و 
 نگهداری سیر

 جزال 3 6111
فراکالن / 
شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با 
اولویت صنایع 
تبدیلی( و 
 معدن

 اولویت اول بله
زمان صنعت، معدن و سا

 تجارت

- 
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11 
 کارگاه بسته بندی باقالی خشک

 
 کالن / بخش ایچ 3 3111

صنعت )با 
اولویت صنایع 
تبدیلی( و 
 معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

11 
های تولید پودر سیر شور و کارگاه

ترشی سیر/ سورت، بسته،بندی و 
 نگهداری سیر

 ایچ 3 6111
/ فراکالن 
شهرستان و 
 4باالتر 

صنعت )با 
اولویت صنایع 
تبدیلی( و 
 معدن

 اولویت اول بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

 

 )دنباله( ریگذاسرمایهی هاطرحفهرست  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
 عملکردی  

 رح کد موضوعی ط
کد کارآفرین 

 محوری 
لویت طرح در وا

 سطح بخش 
ی کد دستگاه اجرای

 مرتبط 
 توضیح
 دارد 

12 
تولید پودر سیر شور و  هایکارگاه

/ سورت، بسته،بندی و ترشی سیر
 نگهداری سیر

 دستجرده 3 6111
فراکالن / 

شهرستان و باالتر 
4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 لویت اولوا بله
زمان صنعت، معدن و سا

 تجارت
- 

13 
 های تورگردانیایجاد آژانس

  
 دستجرده 3 3111

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 
 لویت دوموا بله گردشگری

کل میراث فرهنگی،  ةادار
 صنایع دستی و گردشگری

 بله

14 
های تولید پودر سیر شور و کارگاه

ترشی سیر/ سورت، بسته،بندی و 
 نگهداری سیر

 ونی سر 3 6111
فراکالن / 

شهرستان و باالتر 
4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت اول بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

15 
کارگاه تولید زیتون شور، پرورده، 

 کنسرو و روغن زیتون
 ونی سر 3 6111

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 ولویت دوما بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

17 
های تولید پودر سیر شور و کارگاه

ترشی سیر/ سورت، بسته،بندی و 
 نگهداری سیر

 رزه بند 3 6111
فراکالن / 

شهرستان و باالتر 
4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت اول بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 
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11 
یتون شور، پرورده، کارگاه تولید ز

 کنسرو و روغن زیتون
 رزه بند 3 6111

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

   کارگاه گوسفند داشتی 

سرخ اباد، 
سرخه 
دیزج، 
 دستجرده

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 

یت صنایع صنعت )با اولو
 تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

   جشنواره لباس های محلی 
شیت ، 
 ولیدر

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 
 اولویت دوم بله گردشگری

ادارة کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری

- 

   پرورش زنبور عسل و فراورده های ان 

شقاقی 
جزال، 
رده، دستج

 ولیدر،جیا

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

 ارشت   تولید نمک زیتون 
فراکالن / 

شهرستان و باالتر 
4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

 ولیدر   پرورش شتر مرغ و بوقلمون 
فراکالن / 

شهرستان و باالتر 
4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

   جشنواره گیالس ، انار 

شیت، 
ولیس، 
ولیدر، کله 
 سیران

فراکالن / 
شهرستان و باالتر 

4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 و معدن تبدیلی(

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

 دستجرده،   پرورش ماهی 
فراکالن / 

شهرستان و باالتر 
4 

صنعت )با اولویت صنایع 
 تبدیلی( و معدن

 اولویت دوم بله
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

- 

 6د ک موضوع ریگذاسرمایه یهاطرح توضیحات :5جدول ضمیمه

 توضیحات حعنوان طر ردیف

 به ازای روستا بومگردیواحد  11 بومگردیهای خانه 2
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 پذیرایی -اقامتی مجموعه پذیرایی-اقامتی مجموعه های تورگردانیایجاد آژانس 13

 

 عمرانی های پروژه فهرست -6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 شعاع عملکردی یدستگاه اجرای

لویت وا

 پروژه 

توضیح 

 دارد 

1 
خدمات  هایو مجتمع اردوگاه ایجاد و مطالعه

 گردشگری
 گردشگری

برنامه توسعه 

 گردشگری داخلی
- 

روستاهای هدف 

 گردگشری
و  میراث فرهنگی سازمان

 صنایع دستی گردشگری،
 متوسط/دهستان

اولویت 

 اول

- 

2 

 مراکز ایجاد (ین راهیب پذیرایی مراکز توسعه

بین  و ملی محلی، غذاهای رستوران پذیرایی

 ) پیرامون المللی

 گردشگری
برنامه توسعه 

 گردشگری داخلی

- 
مسیرهای 

 گردشگری
و  میراث فرهنگی سازمان

 صنایع دستی گردشگری،
 کالن/ بخش

اولویت 

 اول

- 

 گاز رسانی به کل روستاها 3
 به رسانی گاز

 کشور روستاهای

 برنامه برنامه

و  ریزی،نظارت

مدیریت بر امور 

نفت و گاز و 

نفتی  های فراورده

 و پتروشیمی

- 

 متوسط/دهستان ادارة گاز روستاهای فاقد
اولویت 

 اول

 بله

4 
 ةتاسیس خانه بهداشت در روستاهای فاقد خان

 بهداشت

فصل توسعه و 

خدمات شهری، 

روستایی و 

 عشایری

برنامه ارائه خدمات 

 شهری و روستایی

- 

 متوسط/دهستان علوم پزشکی دانشگاه روستاهای فاقد
اولویت 

 اول

 بله

5 
 تعداد سازی مقاوم و رودخانه ساماندهی

 سیالب مقابل بخش در روستای
 فصل منابع آب

برنامه مهندسی 

ها و رودخانه

 سواحل

- 
روستاهای در 

 معر  خطر سیل
 بخش/ کالن ایآب منطقه

اولویت 

 اول

- 
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 سکونتگاهی آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی، 6
 امکانات تجهیز

 آموزشی

روستاهای کمبود  -

 خدمات آموزشی
 بخش/ کالن پرورش و آموزش

 اولویت

 اول

 بله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (84)موضوع ستون یعمران یپروژه ها حاتیتوض : 6جدول  مهیضم

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

خانوار جمعیت 02تاهای باالی برای کلیه روس گاز رسانی به کل روستاها 3  

های تقویتی، کتابخانهموزشی روبرو هستند از جمله وسایل آزمایشگاهی، کالسآبرای کلیه روستاهای بخش که با کمبود امکانات  آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی 6  

بهداشت ةبهداشت در روستاهای فاقد خان ةسیس خانأت 4 خانوار 02وستاهای باالی ر های بهداشت دراحداث خانه   

 

  ییاجرا یهادستگاه یاهیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح اعتبار -7جدول 

 شماره

 طبقه بندی
 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 

 دوران اجرا

 اعتبار میلیون ریال

 جمع سال های بعد سال دوم سال اول

1 
برنامة توسعه گردشگری گردشگری/ 

 داخلی
     یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث انسازم

2 

کشور/ برنامه  روستاهای به رسانی گاز

و مدیریت بر امور نفت  ریزی،نظارت برنامه

 نفتی و پتروشیمی های و گاز و فراورده

     یکساله اداره گاز

4 
برنامه مهندسی فصل منابع آب/ 

 ها و سواحلرودخانه
     یکساله ایمنطقه آب طبیعی منابع ادارة
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