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 پيشگفتار

 
عبارت شناخته شده است كه « استراتژيك اريزي راهبردي ي برنامه» ريزي با عنوان هاي برنامه يكي از انواع شيوه

 . است از تعيين اهداف بلند مدت و حياتي و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با در نظر گرفتن آينده

 نينيازمند زماتواند  از آنجايي كه استراتژي مي ؛تعريف و تدوين استراتژيهاست،  هدف راهبردي،ريزي  برنامهدر 

. مدت باشد ريزي بلندمدت يا كوتاه تواند برنامه ريزي استراتژيك مي برنامهلذا  ؛باشد براي اجرا كوتاه يا بلند

؛ در اين حالت مي باشد، متفاوت متداول است ريزي  نامهدر روش هاي معمول برريزي راهبردي با آنچه كه  برنامه

 .طرح ها و پروژه ها ، دها ، برنامه هاراهبر ،چشم انداز  :قالب كلي برنامه عبارت است از 

استان در   پنجم توسعه  جهت تدوين برنامه  ، براي اولين بار ، 9831استان زنجان در سال   برنامه راهبردي توسعه

استان قرار گرفت؛ براساس فرآيند طراحي شده عالوه بر هدف تدوين   دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه

ريزي نيز مد نظر  وانمند سازي عوامل اجرايي در سطح دستگاههاي اجرايي و معاونت برنامهسند برنامه، هدف ت

 .قرار گرفت و نتايج حاصله در دو سطح كالن استان و بخشهاي توسعه تنظيم گرديد

با شكل گيري اتاق هاي فكر به رياست استاندار  همزمان با پايش و ارزيابي اهداف اسناد فوق ،  ،  9811در سال 

 -شامل صنعت و معدن)اقدامات اولويت دار توسعه در بخش هاي كليدي استان محترم ، به منظور دستيابي به 

موضوعات   محيط هاي دروني و بيروني ،  ،( مسكن و عمران شهري و فرهنگ عمومي -آب و كشاورزي 

فت و برنامه هاي توسعه توسعه مورد بحث ، بررسي و بازنگري قرار گر استراتژيك و راهبردهاي بخشهاي كليدي

اين برنامه به منزله تغيير رويكردها در اين بخش براي سال هاي باقيمانده . مبتني بر راهبرد ها استخراج گرديد

 .مبناي عملي خواهد بود  برنامه پنجم و نيز براي سال هاي برنامه ششم توسعه ،

حوزه نظري و كاربردي در بخش هاي  تشكيل اتاق فكر به عنوان ايجاد محيط مناسب ، حركتي جهت پيوند

 .دولتي و غير دولتي استان مي باشد

نتايج جلسه هاي « استان زنجان كشاورزي و آببخش   راهبردي توسعه  سند برنامه»رو تحت عنوان گزارش پيش

استان مي باشد كه بدين وسيله از تالش كليه عزيزان عضو اتاق فكر در بخش  و آب اتاق فكر بخش كشاورزي

 . ق صميمانه قدرداني مي نمايد فو

 ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي ، بخاطر همت و مساعي مضاعف در  در نهايت از همكاران دفتر برنامه

 .گردد برگزاري جلسات و جمعبندي و تدوين گزارش حاضر ، سپاسگزاري مي

 

 رحيم عصفوري

 و اشتغال ريـزي معـاون برنامه
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 : کشاورزی و آب  ااتق فكر  ساختار  

ر و رئيس ااتق  يد انصاری مهندس جمش : استاندا

 دكتر رحيم عصفوری : ر و دبي ی معاون ربانهم رزی

گاه گاهمدريان / مسؤول  یاه دست  نيا د امير حمي -ر نهاوندی پوا محمد رض/ یا منطقهب آ -جهاد کشاورزی :  اه دست

 

 :اعضاء ااتق

ليمي، بهرام ملکي، عظيم شير دلي، محمد س  داریوشجمشيدی،خلیل حسین خاني،  فراهدی، کریم يمحمد رضا نهاوندی پور، عل ،  حسین جعفری 

، سيامک  روح اهل حسني،  ولي تقدسي، سجاد سيد سیواني، امير حميد نيا، منصور گرانماهی، علي عباسي، حجت اهل قصابي، بهمن اسکندری

، علي خانمحمدی، محمد حسین مير ابوالفتحي، سرکارخانم انزخند ص  محمدعلي جاوید،  بحيذبیحيان، عنایت اهل منظوری

 گرانماهیر منصو ، علي فراهدی   ، شهال حسني ،  و،خلیل اقسمل  ،کوروش اسکندری  ،حميد بيگدلي:  دبيرخاهن و نمایندگان دفتر ربانهم رزیی و بودهج
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کشاورزي و آب  برنامه راهبردي توسعه بخش 

 استان زنجان 
 

 مقدمه -1

صاد كشور بوده و داراي اهميتت ويتژه   هاي مهم اقت عنوان يكي از بخش بخش كشاورزي همواره به

است؛ اين بخش ضمن مشاركت در ايجاد اشتغال، توليد ناخالص ملي، تأمين مواد اوليه صنايع مختلتف و  

تأمين ارز نقش مهمي در تأمين امنيت غذايي اقشار مختلف جامعه و ايجاد بازار مصترف بتراي توليتدات    

توسعه، رشد و توسعه بخش كشاورزي پيش شرط توستعه  به اعتقاد اغلب كارشناسان . ها داردساير بخش

تر است؛  در استان زنجان، نقش و اهميت بخش كشاورزي به مراتب بيشتر و حياتي. اقتصادي كشور است

چرا كه نسبت جمعيت ساكن در مناطق روستايي و سهم شاغالن بخش كشاورزي استتان در مقايسته بتا    

ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد ناختالص داخلتي استتان    عالوه بر اين سهم . باشد كشور باالتر مي

هاي كشاورزي در درآمد خانوارهاي  نزديك به دو برابر سهم در كشور و سهم درآمدهاي حاصل از فعاليت

( ز جمله عدم توجه كافي بته ايتن بختش   ا)چنانچه بخش كشاورزي به داليلي . روستايي قابل توجه است

يف خود در فرايند توسعه را نداشته باشد، كل اقتصاد استان با مشكل مواجته  توانايي الزم جهت انجام وظا

 .خواهد شد

آب بعنوان اصلي ترين عامل توسعه بخش كشاورزي بوده و تامين پايدار آن داراي اهميت ويژه       

نيمته  اي در كشاورزي و بخشهاي وابسته به آن مي باشد ، با توجه به قرار گيري استان زنجان در منطقه 

 ميليمتر و همچنين توزيع زماني نامناستب بارنتدگي ، عمتال     833خشك با ميزان بارندگي متوسط ساالنه 

داراي بهره وري بسيار پتايين بتوده و توليتدات كشتاورزي استتان      به جز در برخي محصوالت كشت ديم 

بتا تتامين آب    متكي به تامين آب مي باشد ، نقش آب در تامين آب بخشهاي زراعت ، باغتداري همتراه  

بيالن منفتي  . اهميت ويژه اي دارد ... صنايع تبديلي و تكميلي ، دامداري ، مرغداري ، شيالت و آبزيان و

و افت شديد سطح آب زيرزميني دشتها ، عدم تكميل شبكه هاي آبياري و زهكشي پاياب سدهاي استان 

مي باشد كه بايد مورد توجه ويژه  و ذخيره سازي منابع آب سطحي از مهمترين چالشهاي منابع آب استان

اي براي تامين آب پايدار بخش كشاورزي همراه با ساير بخشهاي توليتدي هماننتد صتنعت و همچنتين     

 .تامين آب شرب و بهداشت شهري و روستايي قرار گيرد 
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استان زنجان به همراه تجزيته و تحليتل   كشاورزي و آب  انداز و اهداف توسعه بخش  چشم ادامهدر 

شناسايي و استخراج موضوعات استتراتژيك اثرگتذار بتر توستعه      ،مل محيطي اثرگذار بر توسعه بخشعوا

ي هتا  هريتك از موضتوعات استتراتژيك و برنامته    راهبردهاي توسعه بخشي بته تفكيتك    بخش، تدوين

 . استاي هر يك از راهبردها آورده شده اي به از توسعه

انداز و شاخص هاي اهتداف كمتي مصتوب بختش     مفاهيم مندرج در اين فصل با فرض تأييد چشم 

براي باقيمانده سال هاي برنامته پتنجم و برنامته    ني يافق برنامه تدو. تهيه و به شرح ذيل ارائه مي گردد

  .توسعه مي باشدششم 

 

 استان زنجانکشاورزي و آب انداز توسعه بخش  چشم -2

در برنامته   انتهاياستان زنجان در  ،مهوري اسالمي ايراندر راستاي تحقق چشم انداز بيست ساله ج

همطتراز   يالگويي مناسب براي توسعه ساير استتانها  به استاني پيشرو وكشاورزي و آب  ارتباط با بخش 

دورنماي  ،در شاخص سهم از ارزش افزوده بخش كشاورزي كشور 91جايگاه كسب . تبديل خواهد گرديد

 .دخواهد بو برنامه ششم اياندر پكشاورزي و آب  توسعه بخش ه مورد انتظار برنام

 

 استان کشاورزي و آب  بخشه وامل محيطي اثرگذار بر توسعتجزيه و تحليل ع-3

استتان  كشتاورزي و آب   محيط بيروني و دروني بختش  مهمترين عوامل استراتژيك در اين قسمت 

هتا و   رصتت در تجزيه و تحليل محيط بيرونتي مهمتترين ف  . زنجان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

و سعي بتر ايتن    است استان زنجان شناسايي شدهكشاورزي و آب  تهديدهاي محيط كالن و اختصاصي 

 . موجود تدوين گردد شرايطبوده است تا محيط تعريفي مبتني بر 
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استان کشاورزي و آب  بخش  ليل عوامل استراتژيک محيط بيرونيتجزيه و تح-1جدول 

 1332سال  -زنجان

 حيط بيرونيعوامل م

ها
صت

فر
 

  کشور براي بسط تقاضا يصادرات مرزهاي ده واستان و نزديکي به بازار مصرف عم 7ي با جوار هم

  و دامي و امکان توليد متنوع محصوالت زراعي و باغيک خشو سرد ا هوايي در استان از نيمه گرمسيري تو وجود تنوع آب 

  رتبط با بخش در استان جهت پشتيباني علمي و فني بخشآموزش عالي م يها مؤسسو  ها دانشگاهوجود 

  و ريلي مطلوب براي دسترسي سريع به بازارهاي هدف يا ارتباطي جاده يها رساختيوجود ز 

ر در درصد آب سطحي کشو 3.3با وجود  زيسطحي در سطح حوضه آبر يها مصنوعي آب هيذخيره  و تغذ يها مناسب آب و ساخت گاه يها ليوجود پتانس

 استان

 در بخش آب ها متيدر حال ايجاد براي اصالح الگوي مصرف و منطقي کردن ق يبستر مناسب قانوني و فرهنگ

 نوين آبياري در بخش کشاورزي يها ستميعزم و بستر ايجاد شده براي توسعه س

  (وري کشاورزي  قانون افزايش بهره)د وجود الزامات قانوني در رابطه با بهبود بهره وري عوامل تولي

ها
يد

هد
ت

 

  ي خارج بخش بر بخش کشاورزي و ارتباط ضعيف بين بخشيها دستگاهاثرات منفي عملکرد 

 و ضعف در سياستهاي حمايتي بخش در قوانين و مقررات موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي کشاورزي تغييرات متعدد

 توسعه منابع آب و خاك استان يها ت براي اجراي طرحمحدوديت منابع مالي دولتي و مشکالت فاينانس و تسهيال

 در استان و بخش کشاورزي بر منابع آب (بروز خشکسالي )تغييرات اقليمي اثرات منفي 

 ناشي از برداشت هاي غير مجاز مترمکعب ميليون1397 ميزان به استان زيرزميني آب يها سفره شديد افت

  لخيز استان و عدم هماهنگي در اجراي قوانين بازدارندهگرايش به تغيير کاربري اراضي حاص 

  ي کشاورزيها نهادهنبود ساز و کار و استاندارد مناسب براي کنترل کيفيت 

  ي داميها يماريبي مرزي کشور و در معرض خطر انتقال و انتشار ها استاني با جوار هم

 وسانات چشمگير قيمت محصوالت کشاورزيو ن ي تنظيم بازار محصوالت کشاورزيها رساختيزضعف در 
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 استانکشاورزي و آب  تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک محيط دروني بخش -2ل جدو

 1332سال  -زنجان

 

 

 استان زنجانکشاورزي  آب وبخش ه وسعموضوعات استراتژيک اثرگذار بر ت -4

كشاورزي و آب  اثرگذار بر توسعه بخش و دروني  پس از تعيين و شناسايي عوامل استراتژيك بيروني

استخراج موضوعات استراتژيك بر استاس ارزيتابي ميتزان ارتبتاط بتين      در اين قسمت به  ،استان زنجان

وضوعات استتراتژيك عوامتل راهنمتاي    م .فرصت ها و تهديدها با قوت ها و ضعف ها پرداخته شده است

نحو كه با شناسايي مهمترين و كليدي ترين عوامتل متوثر    بدين ؛تدوين استراتژي هاي توسعه مي باشند

گردند كه به اجرا گذاردن آنهتا بختش را    بخشي، توجهات و اقدامات معطوف به راهكارهايي ميه بر توسع

  .مسير توسعه را طي نمايدقادر خواهد ساخت با حداكثر كارايي و اثر بخشي 
 

 توليد محصوالت کشاورزي .1

 ت کشاورزيو محصوال ها نهادهبازار  .2

 منابع طبيعي استان  .3

 منابع آبي استان .4

 ... (بهره برداران، فارغ التحصيالن ، مراکز آموزشي و تحقيقاتي، کارشناسان بخش هاي دولتي و غير دولتي و ) منابع انساني .3

 عوامل محيط دروني

ت
قو

ط 
قا

ن
 

 وجود کارشناسان، مديران و کشاورزان مجرب در بخش کشاورزي استان 

 آب و خاك و عزم مديران جهت تحقق اهداف  يها توجه مديريت بخش به پروژه

  (زراعي، باغي و دامي)تنوع محصوالت کشاورزي 

  آب تامين اجرايو در حال  اجراشده يها پروژه طرحها و   وجود

 مناسب صنعتي و نيمه صنعتي در زير بخش دام و طيور استان  ساتيو تأس ها تيظرف

 ر استان در اراضي کشاورزي و منابع طبيعي توليد علوفه مورد نياز زير بخش دام د 

  رفرنس يها شگاهيدر استان و ارتباط با مراکز تشخيص و آزما يوجود امکانات تشخيص

 (ي خدمات توسعه کشاورزيها شرکتازمان نظام مهندسي کشاورزي و س)ي کشاورزي کارشناسي در سطح استان ها تشکلوجود 

 ... (سامانه مساحي اراضي کشاورزي و  –پايگاه جامع بهره برداران کشاورزي )  وجود پايگاه هاي اطالعاتي مناسب

 دامي  يها فرآورده ژهيکشاورزي به و يها توليد مازاد بر نياز استان در اغلب محصوالت و صدور فرآورده

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

 استفاده روزافزون از اراضي کم بازده در چرخه توليد 

 سطح سواد و باال بودن سن بهره برداران  کمبود دانش فني، مهارتي و

  منفي اثرات مقياس توليد ريخرد بودن و يکپارچه نبودن اراضي کشاورزي و تأث

 باال بودن نسبت اراضي ديم به آبي در استان 

 (شوري و افزايش آلودگيها ) کاهش کيفيت منابع آبي استان 

 ضعف در ارتباط بين تحقيق و ترويج و اجرا 

 تخريب پوشش گياهي و جريان سيالب 

 مشکالت مديريت  عرضه و تقاضا 

  و باال بودن ميزان ضايعات کشاورزي  توليد و عوامل ها پايين بودن بهره وري نهاده
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 استان زنجانکشاورزي  آب وبخش  استراتژيک اتموضوع تبيين-3جدول 

ف
ردي

 

موضوع 

 استراتژيک
 شرح موضوع

يني روند آينده در پيش ب

 صورت نپرداختن به آن

1 

توليد 

محصوالت 

 کشاورزي

 

بدون ترديد تأمين امنيت غذايي اقشار مختلف مردم و نيز تأمين مواد اوليه بخش صنعت بر 
دسترسي آحاد »امنيت غذايي به طور خالصه عبارت است از . عهده بخش كشاورزي است
واد غذايي در گرو ارتقاء توليد انواع محصوالت كافي بودن م. «مردم به غذاي كافي و سالم

هاي جديد  ايجاد ظرفيت: ليد معموال  به دو طريق امكان پذير استافزايش تو. كشاورزي است
هر دو روش بايد توأمان . از طريق به كار گيري منابع بيشتر و بهبود بهره وري عوامل توليد

هاي جديد خواهد  البته اهميت ارتقاء بهره وري به مراتب بيشتر از ايجاد ظرفيت. انجام گيرند
بهبود مديريت، انتقال تكنولوژي مناسب، سرمايه گذاري در  بهبود بهره وري خود به. بود

خوشبختانه نه تنها اين استان از نظر توليد مواد غذايي . بستگي دارد ...و بخش، آموزش 
تواند كشور را در رسيدن به اهداف خودكفايي  خودكفا است، بلكه مازاد توليد نيز دارد و مي

هزار تن انواع مواد غذايي  9333االنه بيش از بخش كشاورزي استان زنجان س. ياري نمايد
امروزه در . ليكن سالم بودن اين محصوالت بايد هميشه پايش و كنترل شود. نمايد توليد مي

دنيا به ويژه در كشورهاي توسعه يافته، توليد محصوالت پاک و ارگانيك اهميت زيادي پيدا 
نبود ساز و كار و استاندارد مناسب . شود كرده و روز به روز به اين امر بهاي بيشتري داده مي

هاي مورد استفاده در توليد محصوالت كشاورزي و نيز نبود  براي كنترل كيفيت نهاده
هايي را ايجاد  استانداردهاي الزم در خصوص كنترل كيفيت محصوالت كشاورزي نگراني

ر انتقال و هاي مرزي كشور و در معرض خط جواري استان با استان همچنين هم. كرده است
هاي دامي، تمهيدات خاصي را در جهت كنترل كيفيت محصوالت توليدي  انتشار بيماري

 .طلبد دامي مي

اگر به اين مهم پرداختته نشتود در   

آينده با كاهش سرمايه گتذاري در  

بختتش، فرستتوده شتتدن ماشتتين   

 هتتتتاي روشآالت، استتتتتفاده از 

نامناستتب توليتتد، عتتدم توستتعه    

اده ابزارهاي كاهش ريستك، استتف  

نامناسب كنترل آفات  هاي روشاز 

توليد محصتوالت   ... و ها بيماريو 

كشاورزي از نظتر كمتي و كيفتي    

قرار خواهد گرفت و به  تأثيرتحت 

تبع آن ستالمت افتراد در معترض    

 .خطر خواهد بود

2 

بازار 

و  ها نهاده

محصوالت 

 کشاورزي

ها و عوامل آن از  ر نهادهزماني بخش در رسيدن به اهدافش موفق عمل خواهد كرد كه بازا
. كارايي مناسب برخوردار باشد و از طرفي بازار محصول با انحصار در خريد مواجه نباشد

هاي بخش كشاورزي را تحت تأثير قرار  ها به شدت فعاليت عملكرد نامناسب بازار نهاده
ت، از طرف ديگر به دليل رقابتي بودن عرضه محصوالت كشاورزي در فصل برداش. دهد مي

 .بهره برداران اين بخش با مشكالت جدي مواجه هستند
 در. شود تن انواع محصوالت كشاورزي در استان زنجان توليد مي 9333در حال حاضر حدود 

از تنوع  ،به دليل شرايط اقليمي خاص ،عين حالي كه توليد محصوالت كشاورزي در استان
هاي  ويژه فرآورده ب اين محصوالت بهباشد، ميزان توليد اغل اي برخوردار مي قابل مالحظه

وجود چنين قابليتي در بخش كشاورزي استان و فزوني مقدار . دامي مازاد بر نياز استان است
عرضه بر تقاضا در فصل برداشت محصول، معموال  كشاورزان را با مشكالت عديده اي از 

هايي كه  در سالاز طرفي . نمايد جمله كاهش قيمت و به تبع آن كاهش درآمد مواجه مي
نمايد، مصرف كنندگان براي تهيه مواد غذايي مورد نياز  خشكسالي يا سرمازدگي بروز مي

رسد صدور محصوالت  اگرچه به نظر مي. خود ناگزير بايد قيمت باالتري را پرداخت نمايند
تواند اين مشكالت را كاهش دهد، ليكن به دليل كمبود  كشاورزي و عرضه تدريجي آن مي

ات نگهداري محصوالت كشاورزي در استان و عدم ثبات در قوانين و مقررات صادرات امكان
 .پذيرد و واردات محصوالت كشاورزي چنين اقدامي در عمل به سختي صورت مي

چنانچه با اتخاذ تدابير مناستب بته   

پرداخته نشود، به دليتل   مسألهاين 

نوسان شديد درآمد، توليدكنندگان 

د را در بخش كشاورزي انگيزه ختو 

جهت افزايش توليدات كشتاورزي  

در اين صورت . از دست خواهد داد

نه تنهتا استتان در تتأمين امنيتت     

غتتذايي شتتهروندان ختتود دچتتار   

 يتابي  دستمشكل خواهد شد بلكه 

كشور نيز به خودكفتايي در توليتد   

 تتأثير محصوالت كشاورزي تحت 

 .قرار خواهد گرفت
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 (دنباله)استان زنجان  يآب و کشاورزبخش ک تبيين موضوعات استراتژي-3جدول 

ف
ردي

 

موضوع 

 استراتژيک
 شرح موضوع

پيش بيني روند آينده در 

 صورت نپرداختن به آن

3 

منابع 

طبيعي 

استان 

 زنجان

هزار هكتار از كل مساحت  313هزار هكتار و بيش از  9181در شرايط حاضر حدود 
اختصاص  (شير كشت و آيز) و اراضي كشاورزي (عنگل و مرتج)استان به منابع طبيعي 

 13همچنين . هزار بهره بردار در اراضي كشاورزي مشغول فعاليت هستند 03حدود . دارد
اگر چه در . هزار واحد دامي وابسته به مرتع هستند 9073هزار خانوار در سطح استان و 

درصد اراضي سعي بر حفاظت از حاصلخيزي  73هاي زراعي با آيش گذاري بيش از  زمين
شود، ليكن متأسفانه به دليل عدم رعايت برخي نكات فني نظير شخم زني در  ک ميخا

در مراتع استان نيز دام . شود دقت الزم در حفظ خاک زراعي نمي ،جهت شيب اراضي
به دليل فراهم نبودن  ،عالوه بر اين موارد. موجود بيش از دو برابر ظرفيت مراتع است

هاي زير زميني  هاي زياد از سفره طحي، برداشتهاي س بسترهاي الزم استفاده از آب
همه موارد فوق ناقض اصول توسعه . بهره برداري از منابع آبي را غير بهينه ساخته است

 .پايدار كشاورزي بوده و منابع طبيعي و كشاورزي استان را دچار چالش جدي نموده است

چنانچه اين روند ادامه داشتته باشتد،   

ي زراعتي  در آينده حاصلخيزي اراضت 

 شتديدا  به شدت كاهش يافته، مراتع 

 هتاي  سفرهتخريب و تضعيف شده و 

زير زمينتي آب دچتار آستيب جتدي     

 .خواهد شد

 يمنابع آب 4

ي ها دشتي اختصاصي كه براي برخي از ها برنامهي قبل از انقالب به غير از ها سالدر 
ريزي  شور برنامهي كها استانكشور مثل قزوين و مغان صورت گرفته بود، براي ساير 

ي قبل از انقالب و ها سالعدم سرمايه گذاري دولت در  ليبه دل .تخاصي صورت نگرف
ي اول تا چهارم انقالب كه به لحاظ محدوديت ها برنامهروند آهسته سرمايه گذاري در 

منابع مالي دولتي بوده است، بهره برداري از منابع آب و خاک استان متناسب با 
ي آب زيرزميني در طول ساليان ها سفرهوه آن نبوده و فشار مضاعف بر ي بالقها ليپتانس

ي قابل توجهي در زمينه تأمين آب مطمئن ها ينگرانمتمادي اعمال شده كه خود موجب 
 و پايدار جوامع شهري و روستايي شده است؛
رصد آب د 51ديگر  به عبارترصد است؛ د 81بهره وري آب در بخش كشاورزي حدود 

ا توجه به ب .گردد يماده در بخش كشاورزي بدون استفاده از دسترس خارج مورد استف
مشكالت تأمين و انتقال آب و هزينه بري باالي آن و همچنين كاهش نزوالت جوي و 

و اصالح الگوهاي مصرف، بهبود راندمان و بهره وري منابع آب  ها پرتتغيير اقليم، حذف 
ي الزم ها پروژهو  ها برنامهو  ها طرحبا اجراي  دياب يمي برخوردار است كه ا ژهيواز اهميت 

 .در زمينه افزايش بهره وري اقدامات الزم صورت گيرد

توجهي به اين موضوع  در صورت بي
هاي ذيل  با عوارض و پيامد ،استراتژيك

 :مواجه خواهيم شد 
ي آب زيرزميني و تخريب ها سفرهافت 

 آبخوان

 ي زيرزمينيها آبتغيير كيفيت 

 و منابع طبيعي ها ستگاهيزتخريب 

و  ها مهاجرتمشكالت اجتماعي ناشي از 
آسيب پذيري اقتصاد استان ناشي از افت 

 درآمد

ي متولي توليد و ها شركتكاهش درآمد 
 انتقال و توزيع آب

تهديد بهداشت و سالمت و امنيت  
و  ها برنامهغذايي استان وعدم تحقق 

ي دولت و استان در ها استيس
يش بيني شده و ي پها برنامه
 ي استان از قافله توسعهماندگ عقب

در تثبيت مطالبات استان از بحث  ريتاخ
 ي سطحيها آبتخصيص 

3 
منابع 

 انساني

ين منبع ا .باشد بدون ترديد يكي از عوامل مهم و موثر در فرايند توليد منابع انساني مي
ها و نحوه  نده ساير نهادهتوليد نه تنها به عنوان نهاده مستقل بلكه به عنوان هماهنگ كن

امپروري و د اغي،، بهاي زراعي ها در واحدهاي توليد كشاورزي اعم از فعاليت تركيب آن
رسد از نظر كمي  گر چه به نظر ميا .نمايد صنايع وابسته نقش بسيار مهمي را ايفا مي

ي ها لي از نظر ويژگيو بخش كشاورزي در تأمين نيروي انساني با مشكل مواجه نباشد،
ها متناسب با بخش كشاورزي  طح سواد و دانش فني آنس فردي بهره برداران مانند سن،

 .باشد مين استان كه نيازمند پويايي و رشد سريع است،

چنانچه نيروي انساني جوان و 
كرده به تدريج جايگزين  تحصيل

 بهره برداران بخش كشاورزي نگردد،
ه تنها با سالخورده شدن بهره ن

وري كاهش خواهد  برداران بهره
هاي  لكه استفاده از روشب يافت،

نوين و تكنولوژي جديد را كه نيازمند 
ا مشكل ، بسطح تحصيالت باالست

 .مواجه خواهد نمود
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 ان زنجاناستکشاورزي و آب  بخش راهبردهاي توسعه  -3

بته تفكيتك موضتوعات    كشتاورزي و آب   بختش  ه راهبردهاي مورد نظر براي توسعدر اين قسمت 

به هر راهبرد يك كد شناسايي چهار رقمي اختصاص داده شده كته دو رقتم    .آورده شده است تراتژيكاس

 . راهبرد مي باشده اول آن بيانگر كد بخش و دو رقم بعدي بيانگر شمار

 

 زنجان بر اساس استان کشاورزي و آب  راهبردهاي توسعه بخش  -4جدول 

 موضوعات استراتژيک 

 راهبردها  کد راهبرد موضوعات استراتژيک رديف

1 

تولید محصوالت 

 کشاورزی
 

 حفظ و افزايش توليد پايدار محصوالت کشاو رزي 1111

1112 
 کنترل و ارتقاء کيفيت محصوالت توليدي در بخش کشاورزي

2 

ها و  بازار نهاده

محصوالت 

 کشاورزی

 و خدمات توليد ها نهادهاصالح ساختار بازار  1113

1114 
 ر عرضه محصوالت کشاورزيتنظيم ساختا

3 
منابع طبیعی استان 

 زنجان

و مراتع  ها جنگلحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري پايدار از  1113

 استان

 کنترل فرسايش و حفاظت خاك 1111

4 
 منابع آبی استان

 

 زيرزميني از لحاظ کمي و کيفي هاي آب هاي سفرهحفظ تعادل  1117

 صرف آبافزايش بهره وري م 1119

 هاي آببه منابع جديد آب و استفاده از  يابي دستتالش براي  1113

 نا متعارف

 توجه به ارزش اقتصادي آب 1111

 منابع انسانی 3
 اصالح و تقويت ساختار نيروي انساني بخش کشاورزي 1111

 ارتقاء دانش فني و مهارتي بهره برداران 1112
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 به تفکيک راهبردهاکشاورزي و آب   بخشه توسع يها برنامه -1
 .ارائه مي شودطراحي شده  هاييبرنامه  ،در اين قسمت براي عملياتي نمودن راهبردهاي

 

 به تفکيک راهبرد کشاورزي و آب  بخش ه توسع يبرنامه ها -3ل جدو

 راهبرد و  برنامه شرح

 حفظ و افزايش توليد پايدار محصوالت کشاورزي راهبرد

 ش توليد در واحد سطح و زمانافزاي برنامه

 جديد هاي ظرفيتافزايش توليد محصوالت دامي و شيالتي و ايجاد  برنامه

 جديد هاي تکنولوژي بست کار ونوين  هاي فناورياستفاده از  برنامه

 تکميل و ارتقاء ظرفيت واحدهاي دامي و شيالتي موجود برنامه

 در بخش کشاورزي کنترل و ارتقاء کيفيت محصوالت توليدي راهبرد

 بهينه سازي مصرف سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي برنامه

 غيرشيميايي براي کنترل آفات هاي روشتوسعه  برنامه

 افزايش بهداشت دام و آبزيان برنامه

 استفاده از نهال و بذر اصالح شده برنامه

 محصوالت کشاورزيهاي استانداردتدوين  برنامه

 خدمات توليد تأمين منابع مالي و ها، ح ساختار بازار نهادهاصال راهبرد

 ها ر توليد، تأمين و توزيع نهادهد( يتعاون-صوصي خ)تقويت نقش بخش غير دولتي  برنامه

 تنوع بخشي به تأمين منابع مالي بخش برنامه

 در اقتصاد و بازار توليدات کشاورزي يکاربرد هاي پژوهشتوسعه  برنامه

 يم ساختار عرضه محصوالت کشاورزيتنظ راهبرد

 حمايت موثر از توليد در چهارچوب الگوي کشت ابالغي برنامه

 مديريت کشت با توسعه صنايع نگهداري، تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي برنامه

 و مراتع استان ها جنگلحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري پايدار از  راهبرد

 ها آنمديريت بهره برداري از  و ها جنگل زحفاظت ا برنامه

 دست کاشت هاي جنگلتوسعه حمايت از  برنامه

 احياء و اصالح مراتع ،حفاظت برنامه

 کنترل فرسايش و حفاظت خاک راهبرد

 مديريت بهينه و پايدار بهره برداري مراتع برنامه

 توسعه فعاليتهاي آبخيزداري و مهار سيالبها برنامه

 ه هاي آبهاي زيرزميني از لحاظ کمي و کيفيحفظ تعادل سفر راهبرد

 کنترل و کاهش برداشت ازآبهاي زيرزميني برنامه

 توسعه آبخوانداري و افزايش تغذيه سفره هاي زيرزميني برنامه

 حفظ و ارتقاع کيفيت منابع آبهاي زيرزميني برنامه
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 راهبرد و  برنامه شرح

 افزايش بهره وري مصرف آب راهبرد

 (کاهش آب مصرفي در واحد سطح ) ايش راندمان آبياري افز برنامه

 (باال بردن ارزش افزوده حاصل از واحد آب مصرفي ) افزايش بازده اقتصادي آب  برنامه

 تالش براي دستيابي به منابع جديد آب و استفاده از آبهاي نا متعارف راهبرد

 بازچرخاني آب برنامه

 ين از قبيل بارور کردن ابرهااستفاده از تکنولوژي هاي نو برنامه

 مهار روان آبهاي سطحيتکميل طرح هاي  برنامه

 استفاده از آبهاي لب شور برنامه

 توجه به ارزش اقتصادي آب راهبرد

 BOOو  BOTتوسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در شبکه ها به روشهاي  برنامه

 ي از بهره برداراندريافت درصد مناسبي  از بهاي تمام شده آب تحويل برنامه

 اصالح و تقويت ساختار نيروي انساني بخش کشاورزي راهبرد

 توسعه و تقويت تشکل هاي خدمات فني و مهندسي کشاورزي برنامه

ي دانش آموختگا ن بخشلمهارت هاي عمدانش و  ارتقاء برنامه  

 ارتقاء دانش فني و مهارتي بهره برداران راهبرد

ويج براي بهره بردارانتوسعه آموزش و تر برنامه  

     

 

 

 

 

 

 

 


