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استان زنجان در طول تاریخ، همواره یکی از قطب های مهم و تأثیرگذار در پیشرفت و توسعٔه کشور بوده است. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی توسعٔه استان سرعت زیادی داشته است که قابل قیاس با قبل از انقالب اسالمی نیست.این استان با داشتن توان های 

بالقوه و پتانسیل های فراوان می تواند همواره مورد توجه کشور و برنامه ریزی های آینده باشد.

الف(فرهنگ و آموزش
مورد  این  در  است.  بوده  و سواد  پرورش  و  آموزش  ارتقای شاخص های  استان  در  اسالمی  انقالب  از جمله دستاوردهای 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ــ باالرفتن درصد باسوادی و سطح سواد مردم به ویژه در مناطق روستایی

ــ توسعٔه فضا های آموزشی روستایی و ایجاد مدارس شبانه روزی
ــ احداث مدارس متعدد و مراکز آموزشی در سطح استان

ــ توجه به افزایش سطح سواد دختران در مراکز شهری و روستایی

دستاوردهای انقالب اسالمی در استان  درس 14

شکل1ــ6
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 جدول1ــ6  ــ تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی استان ــ1389

96دانش آموزان جمع کل 181682دختر 85682پسر 

84زن 4547مرد 3861کارکنان آموزشی جمع کل 8
 

استان زنجان در بخش آموزش عالی هم شاهد توسعٔه بسیار و شکوفایی های خوبی بوده است. به طوری که قبل از انقالب اسالمی 
مراکز آموزش عالی در استان بسیار محدود بود و تنها مرکز آموزش عالی استان دانشکدٔه کشاورزی و دانشسرای مقدماتی بود.اما به 
برکت انقالب اسالمی، دانشگاه زنجان، مرکزتحصیالت تکمیلی،مراکز تربیت معلم،مراکز دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه آزاد و 

مراکز غیرانتفاعی در خور توجه در استان ایجاد شده است.

برای مطالعه
در استان از کل دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به استثنای دانشگاه آزاد اسالمی 26/1 درصد 
درمقطع کاردانی، 67/5درصد در مقطع کارشناسی، 4/4درصد در مقطع کارشناسی ارشد و2درصد در مقطع دکترای 

حرفه ای و تخصصی مشغول به تحصیل اند.

دانشجـويان  تعـداد  ـ   6    ــ       نـمــودار  1ـ
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی   بر حسب 
زن  و  مرد  تفكيک  بـه  تحصيلی  مقطع 
) بـه استثنای دانشگــاه آزاد اسالمـی (: 

ـ  1389 90ـ

کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترای حرفه ایدکترای تخصصی
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شکل 2ــ6  ــ دانشگاه آزاداسالمی

مردزن
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مراکز و فعاليت های فرهنگی: با توجه به اینکه یکی از ابعاد مورد توجه انقالب اسالمی، بعد فرهنگی و داشتن روحیٔه فرهنگی 
و فرهنگ دوستی است، در استان زنجان قبل از انقالب اسالمی تعداد مراکز و کانون های فرهنگی و هنری بسیار محدود بوده که بعد 

از انقالب رشد قابل توجهی داشته است. جدول زیر این تفاوت ها را به خوبی نشان می دهد.

ـ  1356  جدول 2ــ6  ــ کانون ها و مراکز فرهنگی استان طی سال های 1389ـ

کانون پرورش فکری کانون های فرهنگی مساجدکتابخانه هاسال
ايستگاه راديو و تلويزيوننشرياتسالن های سينماکودکان و نوجوانان

ــ32ــــ135612

1389741557154211

 ب(کشاورزی
قبل از انقالب اسالمی، به دلیل عدم برنامه ریزی و مدیریت نادرست در زمینٔه کشاورزی و توجه به واردات موادغذایی و صنایع 
مونتاژ، کشاورزی استان وضعیت مطلوبی نداشت. پس از پیروزی انقالب اسالمی و توجه به این امر و نیز تالش در جهت تحقق اهداف 

برنامه های توسعٔه عمرانی، اقدامات زیادی در زمینٔه کشاورزی انجام گرفته است که عبارت اند از:
ــ توسعٔه سطوح زیرکشت گندم در شهرستان خدابنده

شکل 3ــ6  ــ مسجد جامع )مسجد سّيد( از مراکز فرهنگی و مذهبی استان
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ــ افزایش سطح باغات زیتون در شهرستان طارم
ــ باالرفتن بازده محصوالت انگور در شهرستان های ابهر و خرمدره

ــ توسعٔه باغات میوه و سردرختی در شهرستان های زنجان، ماه نشان و ایجرود
ــ توجه به تحقیقات کشاورزی و اصول مدیریتی 

ــ توسعٔه کشت گلخانه ای در استان

آیا می دانید؟ 
استان زنجان در  بین استان های کشور در زمینٔه تولید زیتون و انگور به ترتیب پس از استان های گیالن و قزوین 

مقام دوم تولید رابه خوداختصاص داده است.

شکل 4ــ6  ــ نقشه کاربری اراضی استان

هنمای نقشه ر
نقاط شهری

شهر و روستا
جنگل

بی عت  زر
هه بر بستر 
عت ديم زر

مرتع
معدنی و تأسيسات مناطق صنعتی

ستان ضی  ر

باد زرين 

گرماب
زرين رود

چورزق
ب بر

هيدج
خرمدره

ربهر قيد
سهرورد

سلطانيه

صايين قلعه

زنجان

نيک پی

حلب

دندی

ماه نشان

رمغانخانه

سجاس

شکل 5 ــ6  ــ برخی از محصوالت کشاورزی استان
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پ( صنعت و معدن
استان زنجان در مقایسه با استان های دیگر 
75 درصد از انواع معادن کشور را در خود جای 
داده است. به ویژه معادن سرب و روی این استان 
دارای ذخیرٔه قطعی باالیی بوده و مقام اول را در 
کشور دارد. در سال های پس از انقالب اسالمی، 
قبیل  از  متــعــددی  ساخت هــای  زیر  احـداث 
شهرک های صنعتی، خطوط انتقال گاز و برق و… 

را می توان نام برد.

شکل 6 ــ6  ــ نقش زنان در فعاليت های صنعتی

برای مطالعه
جدول 3ــ6  ــ توليد محصوالت کشاورزی استان ــ1390 سطح زير کشت به هکتار مقدار به تن

شهرستانرديف
محصوالت شيالتیمحصوالت دامیمحصوالت زراعیمحصوالت باغی

مقدارمساحتمقدارميزان توليدسطح زيرکشتميزان توليدسطح زيرکشت

969613ابهر1 1 272 4532 7374677336326

2199216665ایجرود2 1236652513885364429

5294577381569913291325خدابنده3 9222788

3846525291خرمدره4 37747358543881232

8191زنجان5 14395669326311731245 1991

1126754433149543طارم6 228812 6421144

341943361515ماه نشان7 574617225 71171879

4381145997145166414669672736631جمع استان 783878



113

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 به موارد زیر توجه کنید.
ــ توسعٔه واحدهای صنعتی

ــ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و توجه به خصوصی سازی 
ــ توزیع عادالنٔه صنایع در سطح استان

ــ گسترش راه های آهن، آزاد راه و ایجاد راه های هوایی در استان
پس ازپیروزی انقالب اسالمی در استان، کارخانه های مهمی چون ایران ترانسفو، شرکت سرب و روی،فوالد ابهر، پارس  سوئیچ، 

نخ طایرصبا، پتروشیمی ایجرود، کارخانٔه سیمان خدابنده و…را می توان نام برد.

شکل ٧ــ6  ــ معدن نمک چهر آباد ــ ماه نشان

فعالیت 
ــ درمحل زندگی شما چه کارخانه های دیگری وجود دارد؟

ــ احداث کارخانه ها در استان چه نقشی در اشتغال زایی و کارآفرینی دارد؟ درکالس بحث کنید.
ــ با هماهنگی مدرسه خود از یک واحد صنعتی در استان بازدید علمی انجام دهید. گزارش خود را در کالس 

ارائه دهید.

ت( آب و انرژی
آب: با توجه به روند افزایش جمعیت در استان و افزایش میل به مصرف آب، در مصارف گوناگون، اهمیت آب بیش از پیش 
به  ـ   1388میزان تخلیٔه ساالنٔه آب های زیرزمینی 1248میلیون مترمکعب بوده که نسبت  شده است. به طوری که در سال آبی 1389ـ
سال آبی 1388ــ1387معادل 5/5 درصد افزایش داشته است. در سال 1389حدود 168542 فقره انشعاب آب در نقاط شهری 

وجود     داشته است که نسبت به سال قبل از آن 8/3 درصد افزایش نشان می دهد.
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شکل 8  ــ6  ــ سد تهم

سد تهم وطرح انتقال آب آن به شهر زنجان:
شهرها  به  استان  آب  تأمین  پروژه های  ازمهم ترین  یکی 
احداث سدهای متعدد بوده که احداث سد تهم یکی ازآنهاست   

اهداف احداث این سد عبارت اند از:
1ــ تأمین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر زنجان

2ــ تأمین حّقـابٔه مـورد نیاز کشاورزان دشت سـهـرین
از فــرسایش خـاک  3ــ مـهـار  سیالب و جـلـوگیری 

دشت   سهرین

برای مطالعه
برق و گاز

یک  هیچ  انقالب  از  قبل  سال های  در  گاز: 
طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  روستاهای  و  ازشهرها 
اکثر شهرهای  اسالمی  انقالب  از  نبودند.بعد  بهره مند 
منبع طبیعی  این  از  آن،  از روستاهای  برخی  و  استان 
تنگناها  و  مشکالت  از  بسیاری  و  شده اند  برخوردار 
گاز  از  مند  بهره  شهرهای  تعداد  است.  شده  برطرف 

طبیعی را 11 شهر و 81 روستا می توان نام برد.
برق: در سال های قبل از انقالب اسالمی اکثر 
روستاهای استان از نعمت برق محروم بودند. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و توجه به امر محرومیت زدایی 
به فرمان معمار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی )ره( 
تمام روستاهای استان از نعمت برق برخوردار شده اند.

نمودار 2ــ6  ــ تعداد انشعاب برق در شهرها و روستاهای استان به نمودار روبه رو توجه کنید.
طی سال های 1388ــ 1375
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ث( عمران روستايی و شهری
عمران روستايی: با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نهادهای مرتبط با عمران روستایی، مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، به فرمان امام خمینی)ره(، محرومیت زدایی در روستاهای استان آغاز و در زمینه های آبرسانی، راه سازی، مهار آب های 
سطحی، حفاظت ازآب و خاک و آبخیزداری و بهسازی چاه های عمیق و نیمه عمیق و قنوات و… اقدامات زیادی صورت گرفته است.

عمران شهری: رشد سریع شهرنشینی و گسترش شهرها، توجه بیشتر به اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها، ساماندهی 
بافت تاریخی و قدیمی شهرها در استان که پس از پیروزی انقالب با سرعت بیشتری انجام می شود از اقداماتی است که برای باالبردن 
اجرای  با  داشته اند،  را  زمینٔه شهرشدن  که  روستاهایی  در  همچنین  اجراست.  در حال  یا  و  گرفته  زندگی شهروندان صورت  سطح 

طرح هادی برخی از آنها به شهر تبدیل شده اند. عوامل زیر در عمران شهری شهرهای استان مؤثر بوده اند:
ــ اجرای طرح های  هادی شهری

ــ ایجاد تأسیسات مناسب در زمینٔه توسعٔه شهری )مانند طرح مونوریل زنجان که در دست مطالعه است(
ــ بهسازی فضاهای شهری )مانند طرح بزرگ سبزه میدان(
ــ احداث شهرک های اقماری در برخی از شهرهای استان

بحث کنید
در شهر محل زندگی شما کدام طرح های مهم، اجرا شده و یا در حال اجراست ؟ این طرح ها چه تأثیری در روند 

زندگی شهروندان دارد؟

ـ    1389  جدول 4ــ6  ــ فعاليت های خدمات عمران شهری  ـ

168542کیلومترتعداد انشعاب آب شهری

318 کیلومترطول شبکٔه جمع آوری فاضالب 

2تعداد تصفیه خانه

11گازرسانی به شهرها



برای مطالعه
بهداشت و درمان

از  برخی  در  زنجان  استان  در  اسالمی  انقالب  از  قبل 
شهرها، بیمارستان و یا مرکز بهداشتی درمانی وجود نداشت، 
استان  تمام شهرهای  در  انقالب اسالمی  پیروزی  از  ولی پس 
و  شده  احداث  بیمارستان  درمانی،  بهداشتی  مرکز  بر  عالوه 
تا  گردیده  دایر  بهداشت  خانه های  استان  روستاهای  تمام  در 
به ورزان به نیازهای مردم رسیدگی کنند و در صورت نیاز آنها 

را به شهر معرفی  نمایند.

140مراکز بهداشتی و درمانی
422خانه های بهداشت روستایی

1220تخت بیمارستانی
602پزشک

3530پیراپزشک
70آزمایشگاه
98داروخانه

27مراکز پرتونگاری
60توانبخشی

جدول 5  ــ6  ــ برخی ازامکانات بهداشتی و درمانی استان ــ1389

شکل 9ــ6  ــ بيمارستان فوق تخصصی 
آيت الّله موسوی

ج( راه
در سال 1356مجموع طول راه های استان از حدود4340 کیلومتر به 10393کیلومتر در پایان سال1389رسیده است.احداث 
فرودگاه زنجان و توسعٔه آن، احداث آزاد راه های زنجان ــ قزوین و زنجان ــ تبریز و احداث راه های روستایی، ازاقدامات مهم و مؤثر 

در بخش حمل و نقل استان بوده است.

شکل 11ــ6  ــ راه آهن در توسعۀ اقتصادی استان نقش مهمی دارد.

شکل 10ــ6  ــ آزاد راه زنجان ــ تبريز
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ممتازی  ازموقعیت  توسعٔه کشور،  مدت  بلند  اهداف چشم انداز  تحقق  راستای  در  ویژٔه خود  داشتن جایگاه  با  زنجان  استان 
برخوردار است. اما باید توجه داشت که در این مسیر شناخت پتانسیل های بالقوه و محدودیت های آن بسیاراهمیت دارد. در این درس 

به برخی از آنها و ارائٔه راه کارهای مربوط به آن در توسعٔه استان پرداخته می شود.

الف( قابليت ها و محدوديت ها
 1ــ قابليت ها

1ــ وجود تنوع مواد معدنی در استان
2ــ قرارگرفتن استان در مسیر راه های ترانزیتی تهران ــ اروپا

3ــ تنوع اقلیمی و توپوگرافی در استان
4ــ وجود مراکز علمی، دینی و دانشگاهی

5  ــ قابلیت های کشاورزی و دامداری
6ــ داشتن پشتوانٔه فرهنگی و تاریخی غنی

7ــ پتانسیل های گردشگری
 2ــ تنگناها و مسائل اساسی استان

ــ کمبود آب و تعلّل در اجرای طرح های مربوط به آن
ــ عدم تعادل در توسعٔه موزون و متعادل استان ها )تمرکز فعالیت ها وخدمات در شهر زنجان(

ــ پیامدهای مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیل، خشکسالی، سرمازدگی و…

ب( ارائۀ راهکارهای مناسب
در بخش گردشگری و ميراث فرهنگی

ــ تقویت باورها و عزم مسئوالن ملی و استانی برای توسعٔه بخش گردشگری استان
ــ توجه به توسعٔه زیر ساخت های مرتبط با گردشگری

ــ تقویت و تجهیز امکانات و تأسیسات گردشگری در سطح استانداردهای بین المللی
ــ شناسایی و تبلیغات مناسب کانون ها و جاذبه های گردشگری استان در سطح ملی و بین المللی

چشم انداز آیندۀ استان  درس 15
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برای مطالعه
راهبردهای بخش کشاورزی

ــ ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و توجه به امرمکانیزاسیون
ــ گسترش روش های نوین آبیاری و مبارزه با آفات نباتی

ــ حمایت و پشتیبانی از کشاورزان در زمینٔه فعالیت های مربوطه
ــ یکپارچه  سازی اراضی کشاورزی

راهبردهای حمل ونقل و بازرگانی
ــ گسترش راه های هوایی و احداث فرودگاه در مرکز استان

ــ توسعه وتجهیز شبکه های حمل و نقل کاال، مسافر و خدمات 
ترانزیتی

ــ ایجاد منطقه آزاد تجاری 

ـ  6  ــ فرودگاه زنجان شکل 13ـ

راهبردهای بخش صنعت و معدن
ــ ارتقای سهم صادرات صنعتی استان

ــ ساماندهی ساختار مدیریتی بخش صنعت و معدن
ــ کاهش ریسک و خطرپذیری سرمایه گذاری صنعتی

ــ توسعٔه شهرک های صنعتی در شهرهای استان
ــ توجه به امر توسعٔه پایدار در بخش معدن

ــ توسعه و تجهیز بخش معادن استان در زمینٔه بهره برداری و تولید

شکل 12ــ6 ــ گردنۀ طارم
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راهبردهای بخش آموزشی ــ فرهنگی و اجتماعی
ــ توسعٔه مراکز دانشگاهی به خصوص مراکز تحصیالت تکمیلی

ــ تالش در جهت دستیابی همه مردم به امکانات آموزشی
ــ افزایش شاخص های سالمت، تأمین اجتماعی و ارتقای سطح کیفیت زندگی

ــ توسعٔه مراکز مطالعات فرهنگی و دینی
ــ تعامل فرهنگی و اجتماعی با استان های همجوار

ــ افزایش مشارکت زنان در روند توسعٔه استان

برای مطالعه
راهبردهای بخش عمران شهری و روستايی

ــ به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب در این زمینه ها
ــ ساماندهی بافت های فرسوده وقدیمی شهرها و توجه به عناصر میراث فرهنگی در این بخش

ــ زمینه سازی برای تقویت نقش شهرهای متوسط و کوچک در پذیرش نقش های منطقه ای شهر زنجان
ــ تقویت و ایجاد زیر ساخت های بخش حمل و نقل شهری

فعالیت 
شما چشم انداز آیندٔه استان را چگونه پیش بینی می کنید؟ در کالس بحث کنید.

شکل14ــ6  ــ عمران شهری
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شکل15ــ6  ــ عمران روستايی روستای ده بهار   ــ طارم

شکل16ــ6  ــ نقشۀ راه های استان ومحورهای اصلی گردشگری

راهنمای نقشه

نقاط شهری
نقاط روستايی

محورهای اصلی گردشگری

خطوط ارتباطی
راه آهن

آزاد  راه ، بزرگراه
راه اصلی

راه روستايی
راه فرعی
راه مالرو

خيابان داخل شهر
استان زنجان

کيلومتر
0        5       10               20                 30              40
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با تشکر از:
ــ ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان زنجان

ــ استانداری استان زنجان )معاونت برنامه ریزی و مدیریت(
ــ سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان

ــ ادارهٔ کل راه و ترابری استان زنجان
ــ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

ــ ادارهٔ کل هواشناسی استان زنجان
ــ سازمان صنایع و معادن استان زنجان
ــ ادارٔه کل محیط زیست استان زنجان

ــ ادارهٔ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
ــ سازمان آب و فاضالب استان زنجان

ــ ادارهٔ کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان
ــ سازمان جهاد و کشاورزی استان زنجان

ــ شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
ــ شرکت ایران ترانسفو
ــ شرکت پارس سوئیچ

ــ و سایر ارگان ها و نهادهای زیربط
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