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  البمطفهرست 

  هصفح  عنوان 

  *كليات برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي: بخش اول 
  ١  ..............................................................................................وضع موجود ليو تحل فياسناد و توص يبررس: بخش دوم

  ٢  ...............................................................................................................  هدف يدهستان و روستاها ييايجغراف تيموقع - ١-٢
  ٢  ............................................................................................................................  استان ييايو جغراف يعيطب يهايژگيو-٢- ١-٢
اجرا شده و در حال انجام مرتبط با  يطرح ها و برنامه ها يابيو ارز ياسناد باالدست نييو تب ليتحل ف،يتوص –٢-٢

  ٢٥  ...................  رد مطالعهمو يبخش و روستاها كيروستاها به تفك ييو اشتغالزا يموضوع و مكان برنامه توسعه اقتصاد
  ٥٢  .............................  بخش ايهدف دهستان  يروستاها يستيو ز يعيمنابع طب تيوضع نييو تب ليتحل ف،يتوص –٣-٢
  ٧٣  .  هدف دهستان يروستاها يرساختيو ز ياقتصاد ،ياجتماع ،يمنابع انسان تيوضع نييو تب ليتحل ف،يتوص – ٤-٢
هدف  يدر روستاها) يخدمات، گردشگر ع،يصنا ،يكشاورز( يدينظام تول تيوضع نييو تب ليتحل ف،يتوص - ٥-٢

  ١١١  ..........................................................................................................................................................................  بخش ايدهستان 
  ١٢٧  ................  بخش ايهدف دهستان  ياز روستاها يو سلسله مراتب سكونتگاه ييفضا نييو تب ليتحل ف،يتوص - ٦-٢
  ١٣٢  ........................................................................................................  سكونتگاه ها نيب يوندهايو پ اناتيجر ييشناسا - ٧-٢
و اشتغال  يدر توسعه اقتصاد ينهاد تيساز و محدود تيو مقررات محدود نيقوان نييو تب ليتحل ف،يتوص - ٨-٢
  ١٣٧  ................................................................................................................................  بخش ايهدف دهستان و  يروستاها ييزا
 ديجهت تول يتيو نظام فعال ديمنابع تول ،ييو فضا يساخت ريز يانسان - ياجتماع ،يعيطب يها و تنگناها تيقابل - ٩-٢

  ١٥١  ......................................................  بخش ايهدف دهستان و  يصنعت و خدمات روستاها ،يو عرضه در بخش كشاورز
نظام  د،يفرادست و برنامه ها، منابع تول ياسناد و طرح ها ياز مباحث بررس يريگ جهيو نت يجمع بند - ١٠-٢

  ١٥٥  ..................................................  بخش ايهدف دهستان و  يها و تنگناها در روستاها تيو قابل ييفضا گاهيجا ،يتيفعال
  ١٥٨  ....................................................................  ييروستا ييزا اشتغال و  ياقتصاد  توسعه ةبرنام نيتدو: بخش سوم

 هدف يكسب و كار در روستا يها و خوشه ديارزش، تول يها رهيزنج جاديا يسنج و امكان ييشناسا
و نظام  ديمنابع تول ييو فضا ياقتصاد ،ياجتماع ،يعيطب يو تنگناها ها تيقابل يبند تيو اولو فيتوص ،ييشناسا

 و اشتغال روستا ديجهت تول يتيفعال
 كار يايجوجوانان و سرپرستان خانوار  ييشناسا قياز طر يانسان يروين يشناس تيظرف

 يمحورها نييتع يو خدمات برا ها تيفعال يبر برندساز ديروستا با تأك يها تيظرف نيمهمتر يبند تيو اولو ييشناسا
 روستا يجهت تحرك اقتصاد ها شرانيو پ تياولو يخدمات دارا اي ديتول

 ها، تيمرتبط با ظرف ،يربوميو غ يقابل اجراء توسط افراد بوم ينيكارآفر يها مرتبط با طرح يها دهيا يجمع آور
 ديتول يو محورها ها تيمز
 روستا ييزا و اشتغال يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يو كم يفيك جينتا نييتع
 موجود روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيفعال تيارتقاء ظرف يامات مناسب برااقد نييتع
 روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيارتقاء سطح فعال يبرا ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يها برنامه نييتع

                                                 
 .در مجلد جداگانه انتشار يافته است *
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در سطح  يكاركرد اسيبا مق ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يگذار هيسرما يها ها و پروژه حطر يبند تيو اولو نييتع
  روستا

  ١٥٩  ..........................................................................................................................................................  يگوزلدره سفل يروستا. ١
  ١٥٩  ....................  هدف يكسب و كار در روستاها يو خوشه ها ديارزش، تول يها رهيجاد زنجيا يو امكانسنج ييشناسا

  ٢٢٩  .......................................................................................................................................................................  رآباديخ يروستا. ٢
  ٢٩٠  .....................................................................................................................................................................  خرمدرق يروستا. ٣
  ٣٥٥  ....................................................................................................................................................................  جالويسار يروستا. ٤
  ٤١٨  ....................................................................................................................................................................  شكورآباد يروستا. ٥
  ٤٧٨  ...............................................................................................................................................................  زجيسرخه د يروستا. ٦
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  جدول هافهرست 

  هصفح  عنوان 

  ٨  ........................................................................................................  ١٣٩٦ يال ١٣٨٢از سال  ريتبخ زانيم): ١(جدول شماره 
  ١٨  .............................................................................................  براساس روش دومارتن يمياقل يطبقه بند): ٢(جدول شماره 

  ١٩  .......................................................................................................  هيشهرستان سلطان يسايس ماتيتقس): ٣(ه جدول شمار
  ٢٠  .....................................................................  هدف يدهستان و روستاها ييايو جغراف ياضير تيموقع): ٤(جدول شماره 
  ٢١  ..............................................................................................  هدف يدهستان و روستاها ينسب تيموقع): ٥(جدول شماره 
  ٣٦.....................................................................................استان يزيمناطق برنامه ر يساز نهيبه يارهايمع): ٦(جدول شماره
  ٥٠  ................................................................................  شهرستان ابهر هيبخش سلطان ييسطح حوزه روستا): ٧(جدول شماره
  ٥١  ........................................................  شهرستان ابهر هيبخش سلطان ييسطح مجموعه و منظومه روستا): ٨(جدول شماره
  ٥٤  ....................................................................................  منطقه يشناس نيزم اتيخصوص نييو تب ليتحل): ٩(جدول شماره
  ٥٥  ......................................................................................  يتوپوگراف يعموم اتيخصوص نييو تب ليتحل): ١٠(جدول شماره
  ٥٧  ..................................................  ييو اشتغالزا يدر توسعه اقتصاد نيزم بياثرات ش نييو تب ليتحل): ١١(جدول شماره
  ٥٨  .............................  زلزله و گسل در محدوده مورد مطالعه يريخطرپذ اتين خصوصييو تب ليتحل): ١٢(جدول شماره
  ٦١...........................................................  آب در محدوده مورد مطالعه يسطح اناتيجر نييو تب ليتحل): ١٣(جدول شماره
  ٦٣........................................  روستا يدر توسعه اقتصاد ينيرزميآب ز ينقش سفره ها نييو تب ليتحل): ١٤(جدول شماره
  ٦٦  ..........................................................................  روستا ينقش خاك در توسعه اقتصاد نييو تب ليتحل): ١٥(جدول شماره

  ٦٧................................................................  روستا يدر توسعه اقتصاد ياراض پينقش ت نييو تب ليتحل): ١٦(دول شمارهج
ـ نقاط قوت و ضعف، فرصـت و تهد  نييو تب ليتحل): ١٧(جدول شماره  تيمحـدود ( يعـ يعوامـل مخـرب منـابع طب    دي

  ٦٩...............................................................................................................................................................................................  )توسعه
  ٧٢  ......يهدف بخش باغ حل يآن بر روستاها يو اثرات اقتصاد ييآب و هوا طيشرا نييو تب ليتحل): ١٨(جدول شماره

  ٧٤  ......................................................................................  ١٣٩٥در منطقه براساس آمار  تيتعداد جمع): ١٩(جدول شماره 
  ٧٥  .....................................................................  هدف يو خانوار روستاها تيروند تحوالت جمع يبررس): ٢٠(اره جدول شم

  ٧٨  ...........................................................  ٩٥- ٨٥ يهدف، سالها ينرخ رشد مطلق دهستان و روستاها): ٢١(جدول شماره 
  ٧٩  ..................................  )٨٥- ٩٠( يسال ها نيهدف ب يدهستان و روستاها يتحوالت ساختار سن): ٢٢(جدول شماره 
  ٨١  ............................  ٨٥-٩٥ يسال ها نيهدف در ب يتركيب و نسبت جنسي دهستان و روستاها): ١٤(جدول شماره 
  ٨٤  ..................................................  ٩٠-٨٥ يسالها نيهدف در ب يسواد دهستان و روستاها تيوضع): ٢٤(جدول شماره 
  ٨٧  ...............................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يفعال بالقوه دهستان و روستاها تيجمع): ٢٥(جدول شماره 
  ٨٨  ..............................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يفعال بالفعل دهستان و روستاها تيجمع): ٢٦(جدول شماره 
  ٨٩  ....................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يدهستان و روستاها رفعاليغ تيجمع): ٢٧(جدول شماره 
  ٩٠  ................................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يدهستان و روستاها تينرخ فعال): ٢٨(جدول شماره

  ٩١  .............................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يدهستان و روستاها يبار اقتصاد): ٢٩(جدول شماره 
  ٩٢  ....................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يبار تكفل ناخالص دهستان و روستاها): ٣٠(جدول شماره 
  ٩٦................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  ينرخ اشتغال ناخالص دهستان و روستاها): ٣٢(جدول شماره 
  ٩٧  .................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  ينرخ اشتغال خالص دهستان و روستاها): ٣٣(جدول شماره 
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  ٩٨  ....................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  ينرخ اشتغال فعال دهستان و روستاها): ٣٤(جدول شماره 
  ٩٩  .................................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يدهستان و روستا يشتيبار مع): ٣٥(جدول شماره 

  ١٠٠  ....................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يبار تكفل خالص دهستان و روستاها): ٣٦(شماره جدول 
  ١٠٣  ..............................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يخالص دهستان و روستاها يكارينرخ ب): ٣٧(جدول شماره 
  ١٠٨  ..........................................................................................  يپمپاژ آب در بخش باغ حل يها ستگاهيا): ٣٨(جدول شماره 
  ١٠٩  ......................................................................................  )يبخش باغ حل( كساليآب در  ديحجم تول): ٣٩(جدول شماره 
  ١٠٩  ....................................................................................................  يحجم مخازن آب در بخش باغ حل): ٤٠(جدول شماره 
  ١١٣  ...............................  يهدف بخش باغ حل يدر روستاها يكشت انواع محصوالت زراع ريسطح ز): ٤١(جدول شماره 
  ١١٤  ..................................................................  هدف يدر روستاها يانواع محصوالت زراع ديتول زانيم): ٤٢(جدول شماره 
  ١١٥  ..................................................................  هدف يدر روستاها يانواع محصوالت زراع ديتول زانيم): ٤٣(جدول شماره 
  ١١٥  .........................................................................................  )راس(هدف  يتعداد انواع دام در روستاها): ٤٤(جدول شماره 
  ١١٦  ..........................................................................  هدف يدر روستاها يمحصوالت دام داتيحجم تول): ٤٥(جدول شماره 
  ١١٦  ........................................................................................  هدف يها در روستاها يمشخصات مرغدار): ٤٦(جدول شماره 
  ١١٧  ............................................  يهدف بخش باغ حل يعسل در روستاها ديتول زانيتعداد كندو و م): ٤٧(جدول شماره 
  ١١٩  ...................................................................................  يو معادن مستقر در بخش باغ حل عينوع صنا): ٤٨(جدول شماره 

  ١٣٦  .......................................................................................رآباديخ يروستا تيبا مركز ييفضا اناتيجر): ٤٩(شماره جدول 
  ١٣٦  ....................................................  يو گوزلدره سفل رآباديخ يروستاها تيبا مركز ييفضا اناتيجر): ٥٠(جدول شماره 
  ١٤٠  .............................................................................  گروه د و ه از مراكز حساس عيحداقل فاصله صنا): ٥١(جدول شماره 
  ١٥٢  ......................................................................  يدر بخش كشاورز يعيطب يتوانها و تنگناها يبررس): ٥٢(جدول شماره 
  ١٥٣  ...........................................................................  در بخش صنعت يعيطب يتوانها و تنگناها يبررس): ٥٣(جدول شماره 
  ١٥٤  .........................................................................  در بخش خدمات يعيطب يتوانها و تنگناها يبررس): ٥٤(جدول شماره 
  ١٥٦  ..........................................................  روستا ييو اشتغال زا يتوسعه اقتصاد يها و تنگناها تيقابل): ٥٥(جدول شماره 
  ١٦٩  ...........................................  يمحل نيمسئول دگاهيمسائل و مشكالت روستا از د يپرسشنامه معرف): ٥٦(جدول شماره
  ١٧٤  ......................................................  رگذاريتأث ياقتصاد - يعملكرد اجتماع اي يجدول عناصر كالبد): ٥٧(جدول شماره
  ١٧٦  ...........................................................  يگوزلدره سفل يدر روستا يدانشگاه النيتعداد فارغ التحص): ٥٨(جدول شماره

  ١٩٤  ................................  يگوزلدره سفل يشده در روستا تيتثب ايو  جاديا يشغل يفرصتها تيظرف): ٥٩(جدول شماره 
  ٢٠٧  ...........................................................................................................  يديمحصوالت تول اي تينوع فعال): ٦٠(جدول شماره
  ٢٠٨  ..........................................................................................................................................  ازيمورد ن نيزم): ٦١(جدول شماره
  ٢٠٨  .................................................................................................................................  يمحوطه ساز نهيهز): ٦٢(جدول شماره
  ٢٠٨  .............................................................................................................................  يساختمان ساز نهيهز): ٦٣(جدول شماره
  ٢٠٩  ...............................................................................................................  يعموم ساتيتأس ديخر نهيهز): ٦٥(جدول شماره
  ٢٠٩  ...............................................................................................................  يمصرف هيمواد اول ديخر نهيهز): ٦٦(جدول شماره
  ٢٠٩  ..............................................................................................................................  يسوخت و انرژ نهيهز): ٦٧(جدول شماره
  ٢١٠  .....................................................................................................................  راتياستهالك و تعم نهيهز): ٦٨(جدول شماره
  ٢١٠  ............................................................................................................................................يپرسنل نهيهز): ٦٩(جدول شماره
  ٢١٠  ...........................................................................................................  ثابت هيسرما زانياجزا و م نهيهز): ٧٠(جدول شماره
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  ٢١٠  .......................................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيهز): ٧١(جدول شماره
  ٢١١  .........................................................................................................................  در گردش هيد سرمابرآور): ٧٢(جدول شماره
  ٢١١  ..........................................................................................................................  كل يگذار هينحوه سرما): ٧٣(جدول شماره
  ٢١١  .....................................................................................................................................  طرح يجار نهيهز): ٧٤(جدول شماره
  ٢١٢  ............................................................................................................  طرح ريثابت و متغ نهيبرآورد هز): ٧٥(جدول شماره
  ٢١٤  ...........................................................................................................  يديمحصوالت تول اي تينوع فعال): ٧٦(جدول شماره
  ٢١٥  ..........................................................................................................................................  ازيمورد ن نيمز): ٧٧(جدول شماره
  ٢١٥  ................................................................................................................................  يمحوطه ساز نهيهز): ٧٨(جدول شماره
  ٢١٥  .................................................................................................................................  احداث مزرعه نهيهز): ٧٩(جدول شماره
  ٢١٥  ............................................................................................................  حمل و نقل ليوسا ديخر نهيهز): ٨٠(جدول شماره
  ٢١٦  ................................................................................................................يمصرف هيمواد اول ديخر نهيهز): ٨١(جدول شماره
  ٢١٦  ..............................................................................................................................  يسوخت و انرژ نهيهز): ٨٢(جدول شماره
  ٢١٦  ......................................................................................................................  راتيك و تعماستهال نهيهز): ٨٣(جدول شماره
  ٢١٧  ...........................................................................................................  ثابت هيسرما زانياجزا و م نهيهز): ٨٥(جدول شماره
  ٢١٧  .......................................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيهز ):٨٦(جدول شماره
  ٢١٧  .........................................................................................................................  در گردش هيبرآورد سرما): ٨٧(جدول شماره
  ٢١٨  ..........................................................................................................................  كل يگذار هينحوه سرما): ٨٨(جدول شماره
  ٢١٨  .....................................................................................................................................  طرح يجار نهيهز): ٨٩(جدول شماره
  ٢١٨  ............................................................................................................  طرح ريثابت و متغ نهيبرآورد هز): ٩٠(جدول شماره
  ٢٢١  ..........................................................................................................................................  ازيمورد ن نيزم): ٩١(جدول شماره
  ٢٢١  ................................................................................................................................  يمحوطه ساز نهيهز): ٩٢(جدول شماره
  ٢٢٢  .............................................................................................................................يساختمان ساز نهيهز): ٩٣(جدول شماره
  ٢٢٢  ...................................................................................................  زاتيآالت و تجه نيماش ديخر نهيهز): ٩٤(جدول شماره
  ٢٢٢  ...............................................................................................................  يعموم ساتيتأس ديخر نهيهز): ٩٥(جدول شماره
  ٢٢٢  .............................................................................................................  حمل و نقل ليوسا ديخر نهيهز): ٩٦(جدول شماره
  ٢٢٢  ..................................................................................................................  يادار ساتيتأس ديخر نهيهز): ٩٧(جدول شماره
  ٢٢٣  .......................................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيهز): ٩٨(جدول شماره
  ٢٢٣  ...........................................................................................................  ثابت هيسرما زانياجزا و م نهيهز): ٩٩(جدول شماره
  ٢٢٣  ............................................................................................................  يمصرف هيمواد اول ديخر نهيهز): ١٠٠(جدول شماره
  ٢٢٤  ..................................................................................................................  راتياستهالك و تعم نهيهز): ١٠٢(جدول شماره
  ٢٢٤  ...........................................................................................................................  يسوخت و انرژ هنيهز): ١٠٣(جدول شماره
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  ٤٣٤  ...................................................  رگذاريتأث ياقتصاد - يعملكرد اجتماع اي يجدول عناصر كالبد): ٢٥٣(جدول شماره
  ٤٣٥  .................................................................  شكورآباد يدر روستا يدانشگاه النيتعداد فارغ التحص): ٢٥٤(جدول شماره

  ٤٥١  .......................................  شكورآباد يشده در روستا تيتثب ايو  جاديا يشغل يفرصتها تيظرف): ٢٥٥(جدول شماره 
  ٤٦٤  ..................................................................................................................................  نيزم ديخر نهيهز): ٢٥٦(جدول شماره 
  ٤٦٥  .............................................................................................................................  يمحوطه ساز نهيهز): ٢٥٧(جدول شماره 
  ٤٦٥  .........................................................................................................................  يساختمان ساز نهيهز): ٢٥٨(جدول شماره 
  ٤٦٥  ..........................................................................................................................  ساتيتأس ديخر نهيهز): ٢٥٩(جدول شماره 
  ٤٦٥  ................................................................................................  زاتيآالت و تجه نيماش ديرخ نهيهز): ٢٦٠(جدول شماره 
  ٤٦٦  .........................................................................................................  هينقل ليوسا ديخر نهيبرآورد هز): ٢٦١(جدول شماره 
  ٤٦٦  ..................................................................................................................  يو كارگاه يادار زاتيتجه): ٢٦٢(جدول شماره 
  ٤٦٦  ........................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيبرآورد هز): ٢٦٣(جدول شماره 
  ٤٦٧  ..........................................................................................................  يمصرف هيمواد اول نهيبرآورد هز): ٢٦٥(جدول شماره 
  ٤٦٧  ............................................................................................................................  يپرسنل نهيبرآورد هز): ٢٦٦(جدول شماره 
  ٤٦٨  ..............................................................................................................  يسوخت و انرژ نهيبرآورد هز): ٢٦٧(جدول شماره 
  ٤٦٨  ...................................................................................................................  راتياستهالك و تعم نهيهز): ٢٦٨(جدول شماره

  ٤٦٨  ......................................................................................................................طرح يجار نهيبرآورد هز): ٢٦٩(جدول شماره 
  ٤٦٩  ..........................................................................................................  طرح ريثابت و متغ نهيبرآورد هز): ٢٧٠(جدول شماره

  ٤٦٩  ......................................................................................................................در گردش هيبرآورد سرما): ٢٧١(جدول شماره 
  ٤٦٩  .....................................................................................  آن نيو منابع تأم يگذار هيبرآورد كل سرما): ٢٧٢(جدول شماره

  ٤٧١  ................................................................................................................................  نيزم ديخر نهيهز): ٢٧٣(جدول شماره 
  ٤٧١  ............................................................................................................................  يمحوطه ساز نهيهز): ٢٧٣(دول شماره ج

  ٤٧٢  ........................................................................................................................  يساختمان ساز نهيهز): ٢٧٤(جدول شماره 
  ٤٧٢  ...............................................................................................  زاتيآالت و تجه نيماش ديخر نهيهز): ٢٧٥(جدول شماره 
  ٤٧٢  .........................................................................................................................  ساتيتأس ديخر نهيهز): ٢٧٦(جدول شماره 
  ٤٧٣  ........................................................................................................  هينقل ليوسا ديخر نهيبرآورد هز): ٢٧٧(جدول شماره 
  ٤٧٣  .......................................................................................................يقبل از بهره بردار نهيبرآورد هز): ٢٧٨(جدول شماره 
  ٤٧٣  .........................................................................................  ثابت يگذار هيسرما زانيبرآورد اجزا و م): ٢٧٩(جدول شماره 
  ٤٧٣  .........................................................................................................  يمصرف هيمواد اول نهيبرآورد هز): ٢٨٠(جدول شماره 
  ٤٧٤  ........................................................................................................................  استهالك نهيبرآورد هز): ٢٨٢(جدول شماره 
  ٤٧٤  .............................................................................................................  يسوخت و انرژ نهيبرآورد هز): ٢٨٣(جدول شماره 
  ٤٧٤  ....................................................................................................................  طرح يجار نهيبرآورد هز): ٢٨٤(جدول شماره 
  ٤٧٥  .....................................................................................................................در گردش هيبرآورد سرما): ٢٨٥(جدول شماره 
  ٤٧٥  ...................................................................................................................  يگذار هيبرآورد كل سرما): ٢٨٦(جدول شماره 



 

 م 

 

  ٤٧٥  ......................................................................................................................  طرح انيبرآورد سود و ز): ٢٨٧(جدول شماره 
  ٤٧٧  .................................................................................................................  طرح يگذار هيبرآورد سرما): ٢٨٨(جدول شماره 
  ٤٨٨  .......................................  يمحل نيمسئول دگاهيمسائل و مشكالت روستا از د يپرسشنامه معرف): ٢٨٩(جدول شماره
  ٤٩٤  ...................................................  رگذاريتأث ياقتصاد - يعملكرد اجتماع اي يجدول عناصر كالبد): ٢٩٠(جدول شماره
  ٤٩٥  ............................................................  زجيسرخه د يدر روستا يدانشگاه النيتعداد فارغ التحص): ٢٩١(جدول شماره

  ٥١١  .................................  زجيسرخه د يشده در روستا تيتثب ايو  جاديا يشغل يفرصتها تيظرف): ٢٩٢(جدول شماره 
  ٥٢٥  ............................................................................................................................  التيبرآورد سود تسه): ٢٩٣(جدول شماره
  ٥٢٥  ....................................................................................................  منابع آن نيطرح و نحوه تأم نهيهز): ٢٩٤(جدول شماره
  ٥٢٥  .........................................................................  )الير ونيليارقام به م(طرح  يگذار هيسرما نهيهز): ٢٩٥(جدول شماره
  ٥٢٦  ..........................................................................................................  يگذار هيسرما نهيبرآورد كل هز): ٢٩٦(جدول شماره
  ٥٢٦  .........................................................................................................................  طرح يمحل اجرا نيزم): ٢٩٧(جدول شماره
  ٥٢٦  ...............................................................................................................................يمحوطه ساز نهيهز): ٢٩٨(جدول شماره
  ٥٢٧  ..........................................................................................................................  يساختمان ساز نهيهز): ٢٩٩(جدول شماره
  ٥٢٨  ........................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيزبرآورد ه): ٣٠٠(جدول شماره
  ٥٢٨  ..............................................................................................................  ساتيتأس ديخر نهيبرآورد هز): ٣٠١(جدول شماره
  ٥٢٩  ......................................................................  )الير ونيليارقام به م( زاتيتجه ديخر نهيبرآورد هز): ٣٠٢(جدول شماره
  ٥٢٩  .....................................................  )الير ونيليم(و حمل و نقل  هينقل ليوسا ديخر نهيبرآورد هز): ٣٠٣(جدول شماره
  ٥٢٩  ................................................................................  )الير ونيليم( يادار هياثاث ديخر نهيبرآورد هز): ٣٠٤(جدول شماره
  ٥٣٠  ...........................................................................................  طرح ازيدر گردش مورد ن هيبرآورد سرما): ٣٠٥(جدول شماره
  ٥٣٠  ..............................................................................................................  يسوخت و انرژ نهيبرآورد هز): ٣٠٦(جدول شماره
  ٥٣٠  ....................................................................................................................  يمواد مصرف نهيآورد هزبر): ٣٠٧(جدول شماره
  ٥٣١  ................................................................................................................  استهالك طرح نهيبرآورد هز): ٣٠٨(جدول شماره
  ٥٣١  ..................................................................................................  طرح يو نگهدار ريتعم نهيبرآورد هز): ٣٠٩(جدول شماره
  ٥٣٢  ................................................................................................  ميحقوق كاركنان مستق نهيبرآورد هز): ٣١٠(جدول شماره
  ٥٣٢  .........................................................................................  ميرمستقيحقوق كاركنان غ نهيبرآورد هز): ٣١١(جدول شماره
  ٥٣٢  .........................................................................................................  طرح ريثابت و متغ نهيبرآورد هز): ٣١٢(جدول شماره
  ٥٣٣  ...........................................................................................................  فروش محصوالت متيبرآورد ق): ٣١٣(جدول شماره
  ٥٣٣  ..........................................................................................  برآورد درآمد حاصل از فروش محصوالت): ٣١٤(جدول شماره
  ٥٣٣  .......................................................................................................................  طرح انيبرآورد سود و ز): ٣١٥(جدول شماره
  ٥٣٥  ..................................................................................................................................  نيزم ديخر نهيهز): ٣١٦(جدول شماره
  ٥٣٦  ...............................................................................................................................يمحوطه ساز نهيهز): ٣١٧(جدول شماره
  ٥٣٦  ...........................................................................................................................  يساختمان ساز نهيهز): ٣١٨(جدول شماره
  ٥٣٦  .................................................................................................  زاتيآالت و تجه نيماش ديخر نهيهز): ٣١٩(جدول شماره
  ٥٣٦  ............................................................................................................................ساتيتأس ديخر نهيهز): ٣٢٠(جدول شماره
  ٥٣٧  .........................................................................................................  هينقل ليوسا ديه خرنيزبرآورد ه): ٣٢١(جدول شماره
  ٥٣٧  ..............................................................................................  ازيمورد ن يادار زاتيتجه ديخر نهيهز): ٣٢٢(جدول شماره



 

 ن 

 

  ٥٣٧  ........................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيبرآورد هز): ٣٢٣(جدول شماره
  ٥٣٧  ...........................................................................................  ثابت يگذار هيسرما زانيبرآورد اجزا و م): ٣٢٤(جدول شماره
  ٥٣٨  ..........................................................................................................  يمصرف هيمواد اول نهيبرآورد هز): ٣٢٥(جدول شماره
  ٥٣٨  ............................................................................................................................  يپرسنل نهيبرآورد هز: )٣٢٦(جدول شماره
  ٥٣٨  ..........................................................................................................................استهالك نهيبرآورد هز): ٣٢٧(جدول شماره
  ٥٣٩  ..............................................................................................................  يسوخت و انرژ نهيبرآورد هز): ٣٢٨(جدول شماره
  ٥٣٩  ......................................................................................................................  طرح يجار نهيآورد هزبر): ٣٢٩(جدول شماره
  ٥٣٩  ......................................................................................................................  در گردش هيبرآورد سرما): ٣٣٠(جدول شماره
  ٥٤٠  ....................................................................................  آن نيو منابع تأم يگذار هيبرآورد كل سرما): ٣٣١(جدول شماره

  ٥٤٠  ....................................................................................................  و فروش محصوالت داتيبرآورد تول): ٣٣٢(شمارهجدول 
  ٥٤٠  .......................................................................................................................  طرح انيبرآورد سود و ز): ٣٣٣(جدول شماره
  ٥٤٢  .........................................................................................................  يديمحصوالت تول زانيم برآورد): ٣٣٤(جدول شماره
  ٥٤٢  ...................................................................................................  در طرح يجاديمشخصات تشنغال ا): ٣٣٥(جدول شماره
  ٥٤٢  ..........................................................................)الير ونيليارقام به م(طرح  يگذار هيسرما نهيهز): ٣٣٦(جدول شماره
  ٥٤٣  ....................................................................................................................  يقبل از بهره بردار نهيهز): ٣٣٧(جدول شماره
  ٥٤٣  ............................................................................................................................................  ثابت هيسرما): ٣٣٨(جدول شماره
  ٥٤٣  ..................................................................................................................................  طرح يجار نهيهز): ٣٣٩(جدول شماره
  ٥٤٤  ......................................................................................................................  در گردش هيبرآورد سرما): ٣٤٠(جدول شماره
  ٥٤٤  .........................................................................................................  يديمحصوالت تول زانيبرآورد م): ٣٤١(جدول شماره
  ٥٤٤  .................................................................................................................................  انيبرآورد سود و ز): ٣٤٢(جدول شماره

  ٢٤٩  ..............................................................................................................................................  گل گاو زبان): ٢٧(شماره  ريتصو
  ٤١٨  .................................................................................................................  ارزش رهيزنج كيشمات ريتصو): ٣٧(رشماره يتصو

  



 

 س 

 

  نمودارهافهرست  

  هصفح  عنوان 

  ١٤  ................................................................................................................  گلباد فصل تابستان شهر زنجان): ١(نمودار شماره 
  ١٤  ......................................................................................................................  شهر زنجان زييگلباد فصل پا): ٢(نمودار شماره 
  ١٥  ................................................................................................................  گلباد فصل زمستان شهر زنجان): ٣(نمودار شماره 
  ١٥  .........................................................................................................................  شهر خرمدره انهيگلباد سال): ٤(نمودار شماره 
  ١٦.....................................................................................................................  لباد فصل بهار شهر خرمدرهگ): ٥(نمودار شماره 
  ١٦....................................................................................................................  شهر خرمدره زييگلباد فصل پا): ٦(نمودار شماره 
  ١٧  .............................................................................................................  گلباد فصل تابستان شهر خرمدره): ٧(نمودار شماره 
  ١٧  .............................................................................................................  گلباد فصل زمستان شهر خرمدره): ٨(نمودار شماره 
  ٧٥  ............................  ١٣٨٥هدف در سال  يخانوار و بعد خانوار روستا ت،يجمع زانيروند تحوالت م): ٩(نمودار شماره 
  ٧٦..........................  ١٣٩٠هدف در سال  يخانوار و بعد خانوار روستا ت،يجمع زانيروند تحوالت م): ١٠(نمودار شماره 
  ٧٦..........................  ١٣٩٥هدف در سال  يخانوار و بعد خانوار روستا ت،يجمع زانيروند تحوالت م): ١١(نمودار شماره 
  ٧٩  ........................................................  ١٣٨٥هدف سال  يدهستان و روستاها يتحوالت ساختار سن): ١٢(نمودار شماره 
  ٨٠  ........................................................  ١٣٩٠هدف سال  يدهستان و روستاها يتحوالت ساختار سن): ١٣(نمودار شماره 
  ٨٢  ...............................................................١٣٨٥هدف در سال  يدهستان و روستاها يتركيب جنس): ١٥(نمودار شماره 
  ٨٢  ...............................................................  ١٣٩٠هدف در سال  يدهستان و روستاها يتركيب جنس): ١٦(نمودار شماره 
  ٨٣  ...............................................................١٣٩٥هدف در سال  يدهستان و روستاها يتركيب جنس): ١٧(نمودار شماره 
  ٨٤  .........................................  ١٣٨٥ يهدف، سالها يسواد دهستان و روستاها يباسواد و ب تيجمع): ١٨(نمودار شماره 
  ٨٥  .........................................  ١٣٩٠ يهدف، سالها يسواد دهستان و روستاها يباسواد و ب تيجمع): ١٩(نمودار شماره 
  ٨٧  ..............................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يفعال بالقوه دهستان و روستاها تيجمع): ٢٠(نمودار شماره 
  ٨٨  .............................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يفعال بالفعل دهستان و روستاها تيجمع): ٢١(نمودار شماره 
  ٨٩  ...................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يدهستان و روستاها رفعاليغ تيجمع): ٢٢(نمودار شماره 
  ٩١  ................................................................................................  هدف يدهستان و روستاها تينرخ فعال): ٢٣(نمودار شماره 

  ٩٢  ............................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يدهستان و روستاها يبار اقتصاد): ٢٤(اره نمودار شم
  ٩٣  ...................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يبار تكفل ناخالص دهستان و روستاها): ٢٥(نمودار شماره 
  ٩٣  ...........................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يتكفل دهستان و روستاها بيضر): ٣١(جدول شماره 

  ٩٤  ...........................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يتكفل دهستان و روستاها بيضر): ٢٦(ر شماره نمودا
  ٩٦...............................................................  )٨٥-٩٠(هدف  ينرخ اشتغال ناخالص دهستان و روستاها): ٢٧(نمودار شماره 
  ٩٨  ................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  ينرخ اشتغال خالص دهستان و روستاها): ٢٨(نمودار شماره 
  ٩٩  ...................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  ينرخ اشتغال فعال دهستان و روستاها): ٢٩(نمودار شماره 
  ١٠٠..............................................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يدهستان و روستا يشتيبار مع): ٣٠(نمودار شماره 
  ١٠١...................................................................  )٨٥- ٩٠(هدف  يبار تكفل خالص دهستان و روستاها): ٣١(نمودار شماره 
  ١٠٣..............................................................  )٨٥-٩٠(هدف  يخالص دهستان و روستاها يكارينرخ ب): ٣٢(نمودار شماره 
  ١٩٣.............................................................................  يياشتغالزا كرديبا رو يتوسعه اقتصاد ياستهايس): ٣٣(نمودار شماره 



 

 ع 

 

  ٢٦١  .............................................................................  يياشتغالزا كرديبا رو يتوسعه اقتصاد ياستهايس): ٣٤(نمودار شماره 
  ٣٢٢.............................................................................  يياشتغالزا كرديبا رو يتوسعه اقتصاد ياستهايس): ٣٥(نمودار شماره 
  ٣٨٧..............................................................................ييكرد اشتغالزايبا رو يتوسعه اقتصاد ياستهايس): ٣٦(نمودار شماره 
  ٤٥٠.............................................................................  يياشتغالزا كرديبا رو يتوسعه اقتصاد ياستهايس): ٣٧(نمودار شماره 
  ٥١١.............................................................................  يياشتغالزا كرديبا رو يتوسعه اقتصاد ياستهايس): ٣٨(نمودار شماره 

  

  تصاويرفهرست 

  هصفح  عنوان 

  ٤  ........................................................................................................................  رودخانه قزل اوزن يرهايمس):  ١(شماره  ريتصو

  ٥  ..........................................................................................................................  رودخانه زنجانرود يرهايمس  ):٢(شماره  ريتصو

  ٥  ............................................................................................................................  رودخانه ابهررود يرهايسم  ):٣(شماره  ريتصو

  ٢١  ..........................................................................................................  خرمدرق يروستا يارتباط تيموقع  ):٤(شماره  ريتصو

  ٢٢  ............................................................................................................  رآباديخ يروستا يارتباط تيموقع  ):٥(شماره  ريتصو

  ٢٢  ..........................................................................................................  جالويسار يروستا يارتباط تيموقع  ):٦(شماره  ريتصو

  ٢٢  .........................................................................................................  شكورآباد يروستا يارتباط تيموقع  ):٧(شماره  ريتصو

  ٢٣  ................................................................................................  يگوزلدره سفل يروستا يارتباط تيموقع  ):٨(شماره  ريتصو

  ٢٣  .............................................................................................................  منطقه مورد مطالعه ييعكس هوا  ):٩(شماره  ريتصو

  ٣٥  .............................................................................................................  نيسرزم شيآما يزيمناطق برنامه ر): ٤(شماره نقشه

  ٦٣  ....................................................................................................  ينيرزميز يآبها ليتشك كيشكل شمات): ١٠(شمارهريتصو

  ١٢٧  .................................................................................................................................  هيگنبد سلطان ريتصو): ١١(شماره ريتصو

  ١٣٠  ...................................................................  يگوزلدره سفل ياز شكل پراكنده و متفرق روستا يينما): ١٢(شماره ريتصو

  ١٣٠  ................................................................................رآباديخ ياز شكل پراكنده و متفرق روستا يينما): ١٣(شماره ريتصو

  ١٣٠  ..............................................................................  خرمدرق يروستا ياز شكل مجتمع و كانون يينما): ١٤(شماره ريتصو

  ١٣١  ............................................................................................  زجيسرخه د ياز فرم نامنظم روستا يينما): ١٥(شماره ريتصو

  ١٣١  .............................................................  منظم يبيشكورآباد با فرم تقر يروستا ياز بخش ها يينما): ١٦(شماره ريتصو

  ١٣٢  ..........................................  در حد فاصل جاده و خط آهن رآباديخ يروستا يخط ياز الگو يينما): ١٧(شماره ريتصو

  ١٥٩  ..................................................................................................................  ارزش رهيزنج كيشمات ريتصو): ١٨(رشماره يتصو

  ١٦٠  ...................................................................................................................  مدل الماس پورتر يحالت كل): ١٩(رشماره يتصو

  ١٦١  .......................................................................................  يصنعت يخوشه ها يها و عناصر اصل يژگيو): ٢٠(رشماره يتصو

  ١٦٢  ..........................................................  يگوزلدره سفل يدر روستا يرشته بر ياز كارگاهها ينمونه ا): ٢١(رشماره يتصو

  ١٦٦  ............................................................................................  مورد مطالعه ياز باغات روستاها ينمونه ا): ٢٢(رشماره يتصو

  ١٦٧  ...............................................................................  يگوزلدره سفل يدر روستا ياز زنبوردار ينمونه ا): ٢٣(رشماره يتصو

  ١٧٩  ..........................................................................................................  يگوزلدره سفل يروستا بيباغ س): ٢٤(شماره  ريتصو

  ١٧٩  ................................................................................................................................................  يمحل ريفط): ٢٥(شماره  ريتصو

  ١٨٠  ...................................................................................................................  روستا يرشته بر يكارگاهها): ٢٦(شماره  ريتصو



 

 ف 

 

  ١٨١  ............................................................................يگوزلدره سفل يلباس در روستا ديتول يكارگاهها): ٢٧(شماره  ريتصو

  ١٨١  ...........................................................................  يگوزلدره سفل يكفش در روستا ديتول يكارگاهها): ٢٨(شماره  ريتصو

  ١٨٢  ...............................................................................................................................................  گل گاو زبان): ٢٩(شماره  ريتصو

  ١٩٣  .....................................................  روستا نيو مسئول نيبا حضور مطلع يشيهم اند كارگاه يبرگزار): ٣٠(رشماره يتصو

  ٢٠٢  ...............................................................................................................  ياز اقامتگاه بوم گرد ينمونه ا): ٣١(شماره  ريتصو

  ٢٢٩  ..................................................................................................................  ارزش رهيزنج كيشمات ريتصو): ٣٢(رشماره يتصو

  ٢٣٠  ...................................................................................................................  مدل الماس پورتر يحالت كل): ٣٣(رشماره يتصو

  ٢٣١  .......................................................................................  يصنعت يخوشه ها يها و عناصر اصل يژگيو): ٣٤(رشماره يتصو

  ٢٣٦  ............................................................................................  مورد مطالعه ياز باغات روستاها ينمونه ا): ٣٥(اره رشميتصو

  ٢٣٧  ...........................................................................................  رآباديخ يدر روستا ياز زنبوردار ينمونه ا): ٣٦(رشماره يتصو

  ٢٤٩  ................................................................................................................................................  يمحل ريفط): ٣٧(شماره  ريتصو

  ٢٦٠  .....................................................  روستا نيو مسئول نيبا حضور مطلع يشيكارگاه هم اند يبرگزار): ٣٩(رشماره يتصو

  ٢٦٩  ...............................................................................................................  ياز اقامتگاه بوم گرد ينمونه ا): ٤٠(شماره  ريتصو

  ٢٩٠  ..................................................................................................................  ارزش رهيزنج كيشمات ريتصو): ٤١(رشماره يتصو

  ٢٩١  ...................................................................................................................  مدل الماس پورتر يحالت كل): ٤٢(رشماره يتصو

  ٢٩٢  .......................................................................................  يصنعت يخوشه ها يها و عناصر اصل يژگيو): ٤٣(رشماره يتصو

  ٢٩٤  ...................................................................................................................  ياز كشت گلخانه ا ينمونه ا): ٤٤(رشماره يتصو

  ٢٩٧  ............................................................................................  مورد مطالعه ياز باغات روستاها ينمونه ا): ٤٥(رشماره يتصو

  ٢٩٩  ...........................................................................................  هدف يدر روستاها ياز زنبوردار ينمونه ا): ٤٦(رشماره يتصو

  ٣١٠  ................................................................................................................................................  يمحل ريفط): ٤٧(شماره  ريتصو

  ٣١١  ...............................................................................................................................................  گل گاو زبان): ٤٨(شماره  ريتصو

  ٣٢٢  .....................................................  روستا نيو مسئول نيبا حضور مطلع يشيكارگاه هم اند يبرگزار): ٤٩(رشماره يتصو

  ٣٣١  ...............................................................................................................  ياز اقامتگاه بوم گرد ينمونه ا): ٥٠(شماره  ريتصو

  ٣٥٥  ..................................................................................................................  ارزش رهيزنج كيشمات ريتصو): ٥٤(رشماره يتصو

  ٣٥٦  ...................................................................................................................  مدل الماس پورتر يحالت كل): ٥٢(رشماره يتصو

  ٣٥٧  .......................................................................................  يصنعت يخوشه ها يها و عناصر اصل يژگيو): ٥٣(رشماره يتصو

  ٣٦٢  ............................................................................................  مورد مطالعه ياز باغات روستاها ينمونه ا): ٥٤(رشماره يتصو

  ٣٦٣  .........................................................................................  جالويسار يدر روستا ياز زنبوردار ينمونه ا): ٥٥(رشماره يتصو

  ٣٧٥  ................................................................................................................................................  يمحل ريفط): ٥٦(شماره  ريتصو

  ٣٧٥  ...............................................................................................................................................  گل گاو زبان): ٥٧(شماره  ريتصو

  ٣٨٦  .....................................................  روستا نيو مسئول نيبا حضور مطلع يشيكارگاه هم اند يبرگزار): ٥٨(رشماره يتصو

  ٣٩٥  ...............................................................................................................  ياز اقامتگاه بوم گرد ينمونه ا): ٥٩(شماره  ريتصو

  ٤١٩  ...................................................................................................................  مدل الماس پورتر يحالت كل): ٦١(رشماره يتصو

  ٤٢٠  .......................................................................................  يصنعت يخوشه ها يها و عناصر اصل يژگيو): ٦٢(رشماره يتصو

  ٤٢٢  ...................................................................................................................  ياز كشت گلخانه ا ينمونه ا): ٦٣(رشماره يتصو

  ٤٢٥  ............................................................................................  مورد مطالعه ياز باغات روستاها ينمونه ا): ٦٤(رشماره يتصو



 

 ص 

 

  ٤٢٧  ..........................................................................................  از اركان اقتصاد روستا يزنبوردار يتهايفعال): ٦٥(شماره ريتصو

  ٤٣٨  ................................................................................................................................................  يمحل ريفط): ٦٦(شماره  ريتصو

  ٤٣٩  ...............................................................................................................................................  گل گاو زبان): ٦٧(شماره  ريتصو

  ٤٥٠  .....................................................  روستا نيو مسئول نيبا حضور مطلع يشيكارگاه هم اند يبرگزار): ٦٨(شماره ريتصو

  ٤٥٩  ...............................................................................................................  ياز اقامتگاه بوم گرد ينمونه ا): ٦٩(شماره  ريتصو

  ٤٧٨  ..................................................................................................................  ارزش رهيزنج كيشمات ريتصو): ٧٠(رشماره يتصو

  ٤٧٩  ...................................................................................................................  مدل الماس پورتر يحالت كل): ٧١(رشماره يتصو

  ٤٨٠  .......................................................................................  يصنعت يخوشه ها يها و عناصر اصل يژگيو): ٧٢(رشماره يتصو

  ٤٨٥  ............................................................................................  مورد مطالعه ياز باغات روستاها ينمونه ا): ٧٣(رشماره يتصو

  ٤٨٦  ...................................................................................  زجيسرخه د يدر روستا ياز زنبوردار ينمونه ا): ٧٤(رشماره يتصو

  ٤٩٨  ................................................................................................................................................  يمحل ريفط): ٧٥(شماره  ريتصو

  ٤٩٩  ...............................................................................................................................................  گل گاو زبان): ٧٦(شماره  ريتصو

  ٥١٠  .....................................................  روستا نيو مسئول نيبا حضور مطلع يشيهم اند كارگاه يبرگزار): ٧٧(رشماره يتصو

  ٥١٩  ...............................................................................................................  ياز اقامتگاه بوم گرد ينمونه ا): ٧٨(شماره  ريتصو

  

  

  



 

 ق 

 

  شه هانقفهرست  

  هصفح  عنوان 

  ٢  .............................................................................................................................................  نقشه استان زنجان ):١(نقشه شماره 
  ١٩  ................................................................................................................  ستان زنجانا يمياقل يطبقه بند  ):٢(نقشه شماره 
  ٢٤  ...............................................................................................................  هدف يروستاها ياسيس تيموقع  ):٣(نقشه شماره 

  ٣٧  ..................................................................................................................  استان زنجان يزيمناطق برنامه ر): ٥(شماره نقشه
  ٣٨  ......................................................................................................................زنجان، ابهر يزيطقه برنامه رمن): ٦(شماره نقشه
  ٤٧  ..............................................................................  استان در افق طرح ياصل ياراض يها يكاربر تيوضع): ٧(شماره نقشه
  ٤٨  ............  يصنعت وندينوع و درجه پ كياستان به تفك يتوسعه صنعت ياصل يمحورها ييسازمان فضا): ٨(شماره نقشه
  ٤٩  .....................................................................................................  يبخش گردشگر تيفعال ييسازمان فضا): ٩(شماره نقشه
  ٥٤  ..........................................................................................................................  منطقه يشناس نينقشه زم): ١٠(شماره نقشه

  ٥٦  ..................................................................................................................................  منطقه يپوگرافنقشه تو): ١١(نقشه شماره
  ٥٧  .........................................................................................................................................  منطقه بينقشه ش): ١٢(شماره نقشه
  ٥٩  ................................................................................................................................  نقشه خطر زلزله منطقه): ١٣(شماره نقشه

  ٦١.................................................................................................  محدوده مورد مطالعه ينقشه رودخانه ها ):١٤(نقشه شماره
  ٦٢  ....................................................................................................  محدوده مورد مطالعه ينقشه چشمه ها): ١٥(نقشه شماره

  ٦٤  .............................................................  نقشه مخازن آب، چاه و قنات موجود در محدوده مورد مطالعه): ١٦(شمارهنقشه 
  ٦٦  ..................................................................................................محدوده مورد مطالعه ينقشه خاك شناس): ١٧(شمارهنقشه 
  ٦٨  ......................................................................................................محدوده مورد مطالعه ياراض پينقشه ت): ١٨(شمارهنقشه 
  ٧١  ........................................................................................  محدوده مورد مطالعه يطينقشه مخاطرات مح): ١٩(شمارهنقشه 
  ٧٣  ..................................................................................................  محدوده مورد مطالعه يماتولوژينقشه كل): ٢٠(شمارهنقشه 
  ١٠٦  ..................................................................................................نقشه حمل و نقل محدوده مورد مطالعه): ٢١(هشمارنقشه 
  ١٠٧  .................................................................................يشبكه حمل و نقل در بخش باغ حل عينقشه توز): ٢٢(شمارهنقشه 
  ١١١  ...............................................................................................  در محدوده مورد مطالعه رساختينقشه ز): ٢٣(شمارهنقشه 
  ١١٧  .................................................................................................................  ورينقشه مراكز پرورش دام و ط): ٢٤(شمارهنقشه 
  ١٢٠  ..................................................................................................................................  و معادن عينقشه صنا): ٢٥(شمارهنقشه 
  ١٣٤  ...................................................................................................................................محصول انينقشه جر): ٢٦(شمارهنقشه 

  ١٣٥  ...................................................................................................................................  خدمات انينقشه جر): ٢٧(شمارهه نقش
  ١٣٥  ...................................................................................................................................  خدمات انينقشه جر): ٢٨(نقشه شماره

  ١٦٣  ..............................................................................................  ييدارو اهانيگ ديارزش تول رهينقشه زنج): ٢٩(شماره  نقشه
  ١٦٤  ............................................................................................  يمحصوالت لبن ديارزش تول رهينقشه زنج): ٣٠(شماره  نقشه
  ١٦٥  .................................................................................................  وريانواع ط داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٣١(ه شمار نقشه
  ١٦٦  ...........................................................................................................  يباغ داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٣٢(شماره  نقشه
  ١٦٨  .................................................................................................................  يارزش زنبوردار رهينقشه زنج: )٣٣(شماره  نقشه
  ٢٣٣  ..............................................................................................  ييدارو اهانيگ ديارزش تول رهينقشه زنج): ٣٤(شماره  نقشه



 

 ر 

 

  ٢٣٤  ............................................................................................  يمحصوالت لبن ديارزش تول رهينقشه زنج): ٣٥(شماره  نقشه
  ٢٣٥  .................................................................................................  وريانواع ط داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٣٦(شماره  نقشه
  ٢٣٦  ...........................................................................................................  يباغ داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٣٧(شماره  نقشه
  ٢٣٨  .................................................................................................................  يارزش زنبوردار رهينقشه زنج: )٣٨(شماره  نقشه
  ٢٩٤  ..............................................................................................  ييدارو اهانيگ ديارزش تول رهينقشه زنج): ٣٩(شماره  نقشه
  ٢٩٥  ............................................................................................  يمحصوالت لبن ديارزش تول رهينقشه زنج): ٤٠(شماره  نقشه
  ٢٩٦  .................................................................................................  وريانواع ط داتيه ارزش تولرينقشه زنج): ٤١(شماره  نقشه
  ٢٩٨  ...........................................................................................................  يباغ داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٤٢(شماره  نقشه
  ٢٩٩  .................................................................................................................  يارزش زنبوردار رهينقشه زنج): ٤٣(شماره  نقشه
  ٣٥٩  ..............................................................................................  ييدارو اهانيگ ديارزش تول رهينقشه زنج): ٤٤(شماره  نقشه
  ٣٦٠  ............................................................................................  يمحصوالت لبن ديارزش تول رهينقشه زنج): ٤٥(شماره  نقشه
  ٣٦٢  ...........................................................................................................  يباغ داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٤٧(ه شمار نقشه
  ٣٦٤  .................................................................................................................  يارزش زنبوردار رهينقشه زنج): ٤٨(شماره  نقشه
  ٤٢٢  ..............................................................................................  ييدارو اهانيگ ديارزش تول رهينقشه زنج): ٤٩(شماره  نقشه
  ٤٢٣  ............................................................................................  يمحصوالت لبن ديارزش تول رهينقشه زنج): ٥٠(شماره  نقشه
  ٤٢٤  .................................................................................................  وريانواع ط داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٥١(شماره  نقشه
  ٤٢٦  ...........................................................................................................  يباغ داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٥٢(شماره  نقشه
  ٤٢٧  .................................................................................................................  يارزش زنبوردار رهينقشه زنج): ٥٣(شماره  نقشه
  ٤٨٢  ..............................................................................................  ييدارو اهانيگ ديارزش تول رهينقشه زنج): ٥٤(شماره  نقشه
  ٤٨٣  ............................................................................................  يمحصوالت لبن ديارزش تول رهينقشه زنج): ٥٥(اره شم نقشه
  ٤٨٤  .................................................................................................  وريانواع ط داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٥٦(شماره  نقشه
  ٤٨٥  ...........................................................................................................  يباغ داتيارزش تول رهينقشه زنج): ٥٧(شماره  نقشه
  ٤٨٧  .................................................................................................................  يارزش زنبوردار رهينقشه زنج): ٥٨(شماره  نقشه
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  موقعيت جغرافيايي دهستان و روستاهاي هدف - ١- ٢

  موقعيت عمومي استان زنجان-١- ١- ٢

كيلومترمربع برخوردار بوده كه حدود  ٢٢١٦٤استان زنجان در شمالغرب فالت ايران واقع بوده كه از وسعتي برابر 

استان از جمعيتي بالغ بر ) ١٣٩٥(براساس آخرين دوره سرشماري . ل مي شوددرصد از كل كشور را شام ١.٤٣

شهر بوده كه  ١٩دهستان و  ٤٦بخش،  ١٦شهرستان،  ٨اين استان داراي . نفر برخوردار مي باشد ١٠٥٧٤٦١

ن به شهرستان هاي زنجان، طارم، خدابنده، ايجرود، ابهر، خرمدره، سلطانيه، ماهنشان از جمله شهرستان هاي استا

  .شمار مي روند
  نقشه استان زنجان ):١(نقشه شماره 

  
  ويژگيهاي طبيعي و جغرافيايي استان-٢- ١- ٢

مي توان گفت كه استان زنجان جز مناطق كوهستاني كشور به شمار مي رود كه از شمالشرق به رشته كوههاي البرز 

ل و زمستان هاي سرد جز ويژگي هاي تابستان هاي گرم و معتد. و از غرب به رشته كوه زاگرس محدود مي شود

  .عمومي استان به شمار مي رود
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  ويژگي هاي توپوگرافي استان -١-٢- ١- ٢

از نظر ناهمواري مي توان گفت كه استان با توجه به ميزان ارتفاع و نسبت ظاهري به واحدهاي كوهستاني، تپه ماهور 

  .رداخته مي شودو دشت قابل تقسيم بندي مي باشد كه در زير به بررسي هر يك پ

  :واحدهاي كوهستاني) الف

  :به طور كلي كوههاي موجود در محدوده استان را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد

  .شامل دامنه هاي جنوبي كوههاي تالش است كه مهمترين قلعه آن باكلور است: رشته هاي شمالي -١

موازي از شمال غرب به جنوب شرق كشيده  رشته كوههاي شرقي كه در غرب دشت قزوين به صورت چند رشته -٢

  .مي شده كه مهمترين كوههاي آن چرگز نام دارد و در حد فاصل قزوين و ابهر واقع شده است

  .رشته قافالنكوه كه ميان ميانه و زنجان واقع شده و دنباله كوههاي زاگرس به حساب مي آيد -٣

  .يرلو، جهان داغ و قيدار استرشته كوههاي غرب و جنوب غرب استان شامل كوههاي دم -٤

  تپه ماهورها) ب

به تپه هاي واقع در دامنه كوه ها گفته مي شود كه تپه ماهورها از كوه ها از ارتفاع كمتري برخوردار بوده كه از يك 

طرف به كوه هاي مرتفع و از طرف ديگر با شيبي ماليم به دشت ها منتهي مي شود كه اين تپه ماهورها در نقاط 

  .استان پراكنده شده اندمختلف 

  )دشت(سرزمين هاي هموار ) ج 

ابهر كه دشت طويل و مرتفعي است و از شمالغرب به جنوبشرق  - دشت هاي شمالي استان شامل دشت زنجان -١

متر است، از حوضه هاي منجيل شروع شده تا نواحي اطراف  ١٠٠٠ارتفاع متوسط اين دشت . گسترده شده است

  .د و توسط زنجارود و ابهرود آبياري مي گرددسلطانيه ادامه مي ياب

براي نمونه مي توان به . دشت هاي جنوبي استان، كه غالباً مرتفع بوده و شامل تپه ها و دشت هاي كوچك است -٢

  .دشت هاي كاوند، دو تپه و كوسف اشاره نمود

  جريانات آب -٢-٢- ١- ٢

ه در مشروب نمودن اراضي نقش اساسي را بر عهده در استان زنجان چندين شريان آب اصلي و مهم وجود دارد ك

  .دارند كه اين جريانات آب سطحي به شرح ذيل مي باشند

سرچشمه گرفته و ) شهرستان ديواندره(اين رودخانه از ارتفاعات چهل چشمه استان كردستان : رودخانه قزل اوزن -١

د جلگه خمسه شده و رودخانه هاي زنجانرود و و جذب رودخانه هاي متعدد وار) بيجار(پس از عبور از منطقه گروس 

ابهرچاي را ضميمه خود ساخته و به مسير خود ادامه داده و در حدود پل دختر وارد تنگه كوهستاني قافالنكوه شده 

و از كنار اين كوهستان گذشته و نرسيده به شهر ميانه رودخانه هاي قرانقو، آيدوغموش و هشترود را كه باالخره به 

درجه و  ٣٧ود مي پيوندند و از غرب به شرق جريان دارند ضميمه خود ساخته و در محل در عرض جغرافيايي ميانه ر

دقيقه طول شرقي بعد از روستاي كوهبنان در شهرستان ميانه، وارد  ٥درجه و  ٤٨دقيقه عرض شمالي و  ٣٠

ز پيوستن به رودخانه هيروچاي در حوزه خلخال عمدتاً رودهايي كه جاري هستند پس ا. شهرستان خلخال مي شود

رودخانه قزل . در محل دربند مشكول كه حد شهرستان خلخال و كوثر مي باشد، به رودخانه قزل اوزن مي پيوندند
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اوزن پس از خروج از شهرستان خلخال در دلتاي طارم استان زنجان با سيراب نمودن باغات زيتون و شاليزارهاي 

  .ستان گيالن با رودخانه شاهرود قزوين تالقي يافته و سپيدرود را شكل مي دهندبرنج در محل شهرستان منجيل در ا
  مسيرهاي رودخانه قزل اوزن):  ١(تصوير شماره 

  
زنجانرود كه در زبان تركي زنگان چاي معروف است يكي از نسب رودخانه قزل اوزن است كه از شهر : زنجانرود -٢

كيلومتر از حدود سلطانيه واقع در جنوب شرق زنجان سرچشمه  ١٢٠بي اين رودخانه با طول تقري. زنجان مي گذرد

شمالغرب زنجان به رودخانه  ٨٤مي گيرد و بعد از عبور از جنوب شهر زنجان در حدود روستاي رجعين در كيلومتر 

د كه در اين رو. جريان رودخانه از جنوب شرق به شمال غرب است و اوايل آن زاينده رود است. قزل اوزن مي پيوندد

شهر زنجان از ميان باغات عبور مي كند در دو طرف بستر خود تقريباً در تمام طول خود دره سرسبز باغات زنجانرود 

را تشكيل مي دهد در اين مسير نه تنها باغات طرفين بستر رودخانه از آب اين رودخانه مشروب مي شوند بلكه 

نه را به نهرهاي منشعبه از آن هدايت مي نمايند و به وسيله بايستي سدهاي محلي موسوم به دوباستيان، آب رودخا

  . آن نهرها باغات و مزارع شهر را آبياري مي نمايند
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  مسيرهاي رودخانه زنجانرود  ):٢(تصوير شماره 

  
كه در شمال اشتهارد از كه نام محلي آن شوركات است شامل رودخانه اي فصلي است ): ابهررود(رودخانه شور  -٣

استان (غرب به شرق جريان دارد و تنها رودخانه ناحيه اشتهارد هست اين رودخانه از كوه هاي جنوب غربي آوج 

سرچشمه مي گيرد و پس از مشروب كردن دشتهاي ابهر، قزوين، شمال بخش اشتهارد و جنوب ساوجبالغ به ) قزوين

  .رودخانه كرج مي پيوندند
  مسيرهاي رودخانه ابهررود  ):٣(تصوير شماره  

  

رودخانه 
 زنجانرود
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  ويژگي هاي كلي آب و هواي استان -٣-٢- ١- ٢

اثرات اقليمي . استان زنجان بين جريان شمال شرق غالب در تابستان و بادهاي باران زاي غرب، در زمستان قرار دارد

اً توسط عوارض و اين حالت كه در نتيجه جابجايي فصلي كمربند فشار در نيمكره شمال به وجود مي آيد شديد

  . ناهمواري ها و نيز پراكندگي آب ها و خشكي ها تغيير و تبديل مي يابد

  جريانات جوي زمستانه  -١-٣-٢- ١- ٢

در زمستان، تفاوت بين هواي سرد قاره هاي سيبري و آسياي مركزي و نفوذ پي در پي توده هاي هواي گرم و 

توده ي هواي قطبي كه در فصل زمستان وارد كشور . مي كندمرطوب مديترانه، وضع آب و هوايي استان را تعيين 

ورود اين . مي شود، اگر چنانچه از شمال غرب وارد كشور شود آب و هواي اين استان را تحت تأثير خود قرار مي دهد

نوع توده هوا در پشت جبهه سرد سيكلون هاي مديترانه اي و به صورت فرابارهاي ديناميك صورت مي گيرد اين 

مخصوصاً اگر . ه هوا خيلي معتدل تر و مرطوب تر از توده هوايي است كه از شمال شرق كشور وارد مي شودتود

منشاء تشكيل آن . چنانچه از روي مديترانه و درياي سياه عبور كرده باشد، رطوبت زيادي با خود همراه خواهد داشت

جان معموالً از حدود آذر تا اوايل اسفند ماه، به استان زن. اروپاي شمال شرقي و يا اقيانوس اطلس شمالي مي باشد

طور متناوب تحت تأثير اين توده هوا كه از غرب وارد كشور مي گردد قرار گرفته و باعث ريزش باران و برف شده و 

توده هواي ديگري كه كشور ايران و استان را تحت تأثير . همچنين دماي هوا را پايين و عموماً به زير صفر مي آورد

رار مي دهد توده هواي قطبي اقيانوسي مي باشد كه خيلي مرطوب بوده و از طرف شمال و شمال غرب وارد كشور ق

در فصل زمستان، اين استان تا حدي از رطوبت توده . اين توده هوا منشاء اصلي عمده بارش ها مي باشد. مي شود

  .شديد و رعد و برق مي شودمذكور بهره مند شده ولي در بهار و پاييز سبب رگبارهاي نسبتاً 

  جريانات جوي تابستانه  - ٢-٣-٢- ١- ٢

در تابستان نيز منطقه تحت تأثير توده هواي مداري قاره اي قرار گرفته كه در اين فصل به جز سواحل خزر در كل 

د ايران در اين توده هوا معموالً از شمال آفريقا يا عربستان منشاء گرفته و يا اين كه در خو. كشور گسترده مي شود

فصل تابستان تشكيل مي گردد و اگر آن همراه با سيكلون ها باشد به جاي بارش، طوفان و گرد و غبار ايجاد مي 

هر چند اغلب نقاط استان در ارتفاع باالتري از سطح دريا واقع شده ولي گرمي و خشكي هوا در تابستان كامالً . كند

البته در بعضي موارد توده هواي مرطوب خزري با عبور از ارتفاعات . تحت تأثير توده هواي مذكور ايجاد مي شود

در مواقعي كه ابرهاي باران آور در باالي ارتفاعات . شمالي وارد منطقه شده و ايجاد بارش هاي خفيف مي نمايد

رسد كه  با توجه به توضيحات مذكور به نظر مي. شمالي منطقه قرار گيرند، آن روز بال استثناء هوا خنك مي باشد

توده گرم و خشك ايران ) توده مرطوب خزر(توده مهم آب و هوايي يعني توده هواي غربي  ٣استان در محل تالقي 

مركزي، بوده و برحسب توان ورودي اين توده هوايي به منطقه، آب و هواي روزانه استان را تنظيم و تعيين مي 

نكته اي را كه در اينجا بايد يادآوري نمود اين است . مي شوند نمايند كه البته با تغيير فصول دچار تغييرات كلي نيز

كه كم و كيف ورود اين توده ها معموالً با جريانات هوايي صورت مي گيرد كه در سطح منطقه بعضاً به صورت باد 

  ).٥:١٣٨٢حيدري، (نمايان مي گردد 
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دسته اول بيشترين : سه نوع عمده تقسيم بندي كردجريانات باران زا در استان عمدتًا غربي بوده و آنها را مي توان به 

باران حاصل توده هواي مرطوب مديترانه اي مي باشد كه عموماً در طول سال استان را تحت تأثير قرار مي دهند 

دسته دو سامانه هاي شكل گرفته بر روي درياي سياه مي . گرچه اثر اين جريانات در زمستان و بهار بيشتر مي باشد

در بعضي اوقات و بالخص در زمستان، موجب ايجاد بارندگي در زمستان مي گردند و دسته آخر جريانات  باشند كه

جنوب غربي نشات گرفته از درياي سرخ مي باشند كه عموماً در بهار و به ندرت در تابستان به منطقه نفوذ كرده و 

  .بارش ايجاد مي كنند

  تحليل دما  - ٣-٣-٢- ١- ٢

درجه  ١٧.٥و آببر  ١٤.٧، ماهنشان ١١.٢، خدابنده ١١.٩، ابهر و خرمدره ١٠.٨زنجان  ميانگين دماي ساليانه

درجه سانتيگراد در باروت آغاجي از بخش معجزات  ٩.٤به طور كلي ميانگين دما در استان بين . سانتيگراد مي باشد

در نقشه خطوط هم مقدار همانطوري كه . درجه سانتيگراد در شهرستان آببر، متغير است ١٧.٥شهرستان زنجان و 

مربوط به متوسط دما مشخص است سردترين نقاط استان در بخش هاي معجرات، گوزل دره، سلطانيه و قسمت هاي 

به طوري كه بين حداقل هاي اتفاق افتاده در . شمالي سجاسرود، قسمت هايي از سنبل آباد و صائين قلعه مي باشد

انتيگراد كمترين مقدار را دارا مي باشد، همچنين گرمترين نقاط استان را درجه س ٢دوره آماري خيرآباد با ميانگين 

درجه سانتيگراد  ٢٣.٤بين ميانگين هاي حداكثر نيز شهر آببر با . بخش هاي آببر، گيلوان و درام تشكيل مي دهند

  .بيشترين مقدار را در استان به خود اختصاص داده است

حداكثر دماي ثبت شده . درجه سانتيگراد، مي باشد ٤٠طول دوره آماري حداكثر دماي ثبت شده در شهر زنجان در 

  .درجه سانتيگراد است ٤٨.٥در كل استان مربوط به آببر و به ميزان 

مي باشد، اين در حالي است كه كمترين دماي اتفاق افتاده در كل  - ٢٨.٦كمترين دماي اتفاق افتاده در شهر زنجان، 

  .مي باشد - ٣٦.٤ استان در خيرآباد و به ميزان

  تحليل روزهاي يخبندان  -٤-٣-٢- ١- ٢

روز و آببر  ٧٥.٦روز، ماهنشان  ١٠٩.٧روز، خدابنده  ١٠٣روز، خرمدره  ١١٩.٣ميانگين روزهاي يخ بندان زنجان 

كمترين روزهاي يخ بندان طبيعتاً مربوط به گرمترين نقاط استان يعني آببر مي باشد و . روز، مي باشد ٢٢.١

  .روز، تجربه مي كند ١٤٣.٢وزهاي يخ بندان را خيرآباد با بيشترين ر

  تحليل رطوبت نسبي  - ٥-٣-٢- ١- ٢

، مي باشد كه با توجه به قرار گرفتن )درصد ٦٣رطوبت نسبي ساليانه (مرطوب ترين محدوده استان، منطقه آببر با 

ي خزر و ارتفاع كم آن قابل توجيه شهر آببر در محدوده رودخانه قزل اوزن، متأثر بودن از توده هواي مرطوب دريا

متوسط رطوبت نسبي . ، خشك ترين منطقه استان است)درصد ٤٥رطوبت نسبي ساليانه (منطقه گرماب با . است

  .درصد مي باشد ٤٧درصد و  ٥٢درصد،  ٥٣ساليانه زنجان، خدابنده و خرمدره به ترتيب 

 ٦٦درصد، خرمدره دي ماه  ٦٩زنجان دي ماه  بيشترين متوسط رطوبت نسبي ماهيانه مرطوب ترين ماه در شهر

شهرهاي » خشك ترين ماه«كمترين متوسط رطوبت نسبي ماهيانه . درصد بوده است ٦٩درصد و خدابنده بهمن ماه 

  .درصد در شهريور ماه، اتفاق افتاده است ٢٦درصد و  ٤٠درصد،  ٤٠زنجان، خرمدره و خدابنده به ترتيب 
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ت نسبي در مناطق طارم و قسمتي از بخش هاي ايجرود پايين و كالبر و كمترين در استان بيشترين متوسط رطوب

  .رطوبت نسبي در بخش بزينه رود و قسمتي از زرينه رود، ديده مي شود

  تحليل بارندگي ساليانه  -٦-٣-٢- ١- ٢

فصلي به  از نظر توزيع. ميليمتر است ٢٠٠تا  ٤٠٠متوسط بارندگي ساليانه استان زنجان در مناطق مختلف بين 

مهمترين عامل در تفاوت . ترتيب فصل هاي بهار، زمستان، پاييز و تابستان بيشترين سهم را از بارندگي ساليانه دارند

بيتشرين بارندگي ساليانه در مناطق خدابنده و باروت آغاجي . ميزان بارندگي نقاط مختلف استان، ارتفاع مي باشد

كمترين بارندگي ساليانه هم در فيله خاصه، ماهنشان، . طق قابل انتظار استاست كه با توجه به ارتفاع نسبي اين منا

البته گردنه هاي موجود در مسير زنجان . بخش هاي ايجرود پايين، قشالقات افشار و مناطق كم ارتفاع طارم مي باشد

حداكثر بارندگي  .به ظارم و به خصوص بادامستان و خانچايي جز پر باران ترين مناطق استان، محسوب مي گردند

حداكثر بارندگي روزانه به . ميليمتر بوده است ٤٠تا  ٧٠ساعت در نقاط مختلف استان بين  ٢٤اتفاق افتاده در طي 

  .صورت رگباري و در فصل بهار اتفاق مي افتد

  .به طور كلي از لحاظ طبقه بندي هاي اغلب نقاط استان از لحاظ بارندگي جز مناطق خشك به حساب مي آبند

  تبخير  -٧-٣-٢- ١- ٢

ميليمتر برآورد شده كه عمده ماههاي تبخيري  ١٣٨٢.٧برابر  ١٣٩٦تا  ١٣٨٢ميانگين تبخير ساليانه استان از سال 

ميليمتر  ٢١٧.٥و  ٢٩٢.٤، ٢٩١.٨، ٢٣٦.٤سال مربوط به خرداد تا شهريور ماه بوده كه به ترتيب با ميانگين ساليانه 

جدول زير شرايط تبخير در سالهاي مختلف را . هاي گرم سال به شمار مي رودبدست آمده است كه عمدتاً شامل ماه

  . نشان مي دهد
  ١٣٩٦الي  ١٣٨٢ميزان تبخير از سال ): ١(جدول شماره 

 ساالنه آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين سال/ماه
١٦١٤.٣ - ٨٥.٥ ١٤٤.٨ ٢٥٢.٤ ٣٢٥.٢ ٣١٣.٢ ٢٨٤.٥ ٢٠٨.٧ - ١٣٩٦ 
١٤٨٦.٦ - ٥٣.٧ ١٢٨.٩ ٢٤٨.١ ٣٠٩.٨ ٣٢٨.٧ ٢٦٤.٤ ١٥٣.٠ - ١٣٩٥ 
١٥٣١.٢ - ٣٩.٧ ١٢٨.٨ ٢٠٨.٠ ٣٤٦.٢ ٣٣٨.٤ ٢٨١.٧ ١٨٨.٤ - ١٣٩٤ 
١٥٠٤.٦ - ٦٨.١ ١٢٢.١ ٢٤٢.٢ ٣٢٣.٨ ٢٧٧.٨ ٢٥٢.١ ٢١٨.٥ - ١٣٩٣ 
١٥٣٨.٠ - ٥٦.٢ ١٤٤.٩ ٢٢٩.١ ٢٨١.٨ ٣٢٩.٠ ٢٥١.٨ ٢٤٥.٢ - ١٣٩٢ 
١٣٥٣.٠ - ٦٤.٧ ١٤٣.٣ ٢١٢.٨ ٢٧١.١ ٢٧٤.٠ ٢٥٢.٨ ١٣٤.٣ - ١٣٩١ 
١٣١٩.١ - ٢٦.٦ ١٤٧.٥ ٢٠٢.٣ ٢٩٤.٣ ٢٨١.٣ ٢٣٤.٦ ١٣٢.٥ - ١٣٩٠ 
١٣٤٨.١ - - ١٤٥.١ ٢٣٨.٨ ٣٠٧.٣ ٣٠٩.١ ٢٣٧.٤ ١١٠.٤ - ١٣٨٩ 
١٢٩٨.٦ - ٧٣.٥ ١١٥.٤ ١٩٩.٥ ٢٩٠.٧ ٣٠١.٤ ٢٠٢.١ ١١٦.٠ - ١٣٨٨ 
١٣٤٦.١ - ٤٧.٦ ١٣٣.٨ ٢٢٩.٣ ٢٧٦.٩ ٢٦٢.٤ ٢٣٢.٨ ١٦٣.٣ - ١٣٨٧ 
١٢١٧.١ ٢٧.٦ ٦١.٤ ١٠٠.٦ ١٩٦.٣ ٢٦٠.٢ ٢٢٧.٣ ٢١٢.٨ ١٣٠.٩ - ١٣٨٦ 
١٥٤٦.٤ - ٦٩.٩ ١٢١.٥ ٢٣٢.٥ ٣٠٤.٧ ٣٧٣.٥ ٢٦٢.٦ ١٢٠.٨ ٦٠.٩ ١٣٨٥ 
١٣٠٣.٥ ٣٦.٢ ٥٦.٨ ١٢٤.٦ ١٧١.١ ٢٩٧.٠ ٢٨٤.٤ ٢٠٩.٤ ١٢٤.٠ - ١٣٨٤ 
١١٢٠.١ - ٤٧.٥ ١٢٩.١ ٢٠٥.٠ ٢٠١.٥ ٢٢٥.٤ ١٩٦.١ ١١٥.٥ - ١٣٨٣ 
١٣٨٩.١ - ٨٢.٢ ١٢٦.٧ ١٩٥.٧ ٢٩٥.٦ ٢٥١.١ ١٧١.٢ ١٥٦.٧ ١٠٩.٩ ١٣٨٢ 

mean - ١٣٨٢.٧ - ٥٩.٥ ١٣٠.٥ ٢١٧.٥ ٢٩٢.٤ ٢٩١.٨ ٢٣٦.٤ ١٥٤.٥ 
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  ساعات آفتابي -٨-٣-٢- ١- ٢

در بين ايستگاه هاي موجود در استان . ساعت آفتابي را، سپري مي كند ٢٩٨٢شهر زنجان به طور ميانگين در سال 

با . ساعت، به ترتيب ركورددار بيشترين و كمترين ساعات آفتابي هستند ٢٨١٥ساعت و آببر با  ٣٠٥٥خدابنده با 

به . مشاهده مي شود كه انطباق زيادي بين اين دو وجود دارد توجه به مطالب عنوان شده براي تبخير در استان

  .عبارت ديگر مناطق با ساعات آفتابي بيشتر داراي تبخير بيشتري نيز مي باشند

  تحليل باد - ٩-٣-٢- ١- ٢

كيلومتر بر  ١١«متر بر ثانيه  ٣عليرغم اين كه باد غالب زنجان در اكثر ماه هاي سال شرقيبوده و سرعت متوسط آن 

در منطقه خرمدره سمت باد غالب شمال غربي . شديدترين بادها معموالً غربي و جنوب غربي است. مي باشد» تساع

  .مي باشد» كيلومتر بر ساعت ١١«متر بر ثانيه  ٣و سرعت متوسط آن 

رين شديدت. متر بر ثانيه و در شهر زنجان و از جنوب غربي بوده است ٢٨شديدترين باد ثبت شده در استان با سرعت 

متر بر ثانيه و شرقي و  ٢٥متر بر ثانيه و جنوب غربي، آببر  ١٩متر بر ثانيه و شمالي، خدابنده  ٢٠باد در خرمدره 

  .متر بر ثانيه و جنوب غربي، ثبت شده است ٢٢ماهنشان 

بر كيلومتر  ١٨«متر بر ثانيه  ٥در منطقه خدابنده سمت باد غالب جنوب غربي تا جنوب شرقي و سرعت متوسط آن 

كيلومتر بر  ٦٨«متر بر ثانيه  ١٩مي باشد و حداكثر سرعت باد ثبت شده از سمت جنوب غربي و با سرعت » ساعت

  .بوده است» ساعت

  رژيم بادهاي منطقه - ١- ٩-٣-٢- ١- ٢

  بررسي ويژگي ساالنه باد -١- ١- ٩-٣-٢- ١- ٢

شرق مي باشد كه البته درصد جهت باد غالب ساالنه در زنجان، شرقي بوده و در اولويت دوم، جهت شرق جنوب 

متر بر  ٣.٤ميانگين سرعت باد ساالنه منطقه . متر بر ثانيه در جهت شرقي، بيشتر مي باشد ١- ٣بادهايي با سرعت 

متر بر ثانيه در موقع  ٣.٧متر بر ثانيه به  ٢.٨سرعت باد نيز از . درصد مي باشد ٥٣ثانيه و درصد باد آرام نيز حدود 

درصد مي باشد كه  ٤٥، عصر ٣٩، ظهر ٧٢در اين ارتباط درصد باد آرام نيز در موقع صبح  .عصر افزايش مي يابد

حاكي از تغييرات دمايي از حيث اختالف در ميزان جذب انرژي از يك طرف و همچنين تأثير عوامل توپوگرافي و ورد 

به عبارت . عت باد مي گردد، موجبات تغيير در جهت و سر)در نتيجه اختالف فشار(جريانات هوايي از طرف ديگر 

ديگر در ابتداي روز به دليل كمي اختالف فشار و همچنين كمبود انرژي، سرعت باد پايين بوده و عمدتاً باد ماليم 

  ).٥:١٣٨٢حيدري، (مي باشد، ولي در موقع ظهر به دليل تغيير عوامل مذكور روند سرعت باد افزايش مي يابد 

متر بر ثانيه،  ٣ال شاهد ورزش باد هستيم و سرعت متوسط اين باد نزديك به درصد از صبح هاي س ٥٣در خرمدره 

در حالي كه بيش ترين احتمال وزش باد در جهت شمال . بيشترين وزش باد در جهت شمالغربي مي باشد. است

ر به طور كلي د. درصد، مي باشد ٠.٣كمترين احتمال وزش باد در جهت جنوب و . درصد مي باشد ١٥.٥غربي با 

صبح وزش باد را مي توان غالباً در جهت هاي بين غرب تا شمال دانست و در ساير جهت ها احتمال وزش باد بسيار 

متر بر ثانيه،  ١٦تا  ٢١سريع ترين باد وزيده شده سرعتي بين . ميانگين باد در مواقعي كه باد مي وزد. پايين است

مورد اتفاق افتاده است و جهت آن نيز شمال، شمال شرقي  داشته است و در طول دوره آماري مورد بررسي تنها يك
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با بررسي فراواني وزش باد در صبح مي توان به اين نكته پي برد كه بادهاي سريع غالباً از همين جهت . بوده است

  .شمال، شمال شرقي وزيده اند

مي جهت ها انتظار مي رود، ولي وضعيت باد ساالنه خرمدره در بعد از ظهر مانند صبح منظم نيست و وزش باد در تما

متر بر ثانيه  ٢١احتمال وزش باد با سرعت بيش از . به طور كلي مي توان باد غالب را در جهت جنوب شرقي دانست

، مشاهده به ثبت رسيده ٥٣٧٢متر بر ثانيه از بين  ١٦تا  ٢١مورد باد بين  ٢در اين زمان نيز حدود صفر مي باشد و 

در اوايل . متر بر ثانيه خواهد وزيد ٤.٥٣باد نمي وزد، ولي در ساير مواقع با سرعت متوسط درصد مواقع  ١٣.٥. است

شب به طور قابل توجهي احتمال وزش باد از شمال، شمال غرب زياد مي باشد و كمترين احتمال وزش باد در جهت 

جهت ها به خصوص شمال  بعد از باد غالب شمال، شمال غرب مي توان توقع داشت كه باد در ساير. جنوبي است

متر بر ثانيه  ١٦تا  ٢١مورد مشاهده باد، سرعتي بين  ٤٨٨٧مورد از  ٧به طور كلي . غربي، غربي، جنوب غربي بوزد

بنابراين اگر بادي با سرعت باال در اوايل شب بوزد . مورد آن در جهت شمال، شمال شرقي مي باشد ٦داشته است كه 

درصد مواقع باد با سرعت  ٧٩در اوايل شب نزديك به . ال، شمال شرقي باشدبايد انتظار داشت كه جهت آن شم

  .متر بر ثانيه، مي وزد ٤.٨٩متوسط 

درصد احتمال وزش دانست، ولي  ٨.٨به طور كلي در خرمدره باد غالب را در طول سال مي توان شمال غربي با 

پس از جهت . هت هاي مختلف خيلي زياد استهمانگونه كه گلباد اين شهر نشان مي دهد، پراكندگي وزش باد در ج

به طور كلي . درصد، بيش ترين احتمال وزش را دارد ٨.٢شمال غربي وزش باد از جهت شمال، شمال شرقي با 

كمترين احتمال وزش بين جهت هاي جنوب تا جنوب غربي و شرق، شمال شرقي تا شرق است و بيشترين احتمال 

متر بر ثانيه  ١٦تا  ٢١احتمال وزش باد با سرعت . مال، شمال شرقي استبين جهت هاي غرب، جنوب غربي تا ش

الزم به ذكر است كه . بسيار پايين است ولي جالب توجه است كه اين باد غالباً از جهت شمال، شمال شرق مي وزد

متر بر  ٢٠ه بيش ترين سرعت باد ثبت شد. متر بر ثانيه به ثبت، نرسيده است ٢١در آمار مورد بررسي باد بيش از 

متوسط سرعت باد در طول . ، اتفاق افتاده است١٣٦٩مورد آن در تير و مرداد سال  ٥مورد مي باشد كه  ٦ثانيه و 

متر بر ثانيه، است كه چگالي توان باد قابل استحصال به طور ميانگين  ٢.٨٥سال با احتساب زماني كه باد نمي وزد 

عني است كه منطقه به طور كلي بادخيز محسوب نمي شود  و متوسط وات بر متر مربع؛ است و اين بدان م ٦١.٠٣

متر  ٠.٨١نسبت بع محور طول ها و اندازه آن  ٩٨.٩٢جهت بردار باد . ، محاسبه شده است١.٠٣چگالي هوا در سال 

 ٣٠.٥٨. متر بر ثانيه، است ٤.١٨ميانگين سرعت باد فقط در زماني كه باد مي وزد در طول سال . بر ثانيه، مي باشد

تا  ٦و بيش ترين بادها با سرعت ) به عبارت ديگر سرعت باد صفر ثبت شده است(درصد از اوقات سال، باد نمي وزد 

  ).٦:١٣٨٢ضيائيان، (متر بر ثانيه، وزيده است  ٣

  بررسي ويژگي فصلي باد -٢- ١- ٩-٣-٢- ١- ٢

  زنجان

درصد مي  ٤٩.٦تر بر ثانيه و درصد باد آرام م ٣.٥در اين فصل جهت باد غالب شرقي، بوده و سرعت متوسط : بهار - 

. متر بر ثانيه در موقع عصر افزايش پيدا مي كند ٤متر بر ثانيه بوده كه نهايتاً به  ٢.٦باشد در موقع صبح سرعت باد 

ضمناً بررسي جهت باد نيز . در اين حال درصد باد آرام در موقع صبح بيش از نصف آن در طي ظهر و عصر مي باشد
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ي دهد كه جهت باد در موقع صبح شرقي بوده ولي از ظهر به بعد و حتي عصر جهت آن غرب، جنوب غربي و نشان م

متر بر ثانيه،  ٣همچنين درصد بادهايي كه در جهت غرب، جنوب غرب مي باشند عمدتاً بيش از . غربي، مي شود

  .است

 ٥٢متر بر ثانيه و درصد باد آرام  ٣.٥اد در تابستان نيز جهت باد غالب شرقي بوده و سرعت متوسط ب: تابستان - 

در موقع صبح نيز جهت باد غالب شرقي، ظهر شرق و جنوب شرق، عصر شرق و شمال شرق مي باشد و . درصد، است

متر بر ثانيه، بوده كه به طرف  ٢.٧سرعت متوسط باد در موقع صبح . به نوعي ثبات در جهت وزش باد وجود دارد

درصد بوده و اين در  ٣٥در عين حال درصد باد آرام در موقع عصر . متر بر ثانيه مي رسد ٣.٩عصر با روند افزايشي به 

  .درصد مي باشد ٨٠حالي است كه ميزان آن در صبح 

 ٥٩.٥متر بر ثانيه و درصد باد آرام نيز  ٣در اين فصل نيز جهت باد غالب شرقي بوده ولي سرعت متوسط باد : پاييز - 

متر  ٣.٣متر بر ثانيه، است افزايش يافته به طوري كه موقع عصر به  ٢.٧نيز كه سرعت باد  در موقع صبح. درصد است

در عين حال جهت باد غالب . همچنين حداقل درصد باد آرام نيز در موقع ظهر به وقوع مي پيوندد. بر ثانيه مي رسد

بهار غرب، جنوب غرب و غرب در موقع صبح همانند دو فصل قبلي شرقي بوده ولي موقع ظهر و عصر همچون فصل 

  .بنابراين جهت باد غالب در موقع صبح اختالف آشكاري با ساير اوقات روز دارد. مي باشد

متر بر ثانيه و درصد باد آرام نيز حدود  ٣.٣در اين فصل جهت باد غالب شرقي بوده و سرعت متوسط باد : زمستان - 

متر بر ثانيه و درصد باد  ٣.١رقي، بوده و سرعت متوسط باد در موقع صبح نيز جهت باد غالب ش. درصد مي باشد ٥٠

درصد، افزايش مي  ٣٩.٥متر بر ثانيه و درصد باد آرام به  ٣.٥درصد مي باشد كه در موقع ظهر سرعت به  ٦١آرام 

اين وضعيت در موقع عصر از نظر جهت باد غالب به شرق . يابد ولي جهت باد غالب شرق و جنوب شرق مي گردد

بررسي گلبادهاي مربوطه . درصد، بالغ مي گردد ٥٠متر بر ثانيه و درصد باد آرام به  ٣.٤شرق، سرعت متوسط جنوب 

باالخص ويژگي خاص . نشان مي دهد كه موقع ظهر به دليل تغييرات انرژي، مهم ترين تغييرات را موجب مي گردد

  ).٥:١٣٨٢حيدري، (اين فصل، موجبات اين تغييرات را فرام مي آورد 

  خرمدره

در اين فصل پراكندگي جهت در وزش باد، ديده مي شود و جهت مشخص براي تعيين باد غالب بسيار دشوار : بهار - 

پس از آن نيز وزش در جهت غرب، . است، ولي احتمال وزش باد در جهت شمال غربي از ساير جهت ها، بيشتر است

 ٢٦.٦. ال وزش باد در جهت شرق، شمال شرق استجنوب غربي، از احتمال زيادي برخوردار است و كمترين احتم

متر بر  ٤.١٣درصد اوقات كه باد مي وزد بايد انتظار داشت كه با سرعت متوسط  ٧٣.٤درصد مواقع باد نمي وزد و در 

اندازه . متر بر ثانيه، است ٢.٩٧با در نظر گرفتن كليه شرايط ميانگين سرعت وزش باد در فصل بهار . ثانيه، بوزد

، نشان دهنده پراكندگي شديد )٢.٩٧(متر بر ثانيه، است كه اختالف زياد آن با سرعت متوسط  ٠.٨١باد  برداري

متوسط چگالي . درجه، مي باشد ١٣٢.٣٧جهتي در اين فصل مي باشد، زاويه ايجاد كرده اين بردار با محور طول ها 

  .وات بر مترمربع، است ٥٨.٠٨توان باد در اين فصل 

درصد، از مواقع با  ٧٣باد در . ابستان در تمام روز باد غالب به طور مشخص شمال، شمال شرقي استدر ت: تابستان - 

متر بر ثانيه به  ٢١تا  ١٦مورد مشاهده، سرعتي بين  ٧٨٢٤مورد از  ١٧متر بر ثانيه، مي وزد و  ٤.٨٤سرعت متوسط 
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نگين سرعت و بيش ترين توان باد قابل باالترين ميا. صبت رسيده كه عمدتاً از جهت شمال، شمال شرق بوده است

ميانگين سرعت باد با در نظر گرفتن زماني كه باد نمي . حصول در ميان ساير فصل ها از آن فصل تابستان، مي باشد

وات بر متر مربع است كه بسيار نزديك به نقاط بادخيز مي باشد و  ٩٣.٩٥متر بر ثانيه و چگالي توان باد  ٣.٤٩وزد 

متر بر  ١.٩٤درجه نسبت به محور طول ها و اندازه برداري آن  ٥٢.٣٢جهت برداري باد . اً خوبي استتوان باد نسبت

  .ثانيه، است

به طور كلي در فصل پاييز و در طول روز وزش باد داراي پراكندگي جهتي زيادي مي باشد و در مجموع مي : پاييز - 

. حتمال وزش باد در جهت شرقي، شمال شرقي مي باشدكمترين ا. توان با غالب را در اين فصل شمال غربي دانست

 ٣٩. متر بر ثانيه در طول دوره آماري مورد بررسي، مشاهده شده است ١٦تا  ٢١تنها يك مورد باد با سرعت بين 

ولي به . متر بر ثانيه، خواهد وزيد ٣.٧٥درصد از مواقع ديگر با متوسط سرعت  ٦١درصد، از مواقع باد نمي وزد و در 

جهت برداري باد . متر بر ثانيه، است ٢.٢٤كلي و با در نظر گرفتن مواقعي كه باد نمي وزد، ميانگين سرعت باد طور 

متوسط چگالي توان . متر بر ثانيه، است ٠.٥درجه نسبت به محور طول ها و اندازه بردار آن  ١١٦.٧٩در فصل پاييز 

  .ساير فصل ها از كمترين مقدار برخوردار استوات بر متر مربع، است كه در بين  ٣٩.٩٧باد در طول فصل 

احتمال وزش باد در جهت هاي شرقي، جنوبي و شرق، . در فصل زمستان باد غالب شمال غربي است: زمستان - 

 ٣٠.٦٧متر بر ثانيه، است و  ١٦تا  ٢٠بيشترين سرعت وزش باد اتفاق افتاده بين . شمال شرق بسيار پايين است

 ٢.٦٤، همچنين ميانگين سرعت باد در حالت كلي در اين فصل )سرعت صفر(باد نمي وزد درصد مواقع به طور كلي 

چگالي توان . مي باشد ١.١٥درجه و اندازه آن  ١٤٧.٩٤جهت برداري آن نسبت به محور طول ها . متر بر ثانيه است

همانطور . قرار مي گيردوات بر متر مربع در اين فصل، محاسبه شده است كه در رده مناطق غيربادخيز  ٥٠.٤١باد 

كه اشاره شد درصد بااليي از مواقع در بعد از ظهر، باد مي وزد بنابراين عمده توان باد قابل استحصال در ساعات بعد 

  ).٦:١٣٨٢ضيائيان، (از ظهر و حداقل آن در صبح مي باشد 

  رژيم بادهاي محلي -٢-٩- ٣-٢-١-٢ 

به طوري كه اصطكاك ناشي از آنها و همچنين . ير زيادي دارندناهمواري ها در جهت گيري و شدت جريان باد تأث

درصد، كاهش  ٣٠تا  ٥٠اختالفات حرارتي باعث مي شود كه سرعت باد در مناطق كوهستاني در نزديك سطح زمين 

برابر ارتفاع آن سرعت  ٢٠و  ١٠بررسي ها نشان مي دهد كه در پشت يك مانع افقي طويل و در فواصلي معادل . يابد

به عبارت ديگر در نزديك سطح زمين، سرعت باد هميشه كمتر . درصد، كاهش يابد ٢٥و  ٥٠د، مي تواند به ترتيب با

از ارتفاعات باال مي باشد، اما وقتي پوشش زمين ناهموار باشد ميزان سرعت باد در ارتفاع خيلي بيشتر از موقعي 

طق ناهموار و كوهستاني، حداكثر سرعت وزش باد در منا. خواهد بود كه سطح يكپارچه و صاف مثل سطح آب باشد

در قله ها، خواهد بود و در دره ها و گودال ها باد با سرعت كمتري جريان مي يابد، مگر آنكه دره و باد هم جهت 

اگرچه يافتن رابطه اي دقيق بين سرعت باد و تغييرات آن با فاصله از زمين به علت تغيير وضع زمين از لحاظ . باشند

گرافي مشكل است ولي يك رابطه كلي به طور تقريبي، سرعت متوسط باد را در ارتفاعات مختلف بدست مي توپو

، ٠.١٧براين اساس سرعت هاي نسبي باد براي يك مكان معين مي تواند تابعي از ارتفاع بوده و افزايش با توان . دهد

ره نمود كه در صورتي كه مسير بادهاي عمومي در عين حال بايد بدين نكته نيز اشا). Golding 1961(داشته باشد 
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در تالقي با جهت ناهمواري ها باشد، ناهمواري ها ممكن است منجر به تغيير جهت و سرعت و رژيم و يا حتي توقف 

البته اين امر نه از اين بابت كه كوه سدي در برابر باد باشد و باد نتواند از آن رد شود بوده بلكه به واسطه . باد گردد

اگر اين اختالف فشار و جريان محلي ناشي از آن در تأييد اختالف فشار و . ختالف فشاري است كه ايجاد مي نمايدا

. تقويت باد عمومي باشد، آن را تشديد نموده و اگر در جهت خالف باشد سبب انحراف يا تضعيف و توقف، مي گردد

رد و فقط در مجاورت سطح زمين و در داخل دره ها و عامل اصطكاك در برابر بادهاي عمومي و قوي تأثير كمتري دا

چنان كه اثر ناهمواري در جهت گيري و سرعت باد تا ارتفاع ). ٣:١٣٤٦بازرگان، (گودال ها مي تواند محسوس باشد 

براي تعيين دقيق سرعت باد در . متر، بوده و در باالتر از آن تأثيرش به ميزان زيادي تضعيف مي گردد ٩٠٠تا  ١٥٠٠

  .تفاعات از روابط رياضي به صورت نظري و يا فرستادن بالن به صورت عملي استفاده مي گرددار

همچنين ناهمواري ها در جهت گيري سرعت باد نيز تأثير فراواني داشته و بعضاً منجر به انحراف و يا چرخش جهت 

اري ها بعضاً تعيين كننده مسير به عبارت ديگر ناهمو. مسير باد و يا حتي باعث كاناليزه شدن جهت باد مي شوند

  .جريان باد و روند آن، مي باشند

متاسفانه به دليل عدم كثرت ايستگاه هواشناسي در منطقه و همچنين عدم وجود ايستگاه در ارتفاعات، بررسي نقش 

ه هاي باد توپوگرافي منطقه در جهت گيري و سرعت باد صرفاً بر مبناي پارامترهاي توپوگرافي و تطبيق آنها با داد

از طرف ديگر ايستگاه هاي موجود در اطراف منطقه نيز اوالً فاصله زيادي . ايستگاه سينوپتيك زنجان ميسر مي باشد

با ايستگاه زنجان داشته، ثانياً در حد فاصل آنها با ايستگاه مذكور، ويژگي هاي ارتفاعي به شدت از نظر جهت گيري و 

  .ارتفاع، متغير مي باشد

قبالً اشاره شد، شهرستان زنجان توسط دو رشته ناهموار، زنجان شمالي و جنوبي كه ميانگين ارتفاع آنها  همانگونه كه

متر، مي باشد، گسترده  ١٥٠٠تا  ٢٠٠٠متر بوده و در حد فاصل آنها يك دشت ميانكوهي با ارتفاع  ٢٠٠٠تا  ٢٥٠٠

يان بادهاي شمالي و جنوبي در ورد به منطقه به نظر مي رسد كه وجود ارتفاعات مذكور باعث شده كه جر. شده است

در صورتي كه ورود بادهاي غربي و شمال غربي و نيز شرقي و جنوب . به مقدار زيادي توسط ارتفاعات سد شوند

شرقي تا حد زيادي در منطقه با موانع كمتري مواجه است كه آن نيز به دليل اثر توپوگرافي و تغيير جهت آن عمدتاً 

البته ورود بادهاي غربي در منطقه بعضاً توسط ارتفاعات اطراف . رقي در منطقه ظاهر مي شودبه صورت جهت ش

چنان كه بررسي جدول درصد فراواني باد نشان . تغيير جهت يافته و نهايتاً باعث ايجاد جهت جنوب غربي مي گردد

درصد  ١٢.٧و  ١٢.٦گرينويچ و  ٣درصد در ساع  ٦.٩و جنوب شرقي با  ١٧.٩مي دهد كه باد شرقي با درصد فراواني 

بنابراين با توجه به . گرينويچ را به خود اختصاص داده است ١٥درصد در ساعت  ٧.٤و  ١٠.٧گرينويچ و  ٩در ساعت 

كوهستاني بودن منطقه مي توان به اين نتيجه دشت يافت كه جهت گيري بادها در بعد كشوري و منطقه اي تا اندازه 

چنان كه معموالً جريان باد شمالي به منطقه خيلي كم بوده و در غير . ي تأثير مي پذيردزيادي از عوارض توپوگراف

ضمن . اين صورت با وجود اين جريان منطقه مي توانست از رطوبت بيشتر و بالطبع بارش مناسبي برخوردار باشد

توجه به اختالف ارتفاع نه  از طرف ديگر اب. آنكه دقيقاً چنين شرايطي توسط ارتفاعات جنوبي نيز اعمال مي گردد

چندان زياد بين دو رشته ارتفاعي فوق الذكر با بخش مياني آن به نظر مي رسد اختالف سرعت باد بين سطح زمين و 

  .باالي ارتفاعات خيلي زياد نباشد
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، در استان وجود دارد، باد مه از جهت شمال به جنوب در منطقه» مه و شره«به طور كلي دو باد محلي معروف، 

حركت مي كند و رطوبت درياي خزر را به اين نواحي منتقل كرده موجب برودت و كاسته شدن درجه حرارت، مي 

  ).٥:١٣٨٢حيدري، (گردد، دومي باد شره در جهت جنوب غرب و شمال شرق حركت مي كند 
  گلباد فصل تابستان شهر زنجان): ١(شماره نمودار   

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  
١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     

  گلباد فصل پاييز شهر زنجان): ٢(شماره نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     
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  تان شهر زنجانگلباد فصل زمس): ٣(شماره نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     

گلباد ساليانه شهر خرمدره): ٤(شماره نمودار   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ١٣٨٦زنجان،  اداره كل هواشناسي استان :ماخذ                                                   
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  گلباد فصل بهار شهر خرمدره): ٥(شماره نمودار 

  
١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     

  
  گلباد فصل پاييز شهر خرمدره): ٦(شماره نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     
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  گلباد فصل تابستان شهر خرمدره): ٧(شماره نمودار 

  
١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     

  

  گلباد فصل زمستان شهر خرمدره): ٨(شماره نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                     
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  تحليل پهنه هاي اقليمي -١٠-٣-٢- ١- ٢

اقليم، عملكرد ويژگي هاي غالب يك منطقه در درازمدت مي باشد كه خود تحت تأثير عواملي از قبيل، عرض 

ارتفاع از سطح درياها و واقع شدن در مسير جريان  - پستي و بلندي- بزرگ آبدوري و نزديكي به منابع  -جغرافيايي

و ) ميليمتر ٢٠٠تا  ٤٠٠(در استان زنجان با توجه به متوسط بارندگي ساليانه . هاي عظيم رطوبتي قرار مي گيرد

  .رد، اقليم هاي بسيار متفاوتي را مي توان، مشخص ك)درجه سانتيگراد ٩تا  ١٧(متوسط دماي ساليانه 

به طور كلي ارتفاعات داراي آب و . اوضاع جوي و شرايط اقليمي منطقه برحسب پستي و بلندي ها سخت متغير است

در اين ميان دره هاي . هواي سردكوهستاني، زمستان هاي پر برف و سرد و در تابستان معتدل و خشك، مي باشد

جلگه هاي . ي معتدل و تابستان هاي نسبتًا گرم، استقزل اوزن داراي آب و هواي معتدل تر بوده و داراي زمستان ها

مابين ارتفاعات نظير جلگه سجاس، منطقه قشالقات افشار و قسمت سفالي زنجانرود، داراي آب و هواي معتدل تري 

  .هستند

  طبقه بندي اقليمي -١-١٠-٣-٢- ١- ٢

عليزاده، كمالي و همكاران، (ن در اين جا روش دومارت. روش هاي گوناگوني براي طبقه بندي اقليمي وجود دارد

، جهت تعيين اقليم مناطق مختلف استان انتخاب گرديده و نتايج حاصل از آن براساس محاسبات صورت )٤:١٣٧٤

  :گرفته در جدول زير آمده است
  طبقه بندي اقليمي براساس روش دومارتن): ٢(جدول شماره 

  نوع اقليم  نام ايستگاه  رديف

  دنيمه خشك فرا سر  زنجان  ١

  نيمه خشك سرد  خرمدره  ٢

  مديترانه اي سرد  خدابنده  ٣

  نيمه خشك فرا سرد  باروت آغاجي  ٤

  خشك و سرد  فيله خاصه  ٥

  نيمه خشك فرا سرد  خيرآباد  ٦

  نيمه خشك فرا سرد  ايجرود  ٧

  خشك معتدل  طارم  ٨

  خشك و سرد  ماهنشان  ٩

  سناد اداره كل هواشناسي استان زنجانا :ماخذ                                               
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  طبقه بندي اقليمي استان زنجان  ):٢(نقشه شماره 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روش دومارتن براي . بنابراين مطبق با جدول فوق پنج نوع اقليم متفاوت در استان قابل تمايز و تشخيص، هستند

بنابراين تشخيص خشك يا . ي بر بارش و دما مي باشدتشخيص اين اقليم ها به كار رفته است و اين روش مبتن

به جز منطقه طارم كه داراي اقليم خشك و . مرطوب بودن يك منطقه براساس بارش آن منطقه صورت مي گيرد

  . وجه مشترك ساير مناطق استان، سرد بودن يا فرا سرد بودن، اين نقاط مي باشد. معتدل، مي باشد
  سي شهرستان سلطانيهتقسيمات سيا): ٣(جدول شماره 

  نام شهرستان
نام مركز 

  شهرستان
  نام دهستان  نام مركز بخش  نام بخش

  سلطانيه  سلطانيه

  گوزلدره  باغ حلي
  گوزلدره

  قره بالغ

  سنبل آباد   مركزي
  سلطانيه

  سنبل آباد
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  موقعيت شهرستان سلطانيه-٣- ١- ٢

استان زنجان به شمار مي رود كه در بخش مركزي استان  شهرستان سلطانيه يكي از شهرستانهاي جديد التاسيس

اين شهرستان از جنوب به شهرستان ابهر، از غرب به شهرستان ايجرود، از جنوبغربي به شهرستان . واقع مي باشد

. خدابنده، از شرق به استان قزوين، از شمالشرق به شهرستان طارم و از شمال به شهرستان زنجان محدود مي شود

. آبادي در اين شهرستان واقع مي باشد ٤٤ن سلطانيه متشكل از دو بخش باغ حلي و مركزي بوده كه تعداد شهرستا

شهر سلطانيه نقطه شهري شهرستان به شمار مي رود كه در حال حاضر روستاي گوزلدره به عنوان مركز بخش باغ 

  .  حلي همچنان تحت عنوان نقطه روستايي به شمار مي رود

  جغرافيايي، نسبي و اداري روستاهاي هدف موقعيت -٤- ١- ٢

روستا  ٦كل روستاهاي هدف در باغ حلي كه مورد مطالعه طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي واقع مي باشند شامل 

  .بوده كه موقعيت هر يك از آنها به شرح ذيل ارائه مي شود

درجه  ٤٨دقيقه الي  ٢٦درجه و  ٤٨براساس مشخصات جدول زير روستاهاي هدف عمدتاً در حد فاصل طول شرقي 

دقيقه واقع شده اند كه شرق روستا مربوط به روستاي خرمدرق به عنوان غربي ترين روستاي هدف محسوب      ٥٦و 

از سوي ديگر بررسي ارتفاع متوسط روستاهاي هدف از سطح درياهاي آزاد نشان از آن دارد كه غالب . مي شود

 ٢٠٣٨ه كوهستاني و مرتفع واقع است در اين بين روستاي خرمدرق با ارتفاع روستاهاي مورد بررسي در يك منطق

  .متر جز آبادي هاي پايين به شمار مي رود ١٧٦٨متر كه مرتفع ترين آبادي و روستاي خيرآباد با 
  موقعيت رياضي و جغرافيايي دهستان و روستاهاي هدف ): ٤(جدول شماره 

  موقعيت جغرافيايي  نام روستا  رديف

  )متر(ارتفاع از سطح دريا   )شمالي(عرض جغرافيايي   )شرقي(ول جغرافيايي ط

  ٢٠٣٨  دقيقه ٢٦درجه و  ٣٦  دقيقه ٢٦درجه و  ٤٨  روستاي خرمدرق  ١

  ١٧٦٨  دقيقه ٣٠درجه و  ٣٦  دقيقه ٤٦درجه و  ٤٨  روستاي خيرآباد  ٢

  ١٨١٤  دقيقه ٢٩درجه و  ٣٦  دقيقه ٤١درجه و  ٤٨  روستاي ساريجالو  ٣

  ٢٠٣٢  دقيقه ٣٥درجه و  ٣٦  دقيقه ٥١درجه و  ٤٨  تاي سرخه ديزج روس  ٤

  ١٩٥٣  دقيقه ٢٦درجه و  ٣٦  دقيقه ٤٠درجه و  ٤٨  روستاي شكورآباد  ٥

  ١٨٩٢  دقيقه ٢٩درجه و  ٣٦  دقيقه ٤٧درجه و  ٤٨  روستاي گوزلدره سفلي  ٦

  ١٧٨٧  دقيقه ٢٦درجه و  ٣٦  دقيقه ٤٧درجه و  ٤٨  شهر سلطانيه  ٧
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  موقعيت نسبي دهستان و روستاهاي هدف): ٥(ه جدول شمار

ف
ردي

  نام روستا  
  موقعيت نسبي  موقعيت سياسي

  جنوبغربي  جنوبشرقي  شمالغربي  شمالشرقي  مغرب  مشرق  جنوب  شمال  دهستان  بخش

١  
روستاي 

  خرمدرق

باغ 

  حلي

گوزل 

  دره

سبزدرق 

  و كردناب

معدن 

  سنگ پارز
  كردرق

آالچمن 

شهرستان (

  )ايجرود

گوزلدره 

  يسفل
  دورمشقان

گوزلدره 

  عليا

دايانلو 

  )ايجرود(

  روستاي خيرآباد  ٢
باغ 

  حلي
  قره بالغ

مركز 

تحقيقات 

كشاورزي 

استان 

  زنجان

  كاكاآباد  المكي  قره بالغ

نيروگاه 

سيكل 

تركيبي 

  سلطانيه

  -  -  مشك آباد

٣  
روستاي 

  ساريجالو

باغ 

  حلي

گوزل 

  دره

نيماور 

  )زنجان(
  شكورآباد

مشك 

  آباد
  -  گولدره سفلي 

گوالي 

  )زنجان(

سلمان 

  كندي
  المكي

٤  
روستاي سرخه 

  ديزج

باغ 

  حلي
  ونونان  كاكاآباد  -  قره بالغ

نيروگاه 

سيكل 

تركيبي 

  سلطانيه

  اميرآباد
مرواريد 

  )زنجان(
  -  اقزوج

٥  
روستاي 

  شكورآباد

باغ 

  حلي

گوزل 

  دره

سلمان 

  كندي
  عباس آباد  -  ساريجالو  كردرق  -  ارجين

گوزلدره 

  عليا

٦  
زلدره روستاي گو

  سفلي

باغ 

  حلي

گوزل 

  دره

گوالي 

  )زنجان(

سلمان 

  كندي
  سيزدرق  ساريجالو

نيماور 

  )زنجان(
  كردرق  -  كردناب

  موقعيت ارتباطي -٥- ١- ٢

خرمدره يكي از محورهاي مهمي است كه در سطح منطقه جريان دارد كه از بين روستاهاي  - جاده ارتباطي زنجان

محور واقع مي باشد و بقيه روستا معموالً از راههاي درجه دو و سه كه  هدف تنها روستاي خيرآباد در امتداد اين

تصاوير زير موقعيت . عمدتاً به عنوان محورهايي كه جز راههاي بين روستايي محسوب مي شوند، برخوردار هستند

  .ارتباطي روستاهاي هدف را نشان مي دهد
  موقعيت ارتباطي روستاي خرمدرق  ):٤(تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

به طرف گوزلدره 
به طرف شهر  سفلي

 سلطانيه
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  موقعيت ارتباطي روستاي خيرآباد  ):٥(تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  موقعيت ارتباطي روستاي ساريجالو  ):٦(تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  موقعيت ارتباطي روستاي شكورآباد  ):٧(تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به طرف 
 زنجان

به طرف 
 ابهر

ه طرف جاده ب
 ابهر - زنجان

به طرف گوزلدره 
 سفلي

به طرف گوزلدره 
 - به طرف جاده زنجان سفلي

 ابهر
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  موقعيت ارتباطي روستاي گوزلدره سفلي   ):٨(تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  عكس هوايي منطقه مورد مطالعه  ):٩(ه تصوير شمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شكورآباد

 سرخه ديزج

 گوزلدره سفلي

 خرمدرق

 خيرآباد

 ساريجالو

به طرف جاده 
 ابهر - زنجان
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  موقعيت سياسي روستاهاي هدف  ):٣(نقشه شماره 
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توصيف، تحليل و تبيين اسناد باالدستي و ارزيابي طرح ها و برنامه هاي اجرا شده و در  –٢- ٢

شتغالزايي روستاها به تفكيك بخش حال انجام مرتبط با موضوع و مكان برنامه توسعه اقتصادي و ا

  و روستاهاي مورد مطالعه

بررسي و شناخت سياستها و برنامه هاي پيشنهادي در طرح هاي فرادست به عنوان سندي مصوب است كه مي 

بخشي از طرح هاي . توانند در برنامه ريزي و ارائه طرح براي روستاهاي توسعه اقتصادي مورد توجه واقع شوند

مطالعه تحت عنوان سياستهاي كلي است كه به ارائه راهبردهاي الزم در اين خصوص مي تواند طرح را فرادست مورد 

ياري نمايد و در مقابل طرح هاي مصوبي هستند كه عالوه بر ارائه راهبرد و برنامه، اهداف خاصي از جمله پيشنهاد 

هاي فرادستي كه در اين بخش مورد مطالعه بنابراين طرح . پروژه را در سطح استان، شهرستان و بخش پرداخته اند

  :واقع خواهند شد عبارتند از

  :طرح هاي راهبردي و سياستگذاري شامل -١

  جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين) الف

  ش.ه  ١٤٠٤سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق ) اسناد پايه(مجموعه اسناد توسعه ) ب

  قانون جمهوري اسالمي ايران ٤٤سياستهاي كلي اصل ) هاسناد پاي(مجموعه اسناد توسعه ) ج

  سياست هاي كلي برنامه پنج ساله ششم توسعه) د

  نظريه پايه توسعه استان زنجان) اسناد پايه(مجموعه اسناد توسعه ) ه

  سند ملي توسعه استان زنجان) اسناد پايه(مجموعه اسناد توسعه ) و

  اقتصاد مقاومتي) ي

  :اني شاملطرح هاي محلي و است -٢

  طرح آمايش استان زنجان) الف

  طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر) ب

  طرح هاي راهبردي و سياستگذاري - ١–٢- ٢

طرح هاي راهبردي و سياست گذاري به مجموعه ايي از راهبردهاي كلي توسعه را شامل مي شوند كه مي توانند در 

ي مورد توجه واقع شوندكه اهم اين طرح ها به قرار زير مي مناطق مختلف و در تهيه طرح هاي مطالعاتي و عمليات

  :باشند

  جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين -١- ١–٢- ٢

آمايش سرزمين برنامه اي بلند مدت براي سازماندهي بهينه زندگي انسان و فعاليت هاي او در فضاي جغرافيايي است 

مجموعه اهداف، راهبردها، سياست ها و برنامه هاي اجرايي  و يكي از اسناد پايه نيل به توسعه پايدار و در برگيرنده

است كه توسط بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در ابعاد مختلف طبيعي، انسان، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

به همين منظور جهت تهيه طرح هاي آمايش سرزمين . كالبدي مطابق با جهت گيري هاي كالن ملي انجام مي گيرد

به استناد ماده  ٢/٧/٩٦يعالي آمايش سرزمين كشور جهت گيري ملي آمايش سرزمين در جلسه مورخه از سوي شورا
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در واقع جهت گيري ملي منجر به تحقق تصوير . قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه مورد تصويب قرار گرفت ٣٢

ب سرزميني چشم انداز توسعه ملي، از آنجا كه اين تصوير، بازتا. دراز مدت سازمان فضايي مطلوب توسعه مي گردد

در چارچوب اصول آمايش سرزمين مي باشد، لذا اين سند نقشي بسيار مهم و تاثيرگذار در تحقق اهداف چشم انداز 

  .ايفا مي نمايد

با در نظر گرفتن سياست هاي كلي آمايش سرزمين ابالغيه مقام معظم رهبري مبني بر تعامل و همكاري با 

اسالمي با تقويت نقش آفريني سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  –هان به ويژه حوزه تمدن ايرانيكشورهاي منطقه و ج

امنيتي كشور در جهت منافع ملي يا مشترك و همچنين روند روبه افزايش تغييرات اقليمي و بطور كلي تحوالت 

بازنگري در اولين سند گسترده اي كه طي ده سال گذشته در سطوح ملي و بين المللي اتفاق افتاده است، لزوم 

اين بازنگري نه تنها شامل مضامين ضوابط مي باشد، بلكه . مطرح گرديد) ١٣٨٣مصوب سال (ضوابط ملي آمايش 

خاطر نشان مي سازد رعايت مولفه هاي چهارگانه . ساختار، روش ها و رويه هاي تدوين آنها را نيز در بر مي گيرد

، دور انديشي و توان مطرح بوده و از ورود به مفاهيم جزئي تر و نتيجه آمايش سرزمين يعني جامع نگري، كل گرايي

  .گيري هاي مكاني خارج از حيطه آمايش، اجتناب شده است

فرازهاي اين سند مجموعه اي از بايدها و نبايدها است كه الگوي اسكان جمعيت، ساختار فضايي فعاليت ها و 

بنايي را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پايه مذكور، تبيين چگونگي شكل بندي، بسط و گسترش شبكه هاي زير 

از آنجا كه اين . مي نمايد از اين رو مراعات آنها در تمامي مداخالت فضايي بخش دولتي و خصوصي الزامي مي باشد

در ذيل با  مورد تصويب و تاييد قرار گرفته... سند در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فضايي و كالبدي و

توجه به اهداف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي و طرح توسعه پايدار منظومه روستايي مواردي كه مرتبط 

  .با آن مي باشد آورده مي شود

 جهت گيري اقتصادي:  

مه موارد زير در سند جهت گيري ملي آمايش سرزمين در راستاي توسعه و بالندگي اقتصادي و پيشرفت و اقتدار ه

و نيل به سازمان فضايي مطلوب و مناسب كشور در  ١٤٠٤جانبه و پايدار كشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ايران 

كارايي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش (چارچوب اصول هشت گانه آمايش سرزمين 

ايراني و  - طبيعي، حفظ هويت اسالمي عدالت اجتماعي و تعادل منطقه ايي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع

حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور و رفع محروميت ها به خصوص در 

  :مشتمل بر موارد زير است) مناطق روستايي كشور و مالحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غير عامل

ليت در يك قلمرو با امكانات و قابليت هاي آن و رعايت مقياس مناسب رعايت تناسب بين نيازهاي استقرار فعا -١

  اقتصادي براي فعاليت در يك مكان با توجه به ظرفيت و كشش بازارهاي داخلي و خارجي

افزايش همگرايي و تقويت هويت ملي در طراحي و اجراي طرح هاي ملي و منطقه اي و تخصصي شدن عملكرد  -٢

ها و مزيت هاي نسبي مناطق براي تقويت وابستگي هاي متقابل منطقه اي و يكپارچگي اقتصادي براساس قابليت 

  ملي و پرهيز از تنوع و گسترش همه نوع فعاليت ها در يك قلمرو جغرافيايي

  هماهنگ سازي، انتظام بخشي و كنترل اقدامات و فرآيندهاي توسعه اي بخش هاي مختلف اقتصادي -٣
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نهادي و فراهم سازي الزامات مورد نياز در قلمروهاي سرزميني به منظور ارتقا سرمايه  بسترسازي، انجام ترتيبات -٤

هاي اجتماعي، توسعه سرمايه هاي انساني و پرورش انسان هاي باانگيزه، شاداب، متدين، وطن دوست، جمع گرا، 

  نظم پذير و  قانون گرا به عنوان مهمترين اركان توسعه

يتهاي اقتصادي در قلمرو سرزمين در راستاي ايجاد تعادل بيشتر بين نيمه غربي و توزيع مناسب جمعيت و فعال -٥

شمالغربي كشور و نيمه شرق و جنوب شرقي بر مبناي كارايي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي و 

  استفاده از ظرفيت ها  

  شبكه سكونتگاهي(جهت گيري فضايي و توزيع جمعيت:(  

زم براي استقرار جمعيت در نواحي مستعد از طريق فراهم ساختن زيرساخت ها و تأسيسات ايجاد زمينه هاي ال -١

  مورد نياز و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي به ويژه صنعتي و خدمات عمومي

ساماندهي و هدايت هدفمند جريان هاي مهاجرت در راستاي استراتژي توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين از  -٢

  :طريق

كشاورزي، دامداري، صنايع (زمينه سازي به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستايي  - 

  در چارچوب مقتضيات و مزيت هاي محلي...) دستي و

تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي اشتغالزا، توسعه ارائه خدمات عمومي و ارائه مشوق ها و تسهيالت متناسب با  - 

ات محلي در روستاها و شهرهاي كوچك به منظور ماندگاري جمعيت در شهرهاي كوچك و نواحي روستايي و مقتضي

  كاهش روند مهارجت به كالنشهرها و شهرهاي پرتراكم

سازماندهي شبكه سكونتگاهي كشور با هدف ارتقا بهره وري از سرزمين با مالحظات زيست محيطي و كاهش  -٣

  مشكالت و چالش هاي موجود

تقويت و سازماندهي سكونتگاه ها و عرصه هاي روستايي با هدف حفظ ارتباط پويا و سازنده بين نواحي شهري و  -٤

  روستايي و تقويت زنجيره هاي ارزش با تأكيد بر استقرار صنايع كوچك و اشتغالزا

هدف ماندگاري جمعيت  انتظام بخشي به فرآيندها و رويه هاي تبديل و الحاق سكونتگاه هاي روستايي به شهر با -٥

  مولد در روستاها و حفظ و بهره وري از اراضي قابل كشت

تقويت زمينه هاي اسكان جمعيت بيشتر و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در جزاير خليج فارس با تأكيد بر  - ٦

ترتيبات  تقسيم كار متناسب با ظرفيت ها و توان محيطي، بازآرايي تعامالت با قلمروهاي خشكي مجاور و تمهيد

  توسعه پايدار و متوازن در آنها به ويژه در جزاير راهبردي

 جهت گيري سازمان فضايي مطلوب:  

ممنوعيت تغيير كاربري زمين خارج از برنامه ها و طرح هاي مصوب و مغاير با مالحظات زيست محيطي از طريق  -١

د و بازنگري ضوابط و معيارهاي تغيير كاربري اتخاذ تدابير، ضوابط و مقررات و ساز و كارهاي نظارتي موثر و كارآم

  اراضي متناسب با ويژگي هاي بوم شناختي هر قلمرو 
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جنوب  -شمال) جاده اي(توسعه و تجهيز محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بين المللي  -٢

منتهي به دروازه هاي اقتصادي آبي و غربي كشور با تأكيد بر تمركززدايي از تهران، با اولويت مسيرهاي  -و شرقي

  زميني كشور

توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و خدماتي گردشگري با هدف تسهيل دسترسي و استفاده از اماكن، ابنيه و  -٣

از جنبه ميراث (محوطه هاي باارزش تاريخي ثبت جهاني و ثبت ملي شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگري 

  )فرهنگي و طبيعي

 ي حفاظت زيست محيطيجهت گير:  

در توليد و ) به ويژه بادي و خورشيدي(تنوع بخشي در منابع توليد انرژي و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير  -١

  تأمين بهينه انرژي هر منطقه از كشور متناسب با ظرفيت هر منطقه

  اعمال مديريت يكپارچه بر منابع آب -٢

  از منابع آب هاي زيرزميني و سطحي كشورممنوعيت برداشت بي رويه و ناپايدار  -٣

رعايت نيازهاي پايه زيست محيطي رودخانه ها، تاالب ها، درياچه ها، براساس ميزان تجديدشوندگي آب و  -٤

  ظرفيت قابل تحمل حوضه هاي آبريز در مهار و كنترل آب هاي سطحي كشور

  اقتصادي آب بر در قلمروهاي مختلف كشور توجه به محدوديت منابع آب در جانمايي و استقرار فعاليت هاي -٥

بازنگري و تجديدنظر در تخصيص آب از سدها به نفع تقويت مخازن درياچه ها و تاالب ها در پايين دست و حفظ  - ٦

  حقابه هاي زيست محيطي رودخانه ها و تاالب ها

  يت هر منطقهكاهش نسبت حجم آب مصرفي كل كشور به حجم منابع آب تجديدشونده متناسب با ظرف -٧

استفاده بهينه از ديپلماسي به منظور تأمين و تضمين پايداري دريافت آب از منابع برون مرزي با نالحظه فرصت  -٨

  ها و تهديدهاي ژئوپليتيكي

ايجاد تناسب و هماهنگي در اجراي طرح هاي سد، آبخيزداري، آبخوانداري و شبكه هاي آبياري و زهكشي پايين  -٩

  دست

در استقرار فعاليت ) توان اكولوژيك و ظرفيت تحمل محيط زيست(ه رعايت مالحظات زيست محيطي الزام ب -١٠

  هاي توسعه اي در پهنه سرزمين

 جهت گيري توسعه اقتصاد كشاورزي: 

سازماندهي بخش كشاورزي در پهنه سرزمين به منظور ايجاد تحول متناسب با مقتضيات اقليمي، ارتقا بهره وري  -١

  ت غذاييو تأمين امني

  با تأكيد بر ارزش اقتصادي آب) واحدهاي هيدرولوژيكي(تدوين الگوهاي بهينه كشت در دشت ها  -٢

ارتقا بهره وري آب و بكارگيري روش هاي مناسب آبياري متناسب با شرايط اقليمي و منطقه اي در راستاي صرفه  -٣

  ي از تغييرات آب و هواييجويي و استفاده بهينه از منابع آب با توجه به محدوديت هاي ناش

حفاظت، پيشگيري و كاهش آلودگي و فرسايش خاك و تغذيه آبخوان ها با اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان  -٤

  داري در حوضه هاي آبخيز كشور
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  محدوديت كشت محصوالت با نياز آبي باال در فضاهاي باز و جايگزيني در موارد ممكن از طريق كشت گلخانه اي  -٥

  يجاد و توسعه مجتمع هاي كشت و صنعت متناسب با قابليت هاي قلمروهاي مختلف كشورا - ٦

ساماندهي روابط بين بخش كشاورزي و صنعت متناسب با نيازهاي پسين و پيشين بخش كشاورزي و مقتضيات  -٧

  سرزميني

 جهت گيري توسعه و حفظ منابع طبيعي: 

  توسعه، حفاظت و احيا جنگل ها و مراتع كشور -١

حفاظت از تنوع زيستي و حفظ ذخاير ژنتيكي و زمينه سازي براي بهره مندي جوامع محلي از آن در زمينه هايي  -٢

  مانند گردشگري طبيعي

 جهت گيري توسعه صنعتي: 

ساماندهي مجتمع هاي صنعتي اعم ازب شهرك ها و نواحي صنعتي در پهنه سرزمين متناسب با مقتضيات و  -١

  مروهاي جغرافياييظرفيت هاي هر يك از قل

استقرار صنايع فرآوري اوليه منابع معدني در جوار ذخائر معدني، استقرار صنايع واسطه اي و سرمايه اي در مكان  -٢

  مناسب و استقرار صنايع مصرفي متناسب با موقعيت مكاني بازارهاي نهاده و محصول

  گانه براساس مزيت هاي نسبي و رقابتي ٩بردي توسعه صنايع مبتني بر فناوري هاي نوين و برتر در مراكز راه -٣

در محدوده سكونتگاهها و رعايت حريم هاي ) مطابق تعاريف شورايعالي امنيت ملي(عدم استقرار صنايع پرخطر  -٤

 ايمني و امنيتي مورد نياز

 جهت گيري توسعه علمي و فن آوري: 

پژوهشي در سطح كشور و جذب دانشجوي آنها توزيع جغرافيايي و ساماندهي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و  -١

  براساس مقتضايت و اولويت هاي توسعه ملي، منطقه اي و استاني و كارويژه هاي هر منطقه

طراحي و ساخت  فضاهاي تربيت متناسب با اقتضائات برنامه درسي، استاندارهاي تربيتي، تحوالت جمعيتي،  -٢

  اصول شهرسازي و معماري و شرايط اقليمي

أموريت گرا شدن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي متناسب با فعاليت هاي محل استقرار و حوزه م -٣

  عملكردي آن در سطوح بين المللي، ملي، منطقه اي و استاني

  ش.ه  ١٤٠٤سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  -٢- ١–٢- ٢

اهبردي است كه در آن به تحقق اسناد توسعه مطلوب در يكي از جمله اسناد ر ١٤٠٤سند چشم انداز بيست ساله 

ويژگيهاي زير جزء مهم ترين ركن اهداف . پرداخته شده است... ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فضايي، فرهنگي و

  .سند چشم انداز توسعه را شامل مي شود

ي بر اصول اخالقي و ارزش هاي توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متك -١

اسالمي، ملي و انقالبي، با تأكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق 

  انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي
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انساني و سرمايه اجتماعي در برخوردار از دانش پيشرفته، توان در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع  -٢

  توليد ملي

  امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت -٣

برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم  -٤

  عيض و بهره مند از محيط زيست مطلوبخانواده، به دور از فقر، تب

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري  -٥

  اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

شامل آسياي ميانه، (فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي  دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و - ٦

با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ) قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه

  ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

يم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي، الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحك -٧

نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسالمي و انديشه 

  )ره(هاي امام خميني 

  داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت -٨

توسعه روستايي جزء هدف مهم در طرح منظومه هاي روستايي و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي  از آنجا كه

  .روستايي است در نتيجه موارد مرتبط در سند چشم انداز در ارتباط با روستا به شرح ذيل آورده مي شود

 مالحظات آمايش سرزمين شامل: 

 مالحظات امنيتي و دفاعي -١

 كارايي و بازدهي اقتصادي -٢

 دت و يكپارچگي سرزمينوح -٣

 گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي -٤

 حفظ محيط زيست و احياء منابع طبيعي -٥

 تسهيل روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور - ٦

 رفع محروميت ها خصوصًا در مناطق روستايي كشور -٧

 مالحظات مناطق روستايي: 

  هويت بخشي به سيماي شهر و روستا -١

زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زير ساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي ارتقا سطح درآمد و  -٢

و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، باتاكيد بر اصالح نظام قيمت گذاري 

  محصوالت 

بر خودكفايي در توليد محصوالت اساسي تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد  -٣

  كشاورزي
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  سياست هاي كلي برنامه پنج ساله ششم توسعه -٣- ١–٢- ٢

ابالغ گرديده در امور مختلف اهداف گوناگوني را پيگيري و مدنظر  ٩/٤/١٣٩٤برنامه ششم توسعه كه در مورخه 

  .خواهد داشت كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود

 قتصاديامور ا: 

رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا به گونه اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي كشور، متوسط رشد  -١

  .درصد در طول برنامه محقق شود ٨

  بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت پذيري بازارها -٢

ادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آن ها در تحقق مشاركت و بهره گيري مناسب از ظرفيت نه -٣

  اقتصاد مقاومتي

توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه اي كشور به ويژه با كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي،  -٤

  ي طرف تجارت تبديل شدن به قطب تجاري و ترانژيتي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چند جانبه با كشورها

با مشاركت اشخاص ) بازار پول، بازار سرمايه و بيمه ها(گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن  -٥

حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم موثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه گذاري و ثبات و 

  تصادي كشور با تأكيد بر ارتقا شفافيت و سالمت نظام ماليپايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت هاي تجاري و اق

  تأمين مالي فعاليت هاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانكي - ٦

با مشاركت اشخاص ...) بازارهاي رقابتي، بيمه اتكايي و(ارتقا كيفي و كمي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن  -٧

سعه سرمايه گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به منظور تو

  .هاي تجاري و اقتصادي كشور

  الزم هاي مشوق و انگيزه ايجاد با خارجي گذاران سرمايه و كشور از خارج ايرانيان سرمايه جذب -٨

 و مؤسسات اماندهيس و اعتباري و بانكي پولي، مؤسسات و بازار بر مركزي بانك فراگير و كامل نظارت اعمال -٩

 تسهيالت به مطالبات غيرجاري نسبت كاهش و سالمت و شفافيت ارتقاء جهت در مالي و پولي غيرمتشكل بازارهاي

منابع و سرمايه هاي «به  عمومي بودجه تأمين منبع از آن، از حاصل درآمدهاي و گاز و نفت به نگاه تغيير -١٠

 از درصد 30 ساالنه واريز و موجود اساسنامه تنفيذ با ملي توسعه وقصند اساسنامه شدن دائمي و» اقتصادي زاينده

واحد  ٢حداقل  افزايش و ملي توسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازي ميعانات و نفت صادرات از حاصل منابع

  ساليانه به آن  درصد

  مركزي بانك از ها حساب مديريت استقالل - ١٠-١

 ارزي صورت به غيردولتي هاي بخش به ملي توسعه دوقصن منابع از تسهيالت ارائه - ١٠-٢

 عادي قوانين و اي بودجه تكاليف از ملي توسعه صندوق مصارف استقالل - ١٠-٣

 خط اخذ قبال در عامل هاي بانك نزد صندوق، ورودي منابع درصد از ٢٠حداكثر  ارزي گذاري سپرده - ١٠-٤

 و تعاوني متوسط و كوچك صنايع كشاورزي، بخش به ريالي التتسهي ارائه براي مذكور هاي بانك از ريالي اعتباري

 ملي توسعه صندوق معرفي با
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  انرژي شدت كاهش و گاز و نفت صنعت ارزش زنجيره تكميل -١١

 ، بهره)مالكيت نه(اكتشاف  هاي فعاليت در گذاري سرمايه براي غيردولتي هاي شركت تأسيس از حمايت -١٢

 ٤٤اصل  كلي هاي سياست چارچوب در مشترك ميادين ويژه به كشور ازگ و نفت ميادين توسعه و برداري

 مقياس كوچك و پراكنده هاي نيروگاه گسترش و نوين و تجديدپذير هاي انرژي سهم افزايش -١٣

 ارتقاء و انرژي شدت كاهش وري، بهره و اشتغال توليد، افزايش جهت در ها يارانه هدفمندسازي كامل تحقق -١٤

  اجتماعي عدالت هاي شاخص

 و نفت ميادين كليه در توليد همراه گازهاي از برداري بهره و كنترل مهار، آوري، جمع هاي طرح واگذاري -١٥

  مردم به نفت صنعت تأسيسات

 بازدهي داراي كاالهاي توليد توسعه و گاز و نفت صنعت ارزش زنجيره تكميل طريق از افزوده ارزش افزايش -١٦

  )انرژي مصرف شدت شاخص اساس بر(بهينه 

 بنيان دانش هاي شركت تقويت و تأسيس با گاز و نفت دستي پايين و باالدستي صنايع نمودن بنيان دانش -١٧

  خودكفايي افزايش منظور به فناوري انتقال و تجهيزات نصب ساخت، مهندسي، طراحي، براي

 گاز و نفت هاي چاه و مخازن از نهايي برداشت و بازيافت ضريب مستمر افزايش -١٨

 در آن الزامات رعايت با كشور جزاير و سواحل و نواحي ها، استان مناطق، در ملي نقش تعيين و كار تقسيم -١٩

 در مناطق گذاري سرمايه از دولت حمايت و ملي ثروت توليد افزايش منظور به مربوط، كلي هاي سياست چارچوب

 روستايي و يافته توسعه كمتر

 به مهاجرت تشويق و جمعيت تثبيت براي كشور روستايي توسعه جهت اجرايي اتاقدام و ها برنامه اتخاذ -٢٠

و  اي منطقه ملي، سطح در بهينه مديريت و ريزي برنامه با) آفريني ارزش و توليد كانون(عشايري  و روستايي مناطق

و  اقتصادي يدجد هاي فرصت ايجاد اجتماعي، منزلت و شأن ارتقاء و منابع توزيع در واقعي سهم تعيين محلي،

و  ها زيرساخت و تأسيسات سازي مقاوم و بومي دار مزيت زايي اشتغال و كارآفريني هاي فعاليت از ويژه هاي حمايت

   كشاورزي كلي هاي سياست ٩ بند بر تأكيد با روستايي اماكن

 مكران سواحل بر تأكيد با خرمشهر -چابهار محور در كشور جنوب دريايي اقتصاد توسعه -٢١

  ٠.٤٣جيني  ضريب به دستيابي براي ريزي برنامه -٢٢

 مزيت داراي هاي زمينه در اقتصادي مهم مناطق ايجاد و دريايي بازارهاي توسعه -٢٣

 آن براي رقابتي مزيت ايجاد و نقل و حمل توسعه در ريلي بخش اولويت -٢٤

 بزرگ مراكز به شبكه اتصال و باري هاي پايانه و شبكه تجهيز اولويت با باري ريلي نقل و حمل توسعه -٢٥

ويژه  به جهاني و اي منطقه ريلي هاي شبكه و كشور مهم خروجي و ورودي مبادي و صنعتي و تجاري اقتصادي،

  بار ترانزيت و صادرات توسعه هدف با جنوب شمال كريدور

 با آن والتمحص صادرات افزايش و معدني صنايع و معدن صنعت، هاي بخش افزوده ارزش رشد نرخ افزايش -٢٦

 معدن و صنعت كلي هاي سياست اجراي
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 تقويت و تجاري سازي نشان آن، به وابسته خدمات و صنعتي محصوالت و توليد شيوه نمودن بنيان دانش -٢٧

  جهان و منطقه بازارهاي در حضور

 ادپيشرفته،مو ونقل، حمل پتروشيمي، گاز، نفت، صنايع قبيل از(صنعتي  راهبردي هاي حوزه به دادن اولويت -٢٨

 پيشرفته هاي نفوذ فناوري ضريب افزايش و) كشاورزي و آب دريا، هوافضا، ارتباطات، و اطالعات فناوري ساختمان،

 ها آن در

 مواد افزوده ارزش زنجيره ظرفيت تكميل بر تأكيد با كشور داخلي صنايع مورد نياز مواد تأمين به دادن اولويت -٢٩

   معدن كلي هاي سياست 3 بند اجراي و معدني

 كيفيت مديريت و كشور استانداردسازي نظام تحول راه نقشه و جامع سند اجراي و تدوين -٣٠

  كشور اطالعات و آمار كارآمد و جامع نظام استقرار -٣١

 نظريه پايه توسعه استان زنجان: 

عه سازي و ماشين توسعه بخش صنعت و ايجاد خوشه هاي صنعتي با تأكيد بر صنايع متالوژي و ذوب فلزات، قط -١

  آالت، صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع نساجي و گسترش صنايع تبديلي و تكميلي

گسترش و بهره برداري از مواد معدني و توسعه واحدهاي صنعتي فرآوري آن با توجه به قابليت هاي استان در  -٢

  زمينه مواد معدني شيميايي با تأكيد بر معادن سرب، روي و مس

كشاورزي با بهره برداري از پتانسيل منابع آب، خاك، اقليم و ارتقا سطح فناوري و نوين سازي ساختار توسعه  -٣

با (و زراعت ) با تأكيد بر محصوالتي نظير زيتون و ميوه هاي سردسيري(بخش در استان با اولويت زيربخش باغداري 

  و توسعه دامپروري صنعتي، زراعت چوب) تأكيد بر نباتات علوفه اي

حفاظت و بهره برداري متعادل و اقتصادي از منابع آبهاي زيرزميني، مهار و بهره برداري مناسب از جريان هاي  -٤

  در چارچوب راهبردهاي ملي توزيع منابع آب) دايمي و فصلي(سطحي 

ره گيري از ايجاد و توسعه امكانات و خدمات نوين بازرگاني با توجه به چشم انداز توسعه صنعتي آن به منظور به -٥

  مزيت هاي توليدي و فضايي

توسعه و ارتقا بخش خدمات برتر در زمينه مهندسان مشاور و پيمانكاران، حسابرسان، مشاوران حقوقي، موسسات  - ٦

  و بازارهاي سرمايه به منظور پشتيباني از فرآيند توسعه استان) بيمه و بانكداري(بازاريابي، مالي 

سياحتي در  -يجاد و توسعه زير ساخت هاي گردشگري، تجهيز كانون هاي تفريحيحفظ و احيا آثار تاريخي، ا -٧

  عرصه هاي گردشگري استان متناسب با سطح عملكرد ملي و فراملي و توسعه كيفي هنرهاي سنتي و صنايع دستي

مسير توسعه زيرساخت ها و شبكه هاي حمل و نقل براي تسهيل ارتباطات فراملي، با توجه به قرارگيري در  -٨

  كريدور اصلي حمل و نقل و گسترش پيوندهاي اقتصادي درون استاني و بين استاني

گسترش و تجهيز شبكه هاي توزيع انرژي متناسب با موقعيت فضايي استان در شمالغرب و پراكندگي جمعيت و  -٩

  فعاليت در سطح استان

  وري اطالعات و ارتباطاتايجاد و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و اطالعاتي و كاربردي فنا -١٠
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توسعه فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص مورد  -١١

نياز در سطح ملي در گروه علوم پايه و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز با توجه به چشم انداز فعاليتهاي 

  ز تهران در ساير رشته هاتخصصي و نقش استان در تمركززدايي ا

توسعه فعاليتهاي دانش پايه از طريق ساماندهي مجموعه اي از مراكز علمي، پژوهشي و فن آوري در قالب پارك  -١٢

  علمي و فن آوري و مراكز رشد تخصصي و گسترش فعاليتهاي پژوهشي در گرايش هاي اصلي توسعه استان

  ستان با هدف ارتقا عرضه خدمات درمانيتقويت و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني ا -١٣

  توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي تخصصي فعاليتها در سطح ملي -١٤

تقويت و تجهيز مراكز مستعد جمعيت و فعاليت با تأكيد بر نواحي شمالي و جنوبي استان به منظور تعادل  -١٥

  ن و تعديل حركت هاي جمعيتي به سوي تهران با رعايت اصول پدافند غيرعاملبخشي به سازمان فضايي استا

رعايت مالحظات محيط زيستي در فرآيند توسعه استان به منظور ارتقا سطح پايداري توسعه با تأكيد بر  -١٦

  يحفاظت از منابع طبيعي و تنوع زيستي از طريق اعمال مديريت جامع زيست بومي مبتني بر رويكرد مشاركت

  ارتقا شاخص هاي توسعه انساني، سرمايه اجتماعي، هويت فرهنگي و احيا ميراث معنوي -١٧

  طرح هاي محلي و استاني  -٢–٢- ٢

اين . طرح هاي استاني و محلي شامل آن دسته از طرح هايي هستند كه در يك افق معين تهيه و تدوين مي گردد

ابعاد گوناگون توسعه استان و شهرستان پرداخته و در  طرح ها در قالب شرح خدمات مشخص به مطالعه و بررسي

نهايت به ارائه پيشنهادات الزم براساس يافته ها و شناخت وضع موجود مي پردازد كه از مهمترين طرح هاي انجام 

  :شده در سطح استان و شهرستان مي توان به طرح هاي زير اشاره نمود

  طرح آمايش استان -١

  ان ناحيه ابهرطرح جامع توسعه و عمر -٢

  طرح ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان زنجان -٣

هر يك از طرح هاي فوق متناسب با شرح خدمات خود زمينه هاي مختلف توسعه استان را در ابعاد مختلف فضايي 

ي برنامه پرداخته اند كه شناخت ديدگاههاي آنها مي تواند زمينه را برا... شامل استان، ناحيه هاي كالن، خرد و 

  :ريزي مناسب در سطح توسعه پايدار منظومه هاي روستايي فراهم سازد كه در زير به بررسي آنها پرداخته مي شود

  طرح آمايش استان -١-٢–٢- ٢

آمايش سرزمين برنامه اي بلند مدت براي سازمان دهي بهينه زندگي انسان و فعاليت هاي او در فضاي جغرافيايي 

يه نيل به توسعه پايدار و در برگيرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سياست ها و برنامه هاي است و يكي از اسناد پا

اجرايي است كه توسط بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در ابعاد مختلف طبيعي، انساني، اقتصادي، اجتماعي، 

سازماندهي فضاي هدف آمايش سرزمين، . فرهنگي و كالبدي مطابق با جهت گيري هاي كالن ملي انجام مي گيرد

جغرافيايي براي حفظ و بهره برداري خردمندانه از پهنه سرزمين است كه بر پايه مزيتهاي محيط طبيعي و انسان 

اين برنامه مي كوشد جنبه . ساخت با رويكردي سيستمي و همه سو نگر در چارچوب توسعه پايدار انجام مي گيرد

عه نمايد و عدم تعادل هاي موجود بين عناصر تشكيل دهنده فضاي هاي مختلف زندگي و فعاليت هاي انساني را مطال
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نكته اي كه در بيش از پنجاه . جغرافيايي را بشناسد و امكان تحقق توسعه فضايي همه جانبه و پايدار را فراهم سازد

  .سال نظام برنامه ريزي كشور كمتر بر آن توجه شده است

ه مانند ساير نقاط كشور تهيه و تدوين گرديد و متناسب با قابليت براين اساس طرح آمايش سرزمين استان زنجان ب

ها و توان هاي نواحي مختلف استان برنامه هاي متناسب ارائه شده است كه مجموعه راهبردها و سياستگذاري هاي 

به شمار توسعه براي منظومه مطالعاتي و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي كه جزيي از شهرستان سلطانيه 

  .مي رود به قرار زير بوده است

به تصويب هيئت دولت وقت رسيده است مناطق برنامه  ١٣٨٩براساس منطقه بندي آمايش سرزمين كه در اسفند 

  .منطقه به شرح زير مي باشد ٩ريزي كشور به 

  گيالن، مازندران و گلستان: منطقه ساحلي شمال - 

  )شمالغرب(و اردبيل  آذربايجان شرقي، غربي: منطقه آذربايجان - 

  همدان، كرمانشاه، كردستان، لرستان و ايالم: منطقه زاگرس - 

  )جنوب غرب(خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد : منطقه خوزستان - 

  فارس و بوشهر: منطقه فارس - 

  تهران، مركزي، زنجان، سمنان، قم، قزوين و البرز: منطقه البرز جنوبي - 

  چهارمحال و بختياري اصفهان، يزد و: منطقه مركزي - 

 كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان: منطقه جنوب شرقي - 

  خراسان جنوبي، رضوي و شمالي : منطقه خراسان - 
  مناطق برنامه ريزي آمايش سرزمين): ٤(شماره نقشه
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و  عالوه بر آن كل استان نيز براساس مولفه ها و معيارهاي مختلف از جمله جمعيت، وسعت، همگني طبيعي

كاركردي، دسترسي، فاصله كه در جدول زير به تفصيل اشاره شده به پنج منطقه برنامه ريزي و دسته بندي شده 

منطقه برنامه ريزي ) ٣منطقه برنامه ريزي طارم، ) ٢منطقه برنامه ريزي زنجان، ابهر، ) ١: است كه عبارتند از

 .ه برنامه ريزي نيك پيمنطق) ٥منطقه برنامه ريزي ماهنشان، ) ٤خدابنده، ايجرود، 

  معيارهاي بهينه سازي مناطق برنامه ريزي استان): ٦(جدول شماره

عرصه هاي 

  تصميم گيري
  اهداف

  اقدامات

  مكاني  رفتاري

نظام استقرار 

  جمعيت

اصالح، كنترل و ساماندهي نظام 

  استقرار جمعيت

تقويت جايگاه نظام شهري و روستايي، 

صلي جمعيت تقويت پيوند فضايي با مراكز ا

و فعاليت، گسترش نقش عملكردي 

  شهرهاي مياني، كوچك و روستا شهرها

تعديل گسست و انفصال فضايي در نظام استقرار 

جمعيت، گسترش سرمايه گذاري ها و امكانات 

  زيربنايي در نواحي مستعد حاشيه اي و مركزي

سازمان يابي 

  فضايي

اصالح و كنترل سازمان فضايي 

  استان

ملكردي زير مناطق گسترش نقش ع

  حاشيه اي

توسعه توان هاي فضايي، كاركردي در زير 

  مناطق توسعه نيافته استان

  نظام كاركردي
بهبود سطح بندي كاركردي 

  سازمان فضايي استان

افزايش نقش كاركردي مراكز فعاليت و 

  سكونت

انتقال بخشي از كاركردها به سمت نواحي 

  مستعد و ارتقا سطح كيفي اين كاركردها

سلسله مراتب 

  سكونتگاهي

بهبود نظام سلسله مراتب 

  سكونتگاهي استان

تقويت و گسترش نقش شهرهاي مياني، 

  كوچك و روستا شهرها

تقويت پيوند فضايي، عملكردي منطقه اي و 

  درون منطقه اي

نظام مديريت و 

  برنامه ريزي

اصالح ساختار نظام تصميم گيري 

  استان

يت هاي افزايش استفاده مطلوب از قابل

  نظام برنامه ريزي
  گسترش اختيارات نهادهاي محلي

  حركات جمعيتي
كنترل و تنظيم جريان هاي 

  مهاجرتي شهري و روستايي

افزايش امكانات رفاهي، عمومي و درآمد در 

  شهرهاي كوچك و روستاشهرها و روستاها

گسترش و توسعه استفاده از توان مناطق 

جرتي مهاجرت فرست و هدايت جريان هاي مها

  به سمت مناطق مستعد

نظام مديريت و 

  اقتصادي متمركز

بهبود نظام مديريت و اقتصادي 

  جهت تمركززدايي نسبي

اصالح ساختار دولت و اقتصاد دولتي در 

  جهت تمركززدايي

تفويض اختيار به مناطق در فرآيند برنامه ريزي 

  و رشد و توسعه نواحي مستعد

  كاهش تمركزگرايي  نظام تمركززدايي
تمركززدايي و ايجاد تعادل در جهت تلفيق 

  اقتصادي و سياسي نواحي

تمركز بهينه منابع در مركز استان و تقويت زير 

  مناطق مستعد در جهت تمركززدايي

  اشتغال
اصالح و كنترل الگوي اشتغال 

  استان

گسترش ظرفيت هاي شغلي در ساختار 

  اقتصادي موجود و آينده
  مستعد استانتوسعه مراكز اشتغال در نواحي 

  نظام فن آوري
اصالح و بهبود سطح فن آوري در 

  استان

افزايش استفاده مطلوب از ظرفيت هاي فن 

  آوري در استان

توسعه مراكز فن آوري و تحقيقاتي در نواحي 

  مستعد و استفاده مناسب از قابليت هاي بومي

نظام منابع 

طبيعي و محيط 

  زيست

حفاظت بهتر از منابع طبيعي و 

  استفاده از اين منابع بهبود

افزايش مطلوب سطح استفاده از توان هاي 

  محيطي

استفاده مناسب از منابع در جهت توسعه نواحي 

  مستعد
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  مناطق برنامه ريزي استان زنجان): ٥(شماره نقشه

  
 منطقه برنامه ريزي زنجان، ابهر: 

بر محدوده شهرستانهاي ابهر، خرمدره،  ابهر از نظر تقسيمات اداري سياسي منطبق –منطقه برنامه ريزي زنجان

اين منطقه بصورت نواري در بخش سياسي استان و در بين ساير . سلطانيه و بخش جنوبي شهرستان زنجان است

مناطق برنامه ريزي واقع شده است و از شمال شرق به منطقه برنامه ريزي طارم، از شمال و شمال غرب به منطقه ي 

رب به منطقه برنامه ريزي ماهنشان، از جنوب به منطقه برنامه ريزي خدابنده و از شرق به برنامه ريزي نيك پي، از غ

  .استان قزوين محدود شده است
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  منطقه برنامه ريزي زنجان، ابهر): ٦(شماره نقشه

  
  :از مهم ترين توان هاي منطقه زنجان، ابهر موارد زير حائز اهميت است

، شبكه )آزادراه، راه اصلي و فرعي(خطي امكانات زيربنايي، شبكه ارتباطي مهم ترين ويژگي منطقه زنجان رشد  -١

، شبكه هاي مخابراتي و اطالعات )فيبر نوري(هاي انتقال سوخت و انرژي و تاسيسات جانبي شبكه انتقال ديتا 

اين ويژگي . استنيروگاه ها و مراكز تخليه بار در محور راه ترانزيت و مسير آزاد راه قزوين زنجان در اين منطقه 

 .منطقه زنجان را به مجهزترين بخش استان از نظر فعاليت و سكونت تبديل كرده است

اين محور قطب فعاليتهاي اقتصادي و همچنين محل تمركز مهم ترين مراكز اسكان جمعيت در استان زنجان  -٢

كز صنعتي در اين محدوه قرار مهم ترين و بزرگترين شهرهاي استان، مهم ترين شهرك ها، مجتمع ها و مرا. است

 .گرفته است

وجود اراضي . در محدوده منطقه زنجان، ابهر دو دشت ارزشمند ابهر، خرمدره و سلطانيه، زنجان واقع شده است -٣

مسطح و دسترسي به منابع آب سطحي و زيرزميني شرايط مطلوبي براي انجام فعاليت هاي كشاورزي ايجاد كرده 

موعه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري و مراكز زيست شهري و روستايي خود فرصت ها و اين دو دشت با مج. است

  .توان هاي مناسبي براي توسعه ايجاد كرده اند

برخي از بخش هاي اين منطقه به ويژه دشت ابهر خرمدره توان مناسبي براي كشت محصوالت باغي و محصوالت  -٤

  .زراعي آبي دارد

بيش از نيمي از . ر كشت آبي و توليدات آبي استان به منطقه زنجان اختصاص داردبيشترين ميزان سطوح زي -٥

اين منطقه از نظر توليدات باغي نيز بسيار . اراضي كشت آبي و توليدات كشت آبي استان به اين محدوده مربوط است
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هم اين منطقه از درصد از اراضي باغي استان در اين منطقه قرار گرفته است و س ٤٥حائز اهميت است، حدود 

بيشترين سطح باغات گردو و انگور استان كه از جمله مهمترين . درصد است ٦٥توليدات باغي استان حدود 

  .محصوالت توليدي استان به شمار مي روند در اين منطقه قرار گرفته است

مرغ صنعتي و  منطقه زنجان قطب توليد محصوالت دامي استان شامل شير، گوشت قرمز، طيور صنعتي و تخم - ٦

  .عسل است

درصد واحدهاي صنعتي استان در اين منطقه  ٩٢بيش از . منطقه زنجان قطب فعاليت هاي صنعتي استان است -٧

اين . درصد شاغالن بخش صنعت استان نيز به منطقه زنجان اختصاص دارد ٩٥همچنين بيش از . واقع شده است

بيشترين تعداد شهرك هاي صنعتي . ليت هاي صنعتي حكايت داردآمار از برتري مطلق منطقه زنجان در استقرار فعا

  .استان نيز در اين منطقه قرار گرفته است

منطقه زنجان از نظر فعاليت هاي معدني نيز حائز اهميت است، با وجود توانمندي هاي شهرستان ماهنشان در  -٨

معادن فعال و غيرفعال غني ترين منطقه ميزان ذخاير معدني و تعداد فعاليت هاي معدني، منطقه زنجان از نظر 

  .بيشترين واحدهاي فرآوري مواد معدني نيز در اين منطقه مستقر شده است. استان است

درصد از كل سرمايه  ٧٦تمركز اصلي سرمايه گذاري هاي انجام شده در استان زنجان در اين منطقه است، حدود  -٩

بررسي ها نشان مي دهد حتي . ه اين منطقه صورت مي گيردگذاري هاي انجام شده در استان زنجان در محدود

درآمدهاي درون منطقه اي در شهرستان هاي حاشيه اي نيز در قالب جريان سرمايه به سود اين منطقه و به ويژه 

  .شهر زنجان سرمايه گذاري مي شود

 و منطقه اين نصيب نيز لتيدو بودجه هاي غالب سهم منطقه، اين در سرمايه گذاري ها اصلي تمركز بر افزون -١٠

اين  در شده واقع شهرهاي به درصد ٨٣ حدود استان بودجه هاي كل از ميشود، آن در واقع مهم سكونتگاه هاي

 .مي يابد تخصيص محور

 منطقه زنجان جذب بارها درصد ٩٨ از بيش مي دهد نشان كاال و بار سرمايه، ارتباطي، جريانات و سمت بررسي -١١

 نيز جريانات مسافر و جابجايي خصوص در همچنين. است اندك بسيار جريانات اين از مناطق يرسا سهم و ميشود

 .است ابهر زنجان، منطقه ي به مربوط سفرها اين درصد ٨٤ از بيش

 در سيلوها و سردخانه ها انبارها، شامل پشتيبان خدمات مراكز و بازرگاني و توليدي زيرساخت هاي بيشترين -١٢

   .است يافته قراراست منطقه اين

 اين در واقع سكونتگاه هاي در استان غيردولتي عالي آموزش مراكز بيشتر و دولتي عالي آموزش مراكز تمامي -١٣

 .شده اند متمركز محدوده

 بين راهي واحدهاي درصد ٤٠ حدود ميدهد نشان رفاهي و پذيرايي و اقامتي واحدهاي پراكندگي الگوي بررسي -١٤

 .است شده مستقر قهمنط اين در استان

 در زنجان استان منطقه اي كاركردهاي درصد ٨٥ و زنجان استان سكونتگاه هاي ملي و فراملي كاركردهاي تمام -١٥

 .است شده واقع منطقه اين
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 كرده ايجاد جانوري گونه هاي برخي براي زيستگاه هايي منطقه اين بخش هاي از برخي در طبيعي ويژگيهاي -١٦

شكار  منطقه. است شده تعريف منطقه اين در ممنوع شكار منطقه ي يك گونه ها اين از حراست به منظور و است

 .است آهو زيستگاه و است گرفته قرار ابهر شهرستان محدوده ي در خراسانلو ممنوع

  .است زنجان استان مناطق ساير جوان كار نيروي و مهاجران مقصد و جذب قطب زنجان منطقه ي -١٧

. است اهميت حائز نيز نفر ١٠٠٠ از بيش جمعيت با پرجمعيت روستاهاي داشتن حيث از جانزن منطقه ي -١٨

 با روستاهاي از برخي گرفته اند، قرار محدوده اين در زنجان استان پرجمعيت روستاهاي از درصد ٤٦.٥ حدود

  .يافته اند استقرار زنجان منطقه ي محدوده ي در نيز نفر ٣٠٠٠ از جمعيت بيش

 شهرهاي ميان در جاذبه بيشترين مي دهد نشان استان شهرهاي ميان در متقابل تأثير و ارتباط ميزان بررسي -١٩

 زنجان به و خرمدره و ابهر شهرهاي بين قوي پيوندي. دارد وجود خرمدره و ابهر شهر دو و زنجان شهر بين استان

 جمله داليل از اجتماعي و اقتصادي جمعيتي، پيوندهاي ساير كنار در راه آهن و آزادراه اصلي، راه خطوط وجود دليل

 .است زنجان شهر و خرمدره و ابهر شهر دو بين جاذبه ي بودن باال

  :كرد اشاره زير موارد به ميتوان ابهر زنجان، منطقه ي محدوديت هاي و چالشها جمله از

 خرمدره، ابهر، ملهج از منطقه اين پرجمعيت شهرهاي محدوده ي شامل زنجان منطقه ي از عمده اي بخش -١

شامل شبكه  توسعه زيرساخت هاي اصلي ترين محدوده ي همچنين و زنجان شهر و سلطانيه قلعه، صائين هيدج،

 قرار باالي لرزه خيزي خطر با محدوده ي در آن جانبي تأسيسات و انرژي و سوخت انتقال شبكه هاي ارتباطي، هاي

 .است گرفته

 بيشترين ميدهد نشان بررسي ها است، سرمازدگي پديده ي وقوع منطقه اين در موجود چالش هاي جمله از -٢

 در نيز تگرگ بارش رخداد ميزان همچنين. است بوده زنجان منطقه ي به مربوط استان در پديده اين وقوع تعداد

 .باالست اين منطقه

دهه  در عميق نيمه و عميق چاه هاي حفر گسترش دليل به زنجان منطقه ي در زيرزميني آب هاي سطح افت -٣

 با بيالن منطقه اين زيرزميني آب منابع شده باعث كه است منطقه اين زيست محيطي تهديدات جمله از اخير هاي

 زنجان در منطقه ي زيرزميني آب سفره هاي از بهره برداري حجم بيشترين و چاه تعداد بيشترين. شود مواجه منفي

 .ميشود مشاهده

 پسماند با صنعتي فعاليتهاي استقرار به ويژه و منطقه اين در صنعتي واحدهاي يشترينب گيري به قرار توجه با -٤

 انواع آالينده ها ورود محدوده، اين در فعاليت و جمعيت استقرار مراكز و زيرساختها شديد تمركز همچنين خطرناك،

 اين چالش هاي كنوني ملهج از آن در زيست محيطي آلودگي هاي انواع گسترش و منطقه اين آب و خاك منابع به

  .است منطقه

  :است زير شرح به ابهر زنجان، منطقه ي توسعه اولويت هاي مهم ترين فوق به مراتب بنا

فعاليت  غالب بخش و است داده جاي خود در را فرااستاني كاركرد و مقياس با فعاليت هاي محور اين از آنجا كه -١

 جذب مناسب براي بستري ابهر زنجان، برنامه ريزي منطقه ي شود،مي شامل را استان پيشروي و برتر مدرن، هاي

 .است فراملي و ملي سرمايه گذاري جريان هاي
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 دسترسي و دارد تبريز و تهران كشور، مهم كالن شهرهاي با قوي زيرساختي و ارتباطي پيوندهاي منطقه اين -٢

 را و فراملي ملي منطقه اي، ناحيه اي، محلي، هايعملكرد ميتواند و دارد شهرها اين مصرف عمده ي بازار به مناسبي

 .شود عهده دار مختلف سطوح در

 خدمات ارائه ي براي الزم ظرفيت مناسب، حمل و نقل شبكه ي و زيربنايي امكانات تمركز دليل به منطقه اين -٣

و  ملي كاركرد با رداريانبا و حمل و نقل خدمات نوين، و برتر بازرگاني خدمات. دارد را بين المللي و فرااستاني

 .است شده ذكر خدمات جمله از برتر مشاوره خدمات مراكز و گردشگري پشتيبان خدمات فراملي،

 گردشگري جاذبه هاي تعداد بيشترين. است اهميت حائز بسيار نيز گردشگري فعاليتهاي نظر از زنجان منطقه ي -٤

 همچنين گرفته است، قرار منطقه اين در خارجي دشگرانگر جذب توان با و بين المللي جاذبه هاي به ويژه استان

  .است شده متمركز منطقه اين در گردشگري بخش پذيرايي و اقامتي رفاهي، امكانات بيشترين

 تخصص هاي اصلي منطقه برنامه ريزي زنجان، ابهر: 

تحقق  براي موجود هاي توان و آمايش منظر از استان توسعه اهداف به دستيابي براي پايه شرايط به عنايت با

 زير تعيين شرح به ابهر زنجان، منطقه برنامه ريزي در اصلي تخصص هاي مجموعه استان ي توسعه مطلوب سناريوي

  :ميگردد

  :پهنه اصلي توسعه كشاورزي - ١

 واقع در استان شرق از خطي به صورت زنجان سلطانيه، دشت و خرمدره ابهر، هاي دشت در كشاورزي توسعه محور

 ذيل به عنوان داليل به آمايشي منظر از كه يابد مي امتداد زنجان شهرستان غرب شمال تا و شروع ابهر شهرستان

 :ميشود تعيين كشاورزي توسعه محور

 دارد قرار محور اين در ارضي قابليت نظر از استان آبي زراعت مناسب زمين هاي.  

 توسعه اصلي زيرساخت هاي به دسترسي آن به تبع و استان يافته تجهيز ممتاز و اصلي محور در قرارگيري 

 ... و انرژي شبكه ارتباطي، شبكه همانند كشاورزي

 روستايي و شهري سكونتگاه هاي مهم ترين وجود و استان كشاورزي محصوالت مصرف عمده بازارهاي استقرار 

 به ويژه استان از خارج عمده مصرف بازارهاي با محدوده اين قوي فضايي پيوند همچنين و محور اين در استان بزرگ

 تبريز و تهران كالن شهري منطقه

 اما است بوده كشاورزي هاي فعاليت انجام محل ديرباز از زنجان سلطانيه و خرمدره ابهر دشت دو اين باوجوداينكه 

 به دارد تا ضرورت استان خدماتي و صنعتي شهري، جمعيت استقرار اصلي محور با محدوده اين انطباق دليل به

 اتخاذ با و بدين ترتيب گيرد، قرار تأكيد مورد كشاورزي توسعه اصلي هاي محدوده از يكي به عنوان متمركز تصور

 محدوده، اين در و روستايي شهري سكونتگاهي نظام تقويت و صنعتي و كشاورزي فعاليتهاي به بخشي تعادل راهبرد

 و صنعتي هاي فعاليت ويژه بخش ها به و فعاليت ها ساير توسعه نفع به محور اين در كشاورزي فعاليت هاي ركود از

  .آمد خواهد عمل به جلوگيري خدماتي
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  :توسعه صنعتي ١محور درجه  -٢

 توسعه فعاليت هاي محور اصلي ترين به عنوان آن جغرافيايي ويژگي هاي به توجه با ابهر زنجان، برنامه ريزي منطقه

 روند گسترش به مربوط مطالعات هرچند دارد، و داشته اي ويژه بسيار نقش استان فضايي سازمان در صنعتي

متمركز  استقرار ويژه به اقتصادي فعاليت هاي تمركز دليل به است حاكي استان مختلف مناطق در فعاليتها

رو  اين از است، شده استان سطح در تعادل هايي عدم بروز سبب باال جمعيت پذيري با همراه صنعتي واحدهاي

كالبدي  واقعيت يك به عنوان منطقه اين كه درعين حال و داد تغيير را محور اين به نگرش زاويه تا دارد ضرورت

از ظرفيت  منطقي تقسيم كار و مناسب برنامه ريزي با كند، مي ايفا استان توسعه هدايت در را خود انكارناپذير نقش

در  مي دهد نشان نيز كنوني روند. دش بهره مند استان حاشيه اي مناطق به توسعه بسط جهت محدوده اين هاي

حال  در استان مناطق ساير به و منشعب منطقه اين از استان صنعتي توسعه 2 درجه محورهاي تكاملي فرايند يك

 .شد خواهد پرداخته آن به بعدي مباحث در كه موضوعي هستند، گسترش و نشر

لحاظ  با استان از پهنه اين در جمعيت استقرار و فعاليت متورم رشد منفي جنبه هاي گرفتن نظر در ضمن بنابراين

  :يافت خواهد استقرار منطقه اين در استان صنعتي توسعه 1 درجه محور ذيل، موارد نمودن

 و تأثيرات تا شد خواهد سبب كشاورزي و توسعه صنعتي سازي متعادل طرحهاي همزمان اجراي و پياده سازي 

 در صورت صنعتي فعاليت هاي انجام اين، بر افزون. برسد حداقل به محدوده اين در صنعت رشد منفي پيامدهاي

 توسعه خواهد شد، منطقه اين كشاورزي بخش پايدار ي توسعه پشتيبان مناسب مقياس در فعاليتها صحيح انتخاب

 .است ها فعاليت اين جمله از مرتبط غذايي صنايع ديگر و بندي بسته فراوري، صنايع ي

 اينكه به مشروط شد، خواهد استان ديگر مناطق توسعه صنعتي تحريك سبب محور اين در صنعتي فعاليت هاي 

 اولويت استقرار طرح اين در. باشد متناسب فعاليت ها استقرار براي استان فضايي تقسيم كار در محدوده اين نقش

 قرار فعاليتهاياست و است فراملي و ملي برد با صنعتي واحدهاي توسعه زمينه سازي و تشويق صنعتي فعاليتهاي

 سلسله مراتب استان با برنامه ريزي ديگر مناطق به محدوده اين با صنعتي پيوند در محلي و منطقه اي برد با صنعتي

 .شد خواهد واگذار پايينتر

 بود خواهد باال فن آوري با بزرگ مقياس باالدستي صنايع استقرار محل محدوده اين صنعتي، پيوندهاي لحاظ به 

 به با توجه كه به گونه اي دارد، كشور و استان صنعت بخش با قوي صنعتي پيوند برقراري جهت بااليي توانمندي كه

 اين فضاي ملي، تقسيم كار در تبريز و قزوين تهران، كالن شهري توسعه يافته مناطق با محور اين فعال ارتباطات

 و جديد پذيرش نقشهاي و مذكور طقمنا صنعت بخش با صنعتي پيوند برقراري در صنعتي توسعه به قادر محور

  كشور در صنعتي فعال

 صنايع با پيوند برقراري فرايند بود در خواهند قادر پايين دستي صنايع از برخي ديگر سوي از. بود خواهد 

 .يابند استقرار صنعتي توسعه پايين تر مراتب سلسله در باالدستي

 شود  جلوگيري منطقه اين در استان حاشيه اي مناطق ينسب مزيت هاي بر متكي صنايع استقرار از دارد ضرورت

 .تأكيد شود منطقه اين باالدستي صنايع با آن پيوند برقراري به حاشيه اي مناطق به فعاليت ها اين هدايت ضمن و
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  :كانون هاي صنعتي - ٣

است،  زير شرح به منطقه اين صنعتي كانون هاي مهم ترين منطقه، اين در صنعتي مهم نقش هاي تعريف به توجه با

  :بود خواهند منطقه صنعتي فعاليت هاي استقرار اصلي بخش هاي كانون ها اين

 و منفرد صنعتي واحدهاي كه است استان صنعتي پهنه متمركزترين زنجان شهر حوزه در واقع صنعتي كانون 

 .است داده جاي خود در را صنعتي شهركهاي همچنين

 شهرك هاي همچنين و منفرد صنعتي واحدهاي كه هيدج و ابهر رهايشه حد فاصل در واقع شرق صنعتي كانون 

 .ميشود شامل را صنعتي

 خواهد سرمايه بر و بزرگ مقياس صنعتي كارگاه هاي تمركز محل طارم جاده ابتداي در بناب ذاكر، صنعتي كانون 

 .بود

 زنجان خرمدره، ابهر، عتيصن مناطق با پيوند در كه سلطانيه محدوده شهر در شكل گيري حال در صنعتي كانون 

 .دارد قرار توسعه استان اصلي محور در

  :خدماتي ١محور درجه  -٤

 كاركردهاي مل و پذيرش براي باال ظرفيت و جغرافيايي ممتاز موقعيت به توجه با ابهر زنجان، ريزي منطقه برنامه

پيوندهاي  دليل به منطقه اين ،است خدماتي فعاليت هاي استقرار براي ها محدوده متمركزترين از يكي فراملي،

و  حمل و نقل بين المللي كريدورهاي مسير در قرارگيري تبريز، و تهران منطقه كالن شهري دو با قوي جغرافيايي

برد  لحاظ به. ميشود تعيين استان خدماتي ١ درجه محور به عنوان استان اصلي سكونتگاه هاي استقرار همچنين

اين  جايگاه به توجه با. دارد قرار نخست اولويت در محور اين در بين المللي و ملي كردعمل با خدمات استقرار فعاليت،

پذيري  سكونت و صنعت و كشاورزي زمينه هاي در استان فضايي سازمان در آن براي شده تعريف نقش هاي و محور

  :بود خواهد ولويتا در محور اين در استقرار جهت ذيل خدماتي فعاليت هاي مجموعه روستايي و شهري باالي

 واردات، و صادرات هاي شركت المللي، بين و ملي نقل و حمل مؤسسات همانند نوين و برتر بازرگاني خدمات 

 معدني، خدمات و صنعتي و كشاورزي محصوالت بورس فصلي، و دائمي هاي نمايشگاه گمرك، بازاريابي، بنگاه هاي

 اين. گيرد جاي مي محدوده اين در فراملي و ملي كاركرد با اقتصاد چهارم بخش مجموع، در و بزرگ مقياس تجاري

 استقرار اصلي پيرامون شهرهاي يا درون ميتوانند الزم زيرساخت هاي به دسترسي و زمين وجود به توجه با خدمات

 .يابند

 اين يگرد مهم كاركرد و نقش فراملي و ملي كاركرد با كاال انبارداري و حمل و نقل ارائه خدمات مراكز استقرار 

 ها براي محدوديت گرفتن نظر در با همچنين و دارند نياز وسيع اراضي به ها فعاليت اين كه آنجا از. است منطقه

 ترجيح ها، اين كاربري ناسازگار و نامطلوب همجواري هاي ايجاد دليل به شهرها محدوده در ها فعاليت اين جانمايي

 و دسترسي تسهيل با هدف همچنين. يابند استقرار اصلي شهرهاي محدوده از خارج در ها فعاليت اين كه است آن

 .يابند قزوين استقرار ابهر، زنجان، آزادراه با همجواري در خدمات اين شود مي توصيه جابه جايي ها

 تا زنجان شهر حد فاصل در استقرار اولويت با فراملي و ملي كاركردي مقياس در برتر گردشگري پشتيبان خدمات 

 گردشگري تخصص خدمات استقرار ثقل مركز و كانوني منطقه به عنوان كيلومتر، ٤٠ حدود مسافتي رد سلطانيه
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 اصلي محدوده شهرهاي از خارج و محدوده در استقرار امكان به تناسب خدمات اين. است منطقه اين براي ديگر مهم

 .داشت خواهند سلطانيه و زنجان شهر به ويژه منطقه،

 مراكز تيرپارك ها، و رفاهي خدماتي، مجتمع هاي شامل بزرگ مقياس جاده اي حمل و نقل توسعه خدمات 

 از ديگر قزوين ابهر، زنجان، بزرگراه با همجواري در جانمايي اولويت با گردشگري هاي بازارچه اقامتي، و پذيرايي

 .است محدوده اين ضروري اقدامات

 هدف با اينترنت سرويس دهنده مراكز ديتا، كزمرا شامل اطالعاتي و مخابراتي شبكه هاي به مربوط خدمات 

 محدوده اين در توسعه نيازمند فراملي و ملي مقياس در استاني فرا الكترونيك پيوندهاي تقويت و توسعه ايجاد،

 است. 

 و فرااستاني مقياس در هوايي و ريلي زميني، از اعم مسافر حمل و نقل خدمات ارائه مراكز و ها پايانه ي توسعه 

 .سلطانيه خرمدره ابهر، زنجان، شهرهاي در فراملي

 كشاورزي و صنعتي فعاليت هاي استقرار جهت فني و علمي پشتيباني هدف با مشاوره برتر خدمات ارائه مراكز 

  توسعه و تحقيق مراكز همچنين و باال فن آوري سطح با برتر و بزرگ مقياس

  ):بيشمالي، جنو ١محور گردشگري درجه (محور گردشگري ممتاز  - ٥

) غربي( ٣منطقه  و) سبالن( ٢منطقه  يعني كشور گردشگري منطقه دو دهنده پيوند محور اين فرااستاني بعد در

استان هاي  از كه خورد مي پيوند گيالن استان با شمال از و دارد امتداد استان جنوب به شمال از محور اين. است

ختم مي  همدان استان به جنوب از محور اين. دشو مي محسوب كشور گردشگري 2 منطقه در گردشگرپذير مهم

 و ريزي زنجان منطقه برنامه در بخشي طارم، ريزي منطقه برنامه در گردشگري محور اين از بخشي بنابراين. شود

 .است شده واقع ايجرود منطقه خدابنده، در ديگر بخشي

 و گردشگري كشور جامع طرح پيشنهاد همدان استان تا قيدار سلطانيه، زنجان، محور شامل محور اين جنوبي بخش

 عملكرد زنجان با 1 درجه گردشگري كانال عنوان با كه است زنجان استان گردشگري ي توسعه جامع طرح همچنين

 .است شده پيشنهاد استاني فرا و استاني

 با ميباشد ازاينرو شمال زنجان، ارتباطي راه احداث راه، بخش در آينده استان برنامه هاي از يكي اينكه به توجه با

 اصلي ترين محور به عنوان و كرد خواهد پيدا توسعه شمال سمت به استان ممتاز گردشگري محور راه، اين افتتاح

 .نمود خواهد نقش ايفاي استان فضايي سازمان در گردشگري

كه زمينه  ددار متنوعي گردشگري فرصت هاي و منابع خود مسير طول در محور اين گردشگري كاركردهاي لحاظ به

 فرهنگي، گردشگري و تاريخي گردشگري ژئوتوريسم، و گردي بوم طبيعي، گردشگري توسعه براي متنوع هاي

 .دارد خود در را استان عبوري گردشگري همچنين و روستايي و شهري

 شگريمنابع گرد و استان مركز به عنوان زنجان شهر شامل استان مهم گردشگري منابع از بخشي است ذكر به الزم

. است قرار گرفته محور اين در جهاني شهرت با گردشگري جاذبه هاي به عنوان سلطانيه گنبد و ارگ و آن شهري

 اين با ارتباط متقابل در و شود مي منشعب محور اين از به نوعي استان گردشگري محورهاي ساير است ذكر به الزم

  .نمود خواهند نقش ايفاي محور
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  ):شرقي، غربي ١محور گردشگري درجه (استان  ١رجه محور گردشگري عبوري د - ٦

قرار ) كشور فرست گردشگر و پذير گردشگر اصلي مناطق از(تبريز  و تهران كالن شهري منطقه دو بين محور اين

منطقه  به موسوم( ٢منطقه  و) البرز منطقه به موسوم( ١منطقه  يعني كشور گردشگري منطقه دو و است گرفته

و  شمالي نيمه دو به را استان و دارد امتداد استان غرب به شرق از محور اين. ميدهد پيوند يگريكد به را) سبالن

ممتاز  گردشگري محور با زنجان شهر تا سلطانيه حد فاصل در مسير طول در محور اين. مي كند تقسيم جنوبي

ي  توسعه در آن نقش و ورمح اين خصوص در فراروي اساسي و مهم ي نكته. كند مي تالقي استان جنوبي شمالي،

نيز  را استان گردشگران جذب ميزان محور اين عبوري گردشگران ماندگاري افزايش ضمن كه است اين گردشگري

تجهيز يافته  محور اين تبريز، و تهران كالن شهري مناطق با محور اين پيوند به توجه با حاضر حال در. دهد افزايش

است،  ارتباطي راه هاي به ويژه شبكه اي و زيرساختي خدمات و امكانات زا برخورداري نظر از استان بخش ترين

موجود  گردشگري منابع خاص به طور و استان گردشگري فرصت هاي و ظرفيت ها توسعه عدم به توجه با بااين حال

دود مح ماندگاري ضريب با عبوري گردشگران شامل بيشتر محور، اين از تردد حال در گردشگران محور، اين در

و  گردشگران بيشتر جذب امكان محور اين در گردشگري هاي زيرساخت و امكانات ي توسعه با بنابراين. هستند

 توسعه به نهايت در و شود مي فراهم گردشگري منابع از بيشتر ي استفاده و استان در آنها اقامت مدت افزايش

 .نمود خواهد شاياني كمك استان گردشگري

 در استان هاي ارتباطي راه پروژه هاي افتتاح به توجه با و است شده واقع منطقه نيك پي در محور اين غربي بخش

 محور عبوري اين گردشگران شمار مي شود پيش بيني تبريز زنجان، بزرگراه با پيوند جهت غربي آذربايجان و اردبيل

 يكديگر مي به سرچم منطقه رد واقع استان غرب منتهي اليه در مذكور راههاي كند، پيدا قابل توجهي افزايش

 در سال هاي استان گردشگري مهم سياست هاي از يكي بنابراين ميشود؛ متصل تبريز زنجان، بزرگراه به و پيوندند

 و به استان ورودي گردشگران ماندگاري ضريب افزايش هدف با گردشگري زيرساخت هاي به محور اين تجهيز آتي

 و نقش محور اين اهميت فوق سياست داشتن نظر در با بود، خواهد استان گردشگري بخش ي توسعه درنتيجه

 .شد خواهد آشكار پيش از بيش محدوده اين در گردشگري با مرتبط هاي فعاليت فضايي استقرار در آن اساسي

شمالي،  ممتاز گردشگري محور جايگاه گردشگري، هاي زيرساخت و منابع به محور اين تجهيز با است ذكر شايان

  .شد خواهد تقويت استان گردشگري توسعه در آن نقش و يابد مي ارتقاء نيز استان جنوبي

منطه پيشاهنگي توسعه گردشگري (پهنه ثقل استقرار زيرساخت ها و خدمات گردشگري برتر استان  -٧

  ):استان

در حد  ايمنطقه  در استان گردشگري هاي فعاليت فضايي سازمان در استان پيشنهادي گردشگري محورهاي توزيع

شمالي،  ١ درجه گردشگري محور مشترك پوشش دليل به واقع در. ميرسند هم به سلطانيه و زنجان شهر فاصل

توجه  با كيلومتر، ٤٠ تقريبي فاصله به زنجان شهر تا سلطانيه شهر حد فاصل در استان غربي شرقي، محور و جنوبي

 برتر گردشگري خدمات و زيرساخت ها استقرار ثقل منطقه به عنوان منطقه اين آمايشي اهداف و ضرورت ها به

  :است اهميت حائز زير موارد زمينه اين در محدوده اين توانمندي هاي از. مي شود استان پيشنهاد
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 و   شرقي و جنوبي شمالي، محور(استان  گردشگري 1 درجه محور دو مركز بر جغرافيايي لحاظ از منطقه اين

 استقرار خدمات لذا ميرسد، حداكثر به منطقه اين در عبوري گردشگران شمار اينكه به توجه با لذا دارد قرار) غربي

 فعاليتهاي توسعه به وابسته هاي فعاليت ديگر و پذيرايي و اقامت و تبليغات حوزه در به ويژه برتر گردشگري

 .نمود خواهد شاياني كمك استان گردشگري

 به منطقه اين در نيز پايين تر مراتب و سطوح در ردشگريگ محورهاي ديگر شده، ياد اصلي محور دو بر افزون 

 به منطقه عبوري گردشگران انتقال در محورها اين از هريك اينكه به توجه با مي شوند، متصل 1 درجه محورهاي

 اين به نيز ٣و  ٢درجه  گردشگري محورهاي از حاصل ورودي گردشگران شمار درنتيجه دارند، نقش فوق كانوني

 تحت را گردشگران بيشتري منطقه اين در برتر گردشگري خدمات استقرار كه اي گونه به يابد مي ايشافز منطقه

 .داد خواهد قرار تأثير

 و آن شده شناخته گردشگري منابع با استان مركز به عنوان زنجان شهر استان، گردشگري شهرهاي مهم ترين 

زيرساخت هاي  تقويت بنابراين دارند، قرار منطقه ناي در سلطانيه گنبد استقرار محل به عنوان سلطانيه شهر

 گردشگري اين منابع از بيشتر بهره مندي جهت استان عبوري گردشگران هدايت و جذب در منطقه اين گردشگري

 جايگاه شده و شهرها اين اقتصاد تحريك و انگيزش عامل خود نوبه به امر اين. داشت خواهد بسزايي تأثير شهر دو

 .بخشيد خواهد ارتقا را شهرها اين اقتصادي

 استقرار جهت الزم توجيه آنها در واقع گردشگري مناطق و استان فرعي گردشگري محورهاي اينكه به توجه با 

 خدمات گردشگري استقرار بنابراين ندارند را پذيرايي و اقامت ي زمينه در به ويژه برتر گردشگري خدمات از برخي

زيرساخت  تورگرداني، ايجاد خدمات ي ارائه و گردشگري منابع رساني اطالع خصوص در به ويژه منطقه اين در برتر

 را استان ماندگاري گردشگري ضريب كارآزموده، تورگردان هاي استقرار همچنين و مدرن اقامتي تسهيالت و ها

 روزانه و آمد به صورت رفت گردشگري منابع از بهره مندي و استفاده امكان رود مي و انتظار داد خواهد افزايش

  .گردد فراهم پيراموني محورهاي گردشگري منابع و كانوني منطقه اين بين گردشگران

 تصوير سازمان فضايي محدوده مطالعاتي در افق طرح: 

سازمان فضايي بخش زراعي پهنه هاي توسعه شده براي زراعت آبي و زراعت ديم را : سازمان فضايي بخش زراعت -١

  .در بر مي گيرد

فضايي زمين هاي توصيه شده براي زراعت آبي بصورت نوار باريكي پيرامون آب هاي سطحي گسترده شده توزيع 

  .است

در مقابل اراضي ديم پهنه هاي وسيعي را به خود اختصاص داده است و در واقع زراعت ديم سيماي مناسب اراضي 

  .زراعي استان را تشكيل خواهد داد

شرق و غرب آن گسترده بوده و در مقابل اراضي آب بصورت نواري با جهت در منظومه مطالعاتي اراضي ديم در 

  . شمال غرب به جنوبشرق امتداد خواهد يافت
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  وضعيت كاربري هاي اراضي اصلي استان در افق طرح): ٧(شماره نقشه

  
ن براي طرح آمايش استان جهت استقرار و ايجاد شهرك هاي صنعتي سه مكا: سازمان فضايي بخش صنعت -٢

  .جهت اين امر اختصاص يافته كه منظومه مورد مطالعاتي خارج از محدوده مورد اشاره شده طرح فوق مي باشند

از سوي ديگر يكي از محورهاي اصلي توسعه صنعتي در سازمان فضايي آتي استان محور زنجان، ابهر بعنوان محور 

مقياس با فن آوري باال مورد تاكيد واقع شده است توسعه صنعتي با اولويت استقرار صنايع باال دستي بزرگ  ١درجه 

  .كه محور فوق از دل منظومه باغ حلي عبور خواهد كرد
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  سازمان فضايي محورهاي اصلي توسعه صنعتي استان به تفكيك نوع و درجه پيوند صنعتي): ٨(شماره نقشه

  
تي با اولويت استقرار خدمات با خدما ١محور زنجان، ابهر بعنوان محور درجه : سازمان فضايي بخش خدمات -٣

  .عملكرد ملي و بين المللي تعيين شده كه اين محور منظومه باغ حلي را نيز در دل خود جاي داده است

خدماتي سلطانيه، قيدار، زرين رود براي ارائه خدمات پشتيبان كشاورزي و فعاليت هاي  ٢همچنين محور درجه 

براي  ٢عملكرد ملي و استاني و خدمات پشتيبان گردشگري درجه وابسته در مقياس بزرگ، برتر و مدرن با 

گردشگران عبوري بويژه در حوزه خدمات گردشگري بين راهي، اقامت و پذيرايي و ايجاد توسعه مراكز و موسسات 

  ارائه ي خدمات حمل و نقل كاال و جابجايي مسافر در سطوح ملي و بين المللي

سازمان فضايي آتي استان محور گردشگري سلطانيه، زنجان بعنوان در : سازمان فضايي بخش گردشگري -٤

مهمترين محور منظور شده است كه اين امر به سبب وجود آثار تاريخي باارزش همچون گنبد سلطانيه در آن لحاظ 

شده است در واقع، اين محور به عنوان منطقه پيشاهنگي توسعه گردشگري استان در حد فاصل شهر زنجان و 

  .ه بعنوان منطقه ثقل استقرار زير ساخت ها و خدمات گردشگري برتر استان لحاظ گرديده استسلطاني
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  سازمان فضايي فعاليت بخش گردشگري): ٩(شماره نقشه

  
  )ناحيه ابهر(طرح جامع توسعه و عمران  - ٢-٢–٢- ٢

كه در راستاي توسعه و طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر بخش ديگري از مطالعات طرح فرادست مي باشد 

اين منطقه جزيي از منطقه البرز جنوبي است كه شامل دو . عمران ناحيه فوق مورد تصويب و تدوين واقع شده است

شهرستان ابهر و خدابنده بوده كه در حال حاضر طرح فوق مي تواند براي شهرستان هاي خرمدره و سلطانيه نيز 

ه وضعيت توسعه شهرستان ها و تهيه پرسش هاي سطوح پايين تر طرح ضرورت توجه دقيق ب. مورد توجه واقع شود

  .آمايش استان و تهيه برنامه مدون و هماهنگ براي توسعه شهرستان هدف عمده تهيه طرح هاي فوق بوده است

  : طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر با توجه به اهداف و اصول موجود در برنامه استان كه شامل

 كشاورزيتوسعه بخش  - 

 توسعه بخش صنعتي - 

 توسعه رفاه عمومي - 

 توزيع جمعيتي - 

 توسعه خدمات - 

طرح جامع توسعه و عمران در بخش هاي مختلف اقتصادي، عمراني، توزيع متناسب جمعيت و سطح بندي مراكز 

ن سلطانيه كه جمعيتي و خدماتي تهيه و ارائه شده است كه در زير به اختصار برنامه هاي تدوين شده براي شهرستا

  .منظومه و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي باغ حلي نيز جزئي از آن به شمار مي رود پرداخته مي شود
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مقصود از پهنه بندي جمعيتي و خدماتي پيشنهاد و ايجاد يك نظام : سطح بندي مراكز جمعيتي و خدماتي -١

مردم ساكن منطقه بدانند كه براي هر يك از  به طوري كه هم. سلسله مراتب سكونتگاهي در منطقه مفروض است

خود به كدام آبادي بايستي مراجعه نمايند و هم نهادهاي بخش خصوصي يا عمومي بدانند ) رده بندي شده(نيازها 

كه سرمايه گذاري مشخص خود را در كدام يك از سكونتگاهها و با كدام اولويت مجاز هستند كه انجام دهند نظام 

اي مناسبي است هم براي توزيع عادالنه خدمات در بين مردم منطقه و هم براي تشخيص نياز و سكونتگاهي راه ه

  .بازار مناسب براي سرمايه گذاري هاي بخش خدمات و تسهيالت عمومي و زيربنايي منطقه

رخه در جلسه مو» استانداردها و  ضوابط خدمات روستايي كشور«و » الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستا«طرح 

مورخه  ٣٩٣٢٠/٣١٠شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيد اين مصوبه در نامه شماره  ٦/١٠/٧٨

اين مصوبه آمده است كه رعايت مفاد اين  ٥در بند . ابالغ گرديد» استانداران محترم كليه استانها«به  ٣٠/١١/٧٨

خدمات رساني روستايي براي كليه دستگاه هاي  مصوبه در سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي

ناحيه اي، دستگاههاي تهيه ) جامع(در تهيه طرح هاي توسعه و عمران «: نيز آمده است ٣در بند . زيربط الزامي است

كننده اينگونه طرح ها موظفند الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي موضوع اين مصوبه را مورد توجه و 

  .»هنداستفاده قرار د

بر اين اساس در طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر شهرستان سلطانيه كه در زمان تهيه طرح بعنوان بخش 

منظومه روستايي و يك حوزه شهري بشرح جدول و ١مجموعه روستايي،  ٣حوزه روستايي،  ٧سلطانيه بوده است از 

  .نقشه زير تشكيل شده بود
  خش سلطانيه شهرستان ابهرسطح حوزه روستايي ب): ٧(جدول شماره

نام جوزه 

  روستايي

تعداد روستاي 

  زير پوشش

جمعيت حوزه   دهستان  نام روستاهاي زير پوشش

)١٣٧٥(  

  ٢٢١١  سلطانيه الملكي - قره بالغ  ٢  قره بالغ

  ٤٣٢٨  سلطانيه  كاكاباد -مشك آباد - يوسف آباد - خيرآباد  ٤  خيرآباد

  ١٢١٨  سلطانيه  اميرآباد - علي آباد - سرخه ديزج  ٣  سرخه ديزج

  ٦  سنبل آباد
نيمه ايستگاه  -سنبل آباد - حسين آباد - دوسنگان - بويين -واليش

  سنبل آباد

سنبل 

  آباد
٤٢٤١  

  شلوار -ويك -اسدآباد - وير - قياسيه -تركانده  ٦  وير
سنبل 

  آباد
٤٨٣٢  

  ١٠  گوزلدره سفلي
 -گوزلدره سفلي -شكورآباد -خرمدرق -سلمان كندي -ساريجالو

  معدن گوزلدره سنگ پارز -كردناب -لدره علياگوز -سبزدرق
  ٦١٢٧  گوزلدره

  ١٠  ونونان
 -پرنگين - چمه -برنقور -قشالق - آقزوج -چمرود - ونونان - بالوف

  بوجي -تازه كند
  ١٢٧٦  سلطانيه

حوزه شهري 

  سلطانيه
٩  

طهماسب  - عباس آباد -ارجين -اولنگ -چپ دره - كبودگنبد -قلعه

  دربند خرابه -نديرآباد -آباد
  ٢٢٠٧  لطانيهس

طرح ناحيه ابهر: مأخذ  
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  سطح مجموعه و منظومه روستايي بخش سلطانيه شهرستان ابهر): ٨(جدول شماره

نام و مركز منظومه 

  )جمعيت(

تعداد   حوزه هاي روستايي تابعه  نام و مركز

  روستا

  جمعيت  دهستان

  )٢٧٧١٦(سلطانيه 
  مجموعه

  قره بالغ
سرخه  - خيرآباد -قره بالغ

 نونونا - ديزج
  ٩٠٣٣  سلطانيه  ١٩

  ٩٠٧٣  سنبل آباد  ١٢ وير - سنبل آباد  سنبل آباد

  ٦١٢٧  گوزلدره  ١٠ گوزلدره سفلي  گوزلدره

  ١٢٧٦  سلطانيه  ١٠ -  ونونان

  ٢٢٠٧  سلطانيه  ٩ -  سلطانيه  حوزه شهري

طرح ناحيه ابهر: مأخذ  

شنهادي غالباً در قالب نقشه هاي كاربري طرح ها و برنامه هاي پي: تهيه طرح ها و برنامه هاي توسعه و عمران -٢

اين اسناد با توجه به شرايط و قابليت هاي موجود هر يك از مناطق و حوزه هاي . اراضي پيشنهادي ارائه شده است

شهري و روستايي و با توجه به موقعيت و استقرار آنها طرح هايي ارائه شده است بر اين اساس نقشه منطقه بندي 

يت ها و محدوديت هاي زمين، براي انواع كاربري هاي كشاورزي، مرتع، جنگل، حريم هاي طبيعي اراضي شامل قابل

يا مصنوعي، معادن، شهرك ها و مراكز عمده صنعتي، زمينهاي شهري، شامل شهرهاي موجود و زمين هاي مناسب 

مي ... مراكز سكونت جديد و براي توسعه بلند مدت آنها، روستاهايي كه به شهر تبديل مي گردند، شهرك ها و ساير 

در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر طرح ها در قالب موارد زير قابل دسته . باشد

  .بندي بوده است

 در اين پهنه اراضي در چهار رده  شامل زراعت آبي، زراعت ديم، مرتع : پهنه هاي مناسب براي كاربري هاي اصلي

ير و حفاظتي دسته بندي شده است كه در منظومه باغ حلي كاربري اراضي پيشنهادي در قالب اراضي و اراضي با

 .زراعت ديم و مرتع ارائه شده است

 كاربري ارائه شده براساس دو طرح پيشنهادي طرح جامع ناحيه ابهر و : پهنه هاي مناسب براي ساخت و ساز

ده است كه برنامه هاي پيشنهادي هر يك از طرح هاي فوق به پيشنهاد طرح كالبدي ملي ايران تهيه و تدوين ش

  :شرح ذيل مي باشد

  :پيشنهاد طرح جامع ناحيه ابهر شامل طرح هاي زير مي باشد - 

  اولويت يك(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرهاي جديد( 

  اولويت دو(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرهاي جديد( 

 هاي موجودپهنه هاي مناسب براي گسترش شهر 

 نياز به مطالعه بيشتر 

  :پيشنهاد طرح كالبد ملي ايران كه طرح عبارتند از  - 

  اولويت يك(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرهاي جديد( 

  اولويت دو(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرههاي جديد( 

 پهنه هاي مناسب براي گسترش شهرهاي موجود 
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فوق در منظومه و طرح توسعه اقتصادي و اشتغازايي بخش باغ حلي در  كه از بين پهنه هاي پيشنهادي طرح هاي

بخشهاي شمالشرق و غرب آن پهنه هاي مربوط به ايجاد شهرهاي جديد اولويت يك  و دو جزء مهمترين برنامه هاي 

  .اين طرح ها بوده است

 پهنه هاي مناسب براي ايجاد فعاليت هاي شهرك هاي صنعتي - 

موردنظر در طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر براي پهنه هاي فوق طيف زير مورد نظر قرار كاربري و برنامه هاي 

  .گرفته است 

  اولويت يك(كاربري مجاز با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتها( 

  اولويت دو(كاربري مجاز با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتها( 

 ون حفظ اراضي كشاورزي و باغات با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتها كاربري مجاز با تاييد تبصره يك قان

 )اولويت يك(

  كاربري مجاز با تاييد تبصره يك قانون حفظ اراضي كشاورزي و باغات با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتها

  )اولويت دو(

طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي  كه از بين پهنه هاي فوق پهنه هاي سه و چهار در شرق و غرب منظومه و

  .روستايي بخش باغ حلي مورد توجه و پيشنهاد واقع شده است

 محورهاي توسعه: 

  :محور بشرح ذيل بعنوان محورهاي توسعه آتي آن منظور شده است كه اين محورها عبارتند از ٣در طرح ناحيه ابهر 

و اصلي توسعه  ١ناحيه ابهر قرار دارد بعنوان محور درجه جلفا كه در  –تبريز  –قطعه اي از راه ترانزيت تهران  -١

 عمومي، صنعتي ناحيه ابهر

 خدماتي ناحيه -توسعه صنعتي ٢بيجار بعنوان محور  - خورخوره -قيدار -ابهر - راه جديد ترانزيت -٢

ماتي ناحيه توسعه صنعتي و خد ٢همدان كه مي تواند دومين محور درجه  –قيدار  - سلطانيه -راه جديد ترانزيت -٣

 .را تشكيل دهد

از بين محورهاي فوق دو محور اول و دوم بعنوان محورهاي اساسي و مهم تاثيرگذار بر توسعه منظومه و طرح توسعه 

اقتصادي و اشتغالزايي روستايي بخش باغ حلي مي تواند مورد توجه واقع شوند، عالوه بر آن ساختار توسعه آتي در 

د كه منظومه و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي بخش باغ حلي در مسير منظومه مطالعاتي نشان مي ده

عبور محورهاي گردشگري، محور توسعه كشاورزي و محور توسعه صنعتي تيپ در كاربري اراضي پيشنهادي واقع 

  .شده است

  توصيف، تحليل و تبيين وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش –٣- ٢

ناخت و بررسي شرايط محيطي و زيستي روستا يكي از اهداف مهم و اساسي در تعيين قابليت، پتانسيل بالقوه و ش

در واقع اگر در حالت كلي ابعاد و توانهاي . بالفعل روستا در جهت توسعه اقتصادي و اشتغالزايي محسوب مي شود

گيريم مي توان به دو بعد انساني و طبيعي اشاره كرد موجود اقتصادي هر مكان جغرافيايي از جمله روستا را در نظر ب
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كه توجه به بعد طبيعي به ويژه در مناطق روستايي كه به عنوان بستر و اساس اقتصاد روستايي را در بر مي گيرد 

  .يكي از شروط و نيازهاي مهم آن به شمار مي رود

هم باشد در قالب زير مجموعه هايي همچون شرايط طبيعي و محيطي كه مي تواند از لحاظ اقتصادي براي روستا م

سطحي و (شرايط و ويژگي هاي زمين شناسي، توپوگرافي، سنگ شناسي، خاك شناسي، شناخت منابع آب 

، نوع پوشش گياهي، خصوصيات اقليمي در قالب درجه حرارت، متوسط بارندگي، درجه رطوبت، جريانات )زيرزميني

در اين ميان مي توان با استفاده از داده هاي مكاني به شناخت و ارزيابي . قابل بحث و بررسي مي باشد... هوايي و

به تحليل و تبيين آن در جهت توسعه اقتصادي و  swotويژگيهاي طبيعي روستا پرداخت و سپس از روش 

  .اشتغالزايي اقدام نمود كه در زير به بررسي و تحليل هر يك از پارامترهاي اشاره شده پرداخته مي شود

  ويژگي هاي زمين شناسي - ١–٣- ٢

به طور كلي در ناحيه ابهر كه شهرستان سلطانيه نيز بخشي از آن به شمار مي رود به لحاظ چينه شناسي و زمين 

  .شناسي واحدهاي زير قابل مشاهده هستند

  واحدهاي سنگي رسوبي) الف

  :اين واحدها متشكل از سازندهاي زير مي باشند

د از البرز مركزي گرفته شده كه در ناحيه فوق، اين سازند به همراه گرانيت دوران، پي نام اين سازن: سازند كهر -١

جنوب (سازندهاي جديدتري را تشكيل مي دهند كه سازند فوق عمدتاً در قره داغ و مالداغي ) Pasement(سنگ 

وضيحات بيشتر در اين رخنمون دارند كه به علت آنكه خارج از محدوده مطالعاتي ما قرار دارند از ت) شهر ابهر

  .خصوص خودداري مي گردد

جنوب كوههاي (برش الگو، كه نام آن از شهر سلطانيه گرفته شده است در شرق روستاي چپقلو : سازند سلطانيه -٢

متر و از سه واحد اصلي تشكيل شده كه از  ١١٦٠ضخامت آن . اندازه گيري و مورد بررسي قرار گرفته است) سلطانيه

  : شاملپايين به باال

  دولوميت زرد رنگ با اليه بندي منظم و نوارهاي سياه و سفيد چرت) متري ١٢٣(واحد دولوميت زيرين 

  واحد شيل چپقلو شامل شيل هاي رسي سيلتي، داراي ميكا، به رنگ خاكستري تيره تا سياه و در بخش هاي

  فوقاني داراي شيل هاي آهكي فسفاتي

سازند قم به طور هم شيب ) كوسف -تپه هاي سعيدآباد(نيه و به موازات آن در جنوب كوههاي سلطا: سازند قم  -٣

  .و يا به طور ناپيوسته بر روي سازندهاي قديمي تر قرار گرفته است) سازند قرمز زيرين(بر روي كنگلومراي اليگوس 

داشته و به دو واحد  سازند قرمز بااليي گسترش) كوسف -تپه هاي سعيدآباد(در جنوب زنجان : سازند قرمز بااليي -٤

  :تقسيم شده است

  زير واحدM1  با ظاهر رنگين كه از تناوب مارن هاي سبز و سفيد، صورتي و بنفش، ارغواني و قهوه اي به وجود

 .متر است ٧٠٠تا  ٩٠٠ضخامت آن . آمده و با فراوان بودن تبخيرها مشخص مي گردد

  زير واحدM2 ،مارن و شيل ماسه اي و درون اليه هاي ماسه سنگ  به طور يكنواختي قرمز رنگ است و از رس

كنگلومرا به طور محلي به شكل اليه و عدسي وجود دارد ولي گاهي اوقات مي تواند درصد . تشكيل گرديده است
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 ٢٠متر كه به طول  ٤٠٠يك افق كنگلومرايي ضخيم به ضخامت . مهمي از كل مقطع را به خود اختصاص دهد

 .عات كنگلومرا، تردشدگي خوبي دارند و اساساً از سنگ هاي ولكانيكي تشكيل شده اندقط. كيلومتر امتداد دارد

اين رسوبات به صورت مارن، رس سيلتي گچ دار به رنگ زرد، قهوه اي و صورتي، كه : كواترنري -رسوبات پيلوس -٥

ديمي، تراس هاي جديد و يا احتماالً با سازند قرمز فوقاني ارتباط دارند و نهفته هاي كواترنر، شامل تراس هاي ق

  .آبرفتي و همچنين رسوبات حاصل از لغزش هاي زمين مي باشد -رسوبات رودخانه اي
  تحليل و تبيين خصوصيات زمين شناسي منطقه): ٩(جدول شماره 

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  ويژگيهاي 

  زمين شناسي

وجود قسمت قابل توجهي  -

از محدوده با تشكيالت رسي 

سيلتي، توف ماسه اي و 

سنگهاي آذرين با كاربرد در 

صنايع فوالد و آهن از جمله 

سنگ آهن جهان نماي 

سرخه ديزج و معادن سنگ 

واقع در توده سنگهاي 

  روستاي خرمدرق

وجود شرايط كوهستاني و  -

بودن در جهت صعب العبور 

بهره برداري از معادن موجود 

  منطقه

امكان ايجاد صنايع ذوب  -

آهن و سنگ و توليد 

مصالح ساختماني با توجه 

به نوع سازند و جنس 

  زمين 

تهديد آلودگي هوا و  -

محيط زيست در جهت 

بهره برداري از معادن 

  موجود

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ  

  اسي منطقهنقشه زمين شن): ١٠(شماره نقشه
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  ويژگي هاي توپوگرافي -٢-٣- ٢

بخش باغ حلي عمدتاً در يك منطقه كوهستاني واقع مي باشد و اين امر سبب بر آن شده تا خطوط تراز با ارتفاع زياد 

وجود ناهمواري در منطقه به ويژه در مناطق شرق و شمالشرق آن . و قابل توجهي را در سطح منطقه شاهد باشيم

ب زمين در اين بخش از منطقه باال بوده و اين امر از به هم پيوستگي و فشردگي اين خطوط قابل سبب شده تا شي

عالوه بر آن نيز . تشخيص است هر چند در دل اراضي ناهموار فوق نيز روستاهاي متعددي نيز مكان گزيني نموده اند

اين بخشهاي مياني در اين منطقه جز در بخشهاي غربي و جنوبغربي نيز نقاط مرتفعي نيز به چشم مي خورد بنابر

مناطق هموار بوده كه اين امر در توسعه فضايي آن نيز بي تأثير نبوده است به طور كلي مي توان گفت كه شرايط 

ناهموار و نامطلوب توپوگرافي غالباً در بخشهاي شمالشرقي و شرقي و همچنين به طور محدود در بخش جنوبغربي 

به  swotمي باشد كه در تحليل و تبيين اثرات و نقش ويژگي هاي توپوگرافي جدول  بخش باغ حلي قابل مشاهده

  . شكل زير ارائه مي گردد
  تحليل و تبيين خصوصيات عمومي توپوگرافي ): ١٠(جدول شماره

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  تهديدها

threats 

  خصوصيات

  عمومي توپوگرافي

قرارگيري شريانهاي حياتي و  -

مهم منطقه مانند نيروگاه 

سيكل تركيبي مركز تحقيقات 

  كشاورزي

صنايع متعدد و جاده و  -

اتوبان در بخش مياني به سبب 

  وجود اراضي هموار  

واقع شدن اراضي ناهموار و كوهستاني در  -

  بخش قابل توجهي از منطقه

تعداد قابل توجهي از روستاهاي  قرارگيري -

هدف در اراضي ناهموار از جمله روستاهاي 

  سرخه ديزج، خرمدرق، گوزلدره سفلي

مشكالت مربوط به توسعه و گسترش زير  -

ساخت ها انساني از جمله جاده، خطوط انتقال 

  انرژي در بخشهاي فوق  

امكان توسعه در بخشهاي  -

  مياني از جمله توسعه صنعتي 

ن ايجاد و توسعه اقتصاد امكا -

دامداري در بخشهاي 

  كوهستاني

وجود شرايط صعب  -

العبور در بخشهاي شرقي و 

شمالشرقي و جنوبغربي 

منطقه و خطرات متعدد 

  طبيعي

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ  
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  نقشه توپوگرافي منطقه): ١١(نقشه شماره

  
  شيب زمين -٣-٣- ٢

و متضادي هستند كه در ايجاد توسعه و يا محدوديت فعاليت هاي انساني و  همواري و ناهمواري زمين دو عامل مهم

اقتصادي از جمله استقرار سكونتگاهها، عبور راه هاي ارتباطي و مواصالتي، مكان گزيني صنايع و خدمات، توسعه و يا 

در زمين از شرايط صاف و نقش قابل توجهي را بر عهده دارند و هر چق... عدم توسعه فعاليتهاي زراعي، باغي و دامي و

. همواري برخوردار بوده باشد به همان ميزان قرارگيري و توسعه فعاليتهاي مختلف انساني به سهولت انجام مي پذيرد

همچنانچه در بحث توپوگرافي اشاره شد بخشهايي از شرق و شمالشرق و به همراه جنوبغربي محدوده بخش باغ حلي 

بل توجهي روبرو مي باشد و شرايط كوهستاني باعث آن گرديده تا محدوديت توسعه با ناهمواري و پستي و بلندي قا

درصد يكي از عوامل مهم در عدم توسعه  ٢٠اقتصادي در اين بخشها شاهد باشيم به طوري كه اراضي با شيب باالي 

ايطي برخوردار به ويژه در زمينه هاي زيرساختي خواهد بود و بخشي از اراضي روستاي سرخه ديزج از همچون شر

است اما هر چقدر از شرق به غرب بخش باغ حلي حركت مي كنيم از ميزان شيب اراضي كاسته شده و در نتيجه 

اين امر مي تواند زمينه و بستر الزم را . اراضي با شرايط هموارتري را به خصوص در بخش مياني منطقه شاهد هستيم

 ٤رآباد، گوزلدره سفلي و ساريجالو در اراضي با شيب كمتر از در جهت توسعه اقتصادي فراهم سازد روستاهاي خي

روستاي . درصد واقع بوده و همين امر از جمله داليل مهم در توسعه اجتماعي و اقتصادي آنها به شمار مي رود

  . درصد قرار گرفته اند ١٠تا  ٤شكورآباد و خرمدرق نيز در اراضي با شيب متوسط 
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  يين اثرات شيب زمين در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي تحليل و تب): ١١(جدول شماره

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  اثرات شيب زمين

قرارگيري روستاهاي  -

پرجمعيت و مهم بخش باغ 

حلي در اراضي با شيب كمتر   

سوم از  نزديك به يك -

محدوده بخش باغ حلي از 

 ١٠اراضي با شيب باالي 

  .درصد قرار گرفته اند

امكان ايجاد صنايع تبديلي و  -

مكمل در اراضي صاف و هموار 

و امكان توسعه دامداري 

صنعتي و زنبورداري در اراضي 

  ناهموار و كوهستاني  

تهديد فرسايش و  -

تخريب موجود در بشخ 

شرقي و شمال شرقي به 

ب وجود اراضي سب

  پرشيب

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ  

  نقشه شيب منطقه): ١٢(شماره نقشه     

  
  زلزله - ٤-٣- ٢

زلزله يكي از بالياي مهمي طبيعي است كه معموالً زندگي جوامع شهري و روستايي را همواره با خطر روبرو مي سازد 

اين امر نه تنها باعث رفتن اماكن، . يشتر بوده استو بسياري از خسارات طبيعي مربوط به وقوع زلزله با قدرت ب

زلزله ها عمدتاً تحت . مي گردد بلكه در گاهي اوقات سبب تلفات جاني نيز مي گردد... تأسيسات شهري و روستايي و

گسل به شكستگي گفته مي شود كه سنگ هاي دو سمت صفحه شكستگي به . تأثير فعاليت گسل ها رخ مي دهند
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. اين امكان وجود دارد كه اين حركت ها از چند ميلي متر تا صدها متر نيز باشند. كت نموده اندنسبت يكديگر حر

  .عامل وقوع برخي از زمين لرزه ها، انرژي است كه در زمان حركت سريع گسل هاي فعال آزاد مي شود

اين . رخ داده است در واقع حضور گسل در يك منطقه نشان مي دهد كه در يك زمان گذشته، در طول آن جابجايي

جابجايي ها مي توانسته يا به صورت آرام باشد كه هيچ گونه لرزشي در زمين ايجاد نمي كند و يا اينكه به صورت 

بيشتر گسل ها . ناگهاني اتفاق بيفتد كه جابجايي هاي ناگهاني در طول گسل ها عامل ايجاد اغلب زلزله ها مي باشد

ن از تغيير شكل هاي گذشته مي باشند، در امتداد گسل هاي فعال، حين غير فعال هستند و باقيمانده هاي آ

جابجايي فرسايشي دو قطعه فرسايشي دو قطعه پوستهاي در كنار هم، سنگهاي شكسته و فشرده مي شوند، در سطح 

اين سطوح صيقلي و شياردار به زمين شناسان در . صفحات گسلي، سنگها به شدت صيقلي و شياردار مي شوند

هدف از بررسي زلزله و گسل در طرح . خت جهت آخرين جابجايي ايجاد شده در طول گسل كمك مي كندشنا

حاضر آن است كه بدانيم كانونهاي زلزله هاي رخ داده در گذشته در چه قسمتي از روستا واقع مي باشند و همچنين 

نظر گرفتن صدمات و خطرات ناشي  گسل موجود در محدوده را تشخيص دهيم تا هرگونه فعاليت اقتصادي آتي با در

بررسي نقشه لرزه خيزي بخش باغ حلي نشان مي دهد كه برخالف آنچه كه بحث شيب زمين . از آن استقرار يابد

عنوان شد كه نيمه غربي بخش باغ حلي به طور نسبي از شرايط هموارتري برخوردار بوده و شرايط براي توسعه 

ما خطرات زلزله و صدمات ناشي از آن از جمله مباحثي است كه مي تواند اقتصادي از حيث فوق مهيا مي باشد ا

فرآيند هرگونه توسعه اي را با محدوديت روبرو سازد كه در اين ميان بخشهاي فوق به سبب واقع شدن در محدوده و 

جمله گسل هاي  از. پهنه خطر زلزله با پهنه باال مي تواند يكي از عوامل محدودكننده توسعه اقتصادي قلمداد شود

  :كه در شهرستان سلطانيه از جمله عوامل تهديد در زمينه فوق هستند عبارتند از

  گسل فشاري خاوري سلطانيه -١

  گسل سلطانيه  -٢

  . كه به همين منظور جدول زير جهت تحليل و تبيين نقش زلزله در فرآيند توسعه اقتصادي ارائه مي گردد
  ن خصوصيات خطرپذيري زلزله و گسل در محدوده مورد مطالعه تحليل و تبيي): ١٢(جدول شماره    

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

ويژگي هاي زلزله و 

گسل و خطرات ناشي 

  از آن

اقدامات بنياد مسكن در  -

قالب مقاوم سازي مساكن 

   روستاها

قرارگيري روستاهاي  -

پرجمعيت و مهم بر روي پهنه 

  با خطر باالي زلزله

امكان شناخت و بررسي  -

گسل هاي فعال و تعيين 

حريم براي استقرار فعاليتهاي 

  اقتصادي 

تهديد صدمات جاني  -

و مالي محدوده 

  مطالعاتي

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ  
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  نقشه خطر زلزله منطقه ): ١٣(شماره نقشه

  
  منابع آب - ٥-٣- ٢

زمين، خاك و اكوسيستم سه منبع اساسي هستند كه در توسعه روستايي نقش بسيار مهمي دارند و از اين رو برنامه 

در اين . ريزي توسعه روستايي بايد بر پايه طبيعت با تأكيد بر زمين، آب، منابع بيولوژيكي و انرژي تجديدشونده باشد

  :ه هاي زير حايز اهميت استخصوص، نقش آب در توسعه از جنب

  دارد و دسترسي ...) كشاورزي، پتروشيمي، فوالد و(آب به عنوان يك نهاد توليد، نقش مهمي در توليد محصوالت

 .آسان به منابع آبي مي تواند هزينه هاي توليد را به مقدار زيادي كاهش دهد

 يي شده، به طوري كه مازاد توليدات وجود منابع آبي پايدار سبب افزايش توليدات كشاورزي و امنيت غذا

 .كشاورزي سبب انباشت سرمايه ملي مي شود

  توسعه مراكز جمعيت روستايي مستلزم وجود منابع آبي است، در حالي كه در بسياري از كشورها توسعه روستاها

توسعه مطابق گزارش هاي سازمان ملل متحد در كشورهاي در حال . نقش بسزايي در رشد و توسعه كشور دارد

درصد جمعيت آنها در روستاها ساكن هستند كه سرمايه گذاري در بخش اقتصادي روستايي مي تواند  ٥٤حدود 

 .توسعه روستايي و كشاورزي به مثابه توسعه ملي است. نقش پررنگي در توسعه آنها داشته باشد
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 ي كمبود آب، مهاجرت يا رشد يك نمونه از بحران ها. بحران هاي ناشي از كمبود آب تأثير منفي بر رشد دارد

منفي روستاها به مناطق شهري است كه تداوم آن سبب سالخوردگي، نابودي پتانسيل ها، توليدي و اقتصادي در 

 .مناطق روستايي است

نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور به ويژه در مناطق روستايي با نگرش و مديريت جامع و 

و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوضه هاي آبريز با آگاه سازي توام با عرضه 

عمومي و مشاركت مردم به گونه اي برنامه ريزي و مديريت شهري و روستايي افزون بر سرمايه گذاري، نيازمند 

براي تحقق . ن توجه شده استتوسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كه شايد در چند دهه گذشته كمتر به آ

در اين . برنامه هاي توسعه روستايي ضروري است كه برنامه ريزي توسعه مبتني بر مشاركت تمام آحاد جامعه باشد

زمينه ايجاد انگيزه هاي مشركت آحاد جامعه از سوي مجريان توسعه روستايي و برگزاري دوره هاي آموزشي در 

  .ي حياتي استاستفاده بهينه از منابع آبي ضرورت

  . منابع آب در دو بعد آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني قابل تحليل و بررسي مي باشد

  )رودخانه ها(بررسي منابع آب هاي سطحي  -١- ٥-٣- ٢

ريزش هاي جوي فصل زمستان و باران هاي بهاري و آب شدن برفهاي نواحي كوهستاني اين منطقه موجب تشكيل 

بي و تقريباًٌ دائمي در اين بخش شده كه در امر زراعت و فعاليتهاي مربوط به و پيدايش رودهاي فصلي و سيال

در بخش شرقي و شمالشرقي محدوده بخش باغ حلي . كشاورزي و باالخره گسترش پوشش گياهي تأثير فراواني دارد

ريان بوده و در به سبب وجود شرايط كوهستاني و ناهموار جريانات آب به شكل حوزه هاي آبريز اصلي و دائمي در ج

  .روستاهاي هدف شامل روستاي سرخه ديزج از اين حوزه هاي آب بهره مند مي باشند

اما در بخشهاي مياني برتري با جريانات حوزه آبريز فرعي و فصلي بوده و اين امر سبب ايجاد محدوديت منابع آب در 

خيرآباد، شكورآباد و ساريجالو از جمله روستاهاي . فصول گرم است به خصوص براي فعاليتهاي كشاورزي سبب گردد

  .روستاهاي هدف طرح مي باشند كه در محدوده حوزه آبريز فرعي واقع مي باشند

در بخش غربي و جنوبغربي بار ديگر شاهد حوزه هاي آبريز اصلي مي باشيم كه در روستاهاي هدف شامل گوزلدره 

  .لي و همچنين فرعي بهره مند هستندسفلي، خرمدرق در اين قسمت از فرآيندهاي حوزه آبريز اص

از سوي ديگر چشمه هاي آب كه از دل كوهها سرچشمه مي گيرند بخش ديگري از منابع آبي هستند كه مي توانند 

در تأمين آب مورد نياز براي توسعه جوامع انساني و همچنين شرايط الزم براي تحقق اهداف اقتصادي مرتبط در 

مشخص مي  GISدامداري را مهيا سازند و با توجه به داده هاي مكاني و تحليل هاي زمينه هاي زراعت، باغداري و 

شود كه غالب چشمه هاي آب در دو بخش شرقي و شمالشرقي و جنوبغربي و غرب محدوده باغ حلي واقع شده اند 

ه به وفور و فراواني كه اين امر نشان از ارتباط مستقيم مكان گزينه چشمه ها به مناطق كوهستاني را دارند و با توج

  .چشمه هاي آب مي توان گفت كه منطقه قابليت بهره برداري از منابع آب در جهت توسعه اقتصادي را دارد

به منظور تحليل و تبيين پتانسيل ها و زمينه هاي توسعه اقتصادي براي روستاهاي هدف را در زمينه   swotجدول 

  .دستيابي به منابع آب سطحي را نشان مي دهد
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  تحليل و تبيين جريانات سطحي آب در محدوده مورد مطالعه ): ١٣(جدول شماره    

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  ويژگي هاي  

آب هاي سطحي 

رودخانه هاي دائمي، (

فصلي، مسيل و 

  )چشمه

ع آب سطحي شامل وجود مناب -

رودخانه دائمي و فصلي و چشمه 

  فراوان در محدوده مطالعاتي  

قرارگيري روستاهاي سرخه  -

ديزج، گوزلدره و خرمدرق در 

محدوده حوزه هاي آبريز اصلي و 

  منابع آب چشمه هاي فراوان

عدم مطالعه الزم و كافي  -

در خصوص ميزان دبي 

چشمه هاي آب و بررسي 

كميت هاي الزم در خصوص 

  و كيفيت هر يك از آنها

امكان توسعه و پرورش  -

آبزي، توسعه اقتصادي 

دامداري، توليدات 

گياهان دارويي، گسترش 

مراتع با توجه به وجود 

  منابع آبي فوق

احتمال وقوع سيالب  -

  و صدمات ناشي از آن

خطر آلودگي آب به  -

سبب فعاليتهاي 

  غيراصولي

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ  
  

  نقشه رودخانه هاي محدوده مورد مطالعه): ١٤(ه شمارهنقش
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  نقشه چشمه هاي محدوده مورد مطالعه): ١٥(نقشه شماره

  
  

  بررسي منابع آب هاي زيرزميني  -٢- ٥-٣- ٢

سفره . سفره آب به اليه يا منطقه قابل نفوذي در زير سطح زمين گفته مي شود كه آب در آن مي تواند جريان يابد

سطح فوقاني سفره آب، يا سطح ايستايي همواره افقي نيست و به . بايد قابليت آبدهي خوب داشته باشدآب همچنين 

طور طبيعي از منطقه تغذيه آن، يعني محل و منطقه اي كه آب زيرزميني را تأمين مي كند، به طرف محل تخليه 

روي مي كند، ولي برآمدگيهاي آن داراي شيب است، به طور كلي شكل سطح ايستايي غالباً از شكل سطح زمين پي

  .هموارتر است، بنابراين ايستايي در نواحي پست در نزديك سطح زمين و در تپه ها و كوه ها در عمق زيادتر قرار دارد

به طور معمول در مناطق پرباران و در دشتها سطح ايستايي باال و در مناطق كوهستاني پايين است، در مناطق 

و » آبگير«ن است تا نزديك سطح زمين باال بيايد، در گوديهاي چنين نقاطي ممكن است مرطوب سطح ايستايي ممك

تغييرات ارتفاع سطح ايستايي را برحسب زمان به صورت . به وجود آيد» باتالق«در صورت وجود پوشش گياهي، 

  .نمودارهايي به نام هيدروگراف نشان مي دهند

آبرفتها، يعني . سوبات ناپيوسته شني و ماسه اي تشكيل مي شوندسفره هاي داراي بازدهي قابل توجه اغلب در ر

رسوباتي كه توسط رودها در دره ها و دشتها بر جاي گذارده مي شوند، معموالً سفره هاي آب زيرزميني خوبي 

رسوبات رسي گرچه از تخلخل زيادي برخوردارند، ولي چون قابليت نفوذ كمي دارند، با وجود . تشكيل مي دهند



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٦٣ 

 

آب زيادي كه ممكن است در خود ذخيره كرده باشند، سفره هاي آب زيرزميني تشكيل نمي دهند و به عنوان حجم 

در سنگهاي متراكم نيز آب معموالً در نمونه هايي ايجاد مي شود كه از . مواد غير قابل نفوذ در نظر گرفته مي شوند

سفره آبها معموالً در سنگهاي آهكي درز و شكاف دار تخلخل ثانوي قابل توجه برخوردار باشند، در اين ميان بهترين 

  .ايجاد مي شود
  شكل شماتيك تشكيل آبهاي زيرزميني ): ١٠(شمارهتصوير  

  
در حال حاضر در محدوده مطالعاتي در غالب روستاهاي هدف مي توان مخازن آب و چاه هاي عميق را مالحظه نمود 

مورد بهره برداري ) زراعت و باغداري(ي از جمله اراضي كشاورزي كه عمده آنها در جهت مصارف فعاليتهاي كشاورز

از سوي ديگر وجود رشته قنات متعدد به خصوص در پيرامون روستاهاي گوزلدره سفلي، خيرآباد، . قرار مي گيرند

  .ساريجالو زمينه هاي الزم در جهت امكان بهره برداري از سفره هاي آب زيرزميني را فراهم نموده است
  تحليل و تبيين نقش سفره هاي آب زيرزميني در توسعه اقتصادي روستا ): ١٤(ل شمارهجدو  

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  ويژگي هاي  

  سفره هاي زيرزميني

وجود منابع آب زميني  -

با  شامل سفره هاي آبخوان

سطح ايستايي باال در 

  محدوده مياني و غربي

وجود شرايط كوهستاني و  -

مشكالت مربوط به توسعه 

متناوب و اصولي چاههاي 

  عميق 

امكان اليروبي قنوات و  -

بهره برداري از منابع آب 

  مرتبط با آنها

بهره برداري بي رويه و  -

خطر تهديد پايين رفتن 

  سفره هاي آب زيرزميني

لعات ميداني مشاورمطا: مأخذ  
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  نقشه مخازن آب، چاه و قنات موجود در محدوده مورد مطالعه ): ١٦(شمارهنقشه 

  
  خاك - ٦-٣- ٢

خاك يكي از عوامل مهمي است كه در اقتصاد روستايي به ويژه در بخش كشاورزي نقش اساسي را بر عهده دارد چرا 

در ارتباط مستقيم با توانها و ... غداري، دامداري، زنبورداري وكه غالب فعاليتهاي اقتصاد كشاورزي مانند زراعت، با

پتانسيل هاي خاكي دارد و هر چه قدر خاك مستعدتر بوده باشد به همان ميزان نيز شاهد اقتصاد پويا و مقرون به 

موارد بر اين اساس در شناخت و بررسي اثرات خاك در اشتغال زايي روستايي . صرفه در سطح روستا را خواهيم شد

  . زير مي بايستي مورد بررسي و تحليل قرار گيرند

در اين خصوص مي بايستي خاكهاي اراضي زراعي و : استعداد و تناسب اراضي كشاورزي از طريق تبيين موقعيت

باغداري و همچنين مراتع پيرامون روستا را با توجه به استعداد كشاورزي آنها درجه بندي و سطح بندي كرده و توان 

  .ادي هر يك از آنها را مورد تحليل و تشخيص قرار داداقتص

در اين خصوص مي توان گفت كه خاك محصول . خاك به مفهوم متداول عبارت است از محيط طبيعي رشد گياهان

تغيير شكل يافته پوسته جامد زمين بوده در اثر سكونت و فعاليت موجودات زنده و تأثير عوامل محيطي يك ناحيه 

در اصطالح عاميانه خاك به دو طبقه تقسيم مي شود خاك سطح االرض و خاك تحت . وجود مي آيد بيولوژيكي به

  . االرض
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قسمتي از خاك سطحي را كه بيشتر فعاليت هاي كشاورزي در آن انجام مي گيرد و معموالً : خاك سطح االرض -١

  .طح االرض يا بااليي ناميده مي شودخلل و فرج بيشتري دارد و ريشه گياهان در آن رشد و نمو مي نمايند خاك س

در زير خاك سطح االرض قرار داشته معموالً تراكم و فشرده بوده و ريشه گياهان زراعي در آن : خاك تحت االرض -٢

  .كمتر يافت مي شود

هرچه ضخامت خاك سطح االرض بيشتر باشد . در زراعت منظور از عمق خاك ضخامت خاك سطح االرض مي باشد

بديهي است خاك هاي زراعي بايد . ر و هرچه ضخامت آن كمتر باشد خاك كم عمق تر خواهد بودخاك عميق ت

در خاكهاي مناطق كوهستاني به علت وجود شيب و اثر پديده فرسايش، خاك سطح االرض بسيار كم . عميق باشند

ح االرض كم در خاك هايي كه ضخامت سط. عمق و در عوض در مناطق پست و مسطح عمق آن بيشتر مي باشد

است در صورت امكان، با استفاده از ادوات كشاورزي و با مرور زمان مي توان به عمق شخم افزود و از اين طريق 

سانتي متر باشد خاك عميق  ٥٠به طور كلي اگر ضخامت سطح االرض بيش از . ضخامت سطح االرض را افزايش داد

سانتيمتر باشد خاك كم عمق ناميده  ٢٥سط و اگر كمتر از سانتي متر باشد خاك با عمق متو ٥٠تا  ٢٥و اگر بين 

  .مي شود

  مزاياي خاك هاي عميق - 

بين عمق خاك و ميزان محصول و . عميق بودن خاك يكي از خصوصيات خاك هاي زراعي خود محسوب مي شود

  :مزاياي خاك هاي عميق به طور خالصه عبارتند از. رشد گياهان رابطه مستقيم وجود دارد

 كهاي عميق امكان جذب آب و مواد غذايي به دليل گسترش ريشه مي باشددر خا. 

 در اثر افزايش جذب عناصر غذايي، رشد و نمو گياه بيشتر بوده ميزان محصول افزايش مي يابد. 

بررسي توزيع جغرافيايي انواع خاك در محدوده مطالعاتي نشان مي دهد كه توزيع جغرافيايي انواع خاك در ارتباط با 

ح شيب اراضي و شرايط كوهستاني منطقه دارا و به سبب ويژگي كوهستاني منطقه مي توان گفت كه عمق خاك سط

به طور . در آنها نيز كمتر باشد و اين امر باعث مي گردد تا توسعه فعاليتهاي زراعي و باغداري با محدوديت روبرو شود

ي عميق بر سطوح شيبدار واقع در محدوده مياني كلي در بررسي انواع تيپ خاك مي توان گفت كه دو تيپ خاكها

در آنها قرار دارند و همچنين خاكهاي ماسه اي، رسوبات آتشفشاني ) خيرآباد و ساريجالو(بخش كه روستاهاي هدف 

بر روي سطوح شيبدار واقع در مناطق كوهستاني شرق و غرب محدوده كه در اين قسمت روستاهاي گولدره سفلي، 

يزج و خرمدرق واقع مي باشند از جمله مهمترين خاكهاي منطقه به شمار مي روند كه شرايط شكورآباد، سرخه د

  . متفاوتي در جهت فرآيند توسعه اقتصادي در منطقه ايجاد خواهد كرد



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٦٦ 

 

  تحليل و تبيين نقش خاك در توسعه اقتصادي روستا ): ١٥(جدول شماره    

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  تهديدها

threats 

  ويژگي هاي  

  خاك

وجود خاكهاي مرطوب  -

نيمه خشك و اسيدي در 

  منطقه

وجود روستاهاي با جمعيت  -

قابل توجه در بخش مياني 

كه از شيب هموار و خاكي 

  . كم عمق برخوردار مي باشند

عمق كم خاك ماسه اي و  -

سطوح پرشيب در  تشكيالت در

  غالب محدوده مطالعاتي 

امكان توسعه مراتع در  -

اراضي با خاك هاي كم 

عمق جهت توسعه اقتصاد 

  دامداري

تهديد فرسايش خاك  -

به سبب فرآيندهاي 

فيزيكي و شيميايي در 

  مناطق كوهستاني

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ

  ه نقشه خاك شناسي محدوده مورد مطالع): ١٧(شمارهنقشه 
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  تيپ اراضي -٧-٣- ٢

سبب بر آن شده تا بخش قابل توجهي از تيپ اراضي محدوده در قالب ) بخش باغ حلي(شرايط كوهستاني منطقه 

انواع مراتع پوشش داده شوند و اين امر شرايط را براي پرورش و نگهداري اواع دام به خصوص دام هاي سبك مهيا و 

  :ي انواع تيپ اراضي محدوده مطالعاتي مي توان به شرح ذيل اشاره نمودفراهم نموده است به طور كلي در بررس

كه اين تيپ از اراضي در شمالشرق محدوده واقع بوده و غالباً موقعيت ويژه اي در جهت اقتصاد : مراتع متراكم -١

مند بوده و مي دامداري فراهم نموده است به طوري كه روستاهاي واقع در اين قسمت از اقتصاد فوق به خوبي بهره 

  .توان گفت كه معيشت غالب اهالي از طريق زندگي دامداري تأمين مي گردد

محدوده شمالشرق بخش باغ حلي به عنوان مهمترين نقاطي هستند كه پوشيده از مراتع نيمه : مراتع نيمه متراكم -٢

اضي واقع شده كه از جمله مي متراكم مي باشد كه تعداد قابل توجهي از روستاهاي بخش به بستر چنين تيپي از ار

توان به روستاي سرخه ديزج از روستاهاي هدف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي در محدوده چنين تيپي 

از اراضي واقع شده است، عالوه بر آن در محدوده جنوبغربي بخش باغ حلي وجود شرايط كوهستاني و نيمه 

نيمه متراكم بي تأثير نبوده و مي توان مراتع نيمه متراكم را به صورت  كوهستاني در توسعه اراضي با تيپ مراتع

پراكنده در بخش هايي از جنوبغربي مشاهده نمود كه روستاهاي گوزلدره سفلي، ساريجالو، خرمدرق از روستاهاي 

  .هدف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي از چنين تيپ اراضي بهره مند هستند

ن تيپ اراضي در پاي دامنه ارتفاعات قابل مشاهده مي باشد كه مي تواند در ايجاد اقتصاد اي: مراتع كم تراكم -٣

زراعي و دامي قابل توجه قرار گيرد كه بخش هاي شمالشرق و جنوبغرب و غرب محدوده مطالعاتي اين تيپ اراضي 

  .توزيع يافته است

هاي آبي و اراضي هموار و بخش مياني محدوده اين تيپ از اراضي معموالً در امتداد مسير: اراضي زراعي آبي -٤

مطالعاتي واقع هستند كه عمدتاً سبب محل استقرار روستاهاي بزرگ و مهم و پرجمعيت از جمله روستاي خيرآباد 

  .گرديده است

اين تيپ از اراضي بخش قابل توجهي از بخش باغ حلي را به خود اختصاص داده است و عمده : اراضي زراعي ديم -٥

ي در چنين تيپي واقع است و معموالً محل كشت و توسعه محصوالتي نظير گندم، جو، حبوبات در تيپ اراضي اراض

  .  فوق قرار گرفته كه مي تواند يكي از وجوه توسعه اقتصادي روستاهاي هدف و بخش قرار گيرد
  تحليل و تبيين نقش تيپ اراضي در توسعه اقتصادي روستا ): ١٦(جدول شماره 

 OTبرون سيستم   SWستم درون سي  

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  تهديدها

threats 

  ويژگي هاي  

  تيپ اراضي

وجود تيپ اراضي متراكم و نيمه  -

  متراكم در غالب روستاهاي هدف

وجود منابع آبي مناسب و  -

متناسب در جهت توسعه اراضي 

  باغي و آبي

كوهستاني در نيمه وجود شرايط  -

شرقي و بخشهايي از جنوبغربي و 

  مشكالت خاك هاي كم عمق

مسايل مرتبط با تبديل دامداري  -

  سنتي به مدرن 

امكان بهره برداري از مراتع  -

محدوده در جهت توسعه 

فعاليتهاي زنبورداري، رورش 

گياهان دارويي و محصوالت 

مكمل دامي از جمله صنايع لبني 

  نيمه مدرن  به صورت سنتي و 

تهديد مراتع روستا ناشي از  -

چراي بي رويه و خارج از 

  ظرفيت آن

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ  
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  نقشه تيپ اراضي محدوده مورد مطالعه): ١٨(شمارهنقشه 

  
  محدوديت هاي توسعه -٨-٣- ٢

سايش، سيل خيزي در وجود تنگناها و محدوديت هاي متعدد طبيعي به ويژه در خصوص عوامل توپوگرافي، خاك، فر

ابعاد مختلف كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي از جمله محدوديتهاي خاصي هستند كه محدوده 

مطالعاتي با آنها مواجه مي باشند كه در زير در قالب فرسايش، سيل خيزي و لرزه خيزي مورد مطالعه و بررسي واقع 

  :مي شوند

ير عوامل فيزيكي و شيميايي رخ مي دهد كه غالباً توسط جريانات فرسايش خاك و سنگ تحت تأث: فرسايش -١

، عوامل فيزيكي و شيميايي نظير يخبندان در سطوح خاكي و سنگي )مانند رودخانه(هوايي مانند باد، آبهاي سطحي 

رخ مي دهد كه در بخش باغ حلي و محدوده مطالعاتي فرسايش در سه سطح كم، متوسط و زياد قابل مشاهده مي 

  . اشدب

 اين نوع از فرسايش به صورت پراكنده و رگه هاي كوتاه و بلند در بخشهاي كوهستاني قابل مشاهده : فرسايش كم

 .مهمترين نقش را در اين رابطه بر عهده دارد) عوامل فيزيكي(است كه عمدتاً عوامل يخ زدگي و ذوب آن 

 ده است كه عمده روستاهاي هدف طرح اراضي فوق در غالب محدوده مطالعاتي قابل مشاه: فرسايش متوسط

توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در محدوده مطالعاتي فوق قرار گرفته است و عوامل متعدد فيزيكي، شيميايي و انساني 

 .از جمله داليل مهم در چنين فرسايشي خواهد بود



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٦٩ 

 

 وامل فيزيكي و شيميايي ارتفاعات مرتفع با شيب زياد و چراي بي رويه و جريانات سطحي آب، ع: فرسايش زياد

مهمترين داليل در فرسايش هاي فوق خواهد بود كه اين نوع فرسايش در بخش شمالغرب و غرب محدوده قابل 

 .  مشاهده است و روستاي گوزلدره سفلي در چنين بستري از فرسايش زمين قرار دارد

د كه معموالً به دليل پوشش گياهي كم و سيل عمدتاً در امتداد بسترهاي آبراهه هايي اتفاق مي افت: سيل خيزي -٢

شيب تند زمين اراضي فوق را مورد تهديد قرار مي دهند كه محدوده مركزي و مياني بخش باغ حلي به سبب عبور 

جريان آب سطحي در چنين خطراتي واقع است و روستاي خيرآباد يكي از روستاهاي هدف مي تواند تحت تأثير 

  .ودپديده سيل مورد تهديد واقع ش

زمين لرزه يكي از مهمترين بالياي طبيعي است كه به عنوان يكي از عوامل مخرب كانونهاي : لرزه خيزي -٣

جمعيتي و اقتصادي محسوب مي شود كه اين امر مي تواند يكي از عوامل محدودكننده توسعه به سبب خسارت 

آن كه عمده روستاهاي پرجمعيت از جمله ناشي از آن تلقي گردد كه در محدوده مطالعاتي به ويژه در نيمه غربي 

  .قرار دارد و از جمله يكي از عوامل محدودكننده توسعه روستايي به شمار مي رود.. خيرآباد، گوزلدره سفلي و

نقاط قوت و ضعف توسعه بخش باغ حلي را در قالب فرسايش، سيل خيزي و لرزه خيزي ارائه  swotدر ذيل جدول 

  .  مي نمايد
  )محدوديت توسعه(تحليل و تبيين نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد عوامل مخرب منابع طبيعي ): ١٧(جدول شماره

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

عوامل مخرب منابع 
  طبيعي

وجود منابع طبيعي قابل  -
ز لحاظ توجه در منطقه ا

منابع آبي، خاكي، پوشش 
  گياهي و حيات جانوري

گسترش قابل توجهي از  -
اراضي محدوده در قالب 
  فرسايش باد با درجه متوسط

شيوه هاي نادرست كاشت،  -
داشت و برداشت و تخريب 

  محيط زيست 
وجود اراضي پرشيب و  -

كوهستاني بودن منطقه و 
شرايط سخت اقليمي به ويژه 

ل كه در در فصول سرد سا
فرسايش فيزيكي محدوده نقش 

  . دارد
چراي بي رويه مراتع و  -

تخريب محيط زيست و پوشش 
  گياهي

امكان كنترل تخريب  -
محيط انساني و طبيعي از 

  طريق قوانين مصوب 
امكان تغيير در شيوه  -

هاي بهره برداري از زمين، 
شيوه هاي آبياري، تغيير 

  نوع كشت و شيوه كشت
طرح هاي اجرا و تهيه  -

حفاظتي در خصوص حفظ 
طبيعت ازسوي سازمانهاي 

  مربوطه
مقاوم سازي و رعايت  -

حريم گسل ها و كانونهاي 
زلزله در ساخت و ايجاد 
مراكز و فعاليتهاي 

  اقتصادي

  فرسايش خاك -
سيالب و خطرات  –

ناشي از آن از لحاظ 
  جاني و مالي

خطرات و صدمات  -
  ناشي از زلزله

  اني مشاورمطالعات ميد: مأخذ
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  راهكار و پيشنهادات محدوديت توسعه -  

براي دستيابي به يك راهكار خوب و مناسب جهت مقابله با عوامل محدودكننده توسعه الزم است ابتدا موارد زير 

  .مورد تأكيد قرار گيرد

  شناخت عوامل مخرب  - 

  :در شناخت عوامل مخرب مي توان به دو عامل مهم به شرح ذيل اشاره نمود

عوامل طبيعي همچون وقوع سيل، زلزله، رانش زمين، ريزش كوه، لغزش، حركت ماسه بادي، : عوامل طبيعي -١

در اين خصوص شناخت و بررسي . طوفان، خشكسالي، شوري و تأثير آنها بر منابع طبيعي مورد بررسي قرار مي گيرد

دي، اقدامات الزم جهت جلوگيري از اثرات زمان وقوع عوامل مخرب طبيعي، ميزان خسارت و تلفات انساني و اقتصا

عوامل مخرب طبيعي شامل مقاوم سازي واحدهاي مسكوني، رعايت حرايم عوامل مخرب همچون رودخانه هاي 

سيالبي، محدوده هاي در معرض رانش و ريزش زمين و كوه، اقدامات موثر در جهت مقابله با خشكسالي، شوري 

ابودي مراتع، اقدامات موثر در حفظ خاك، تغيير در شخم زمين شامل شخم زمين، جلوگيري از چراي بي رويه و ن

حفاظتي، تغيير شيوه كشت شامل كشت روي خطوط تراز، كشت نواري، تناوب كشت حفاظتي، مبارزه با فرسايش 

  .بادي شامل مبارزه مستقيم، مبارزه غيرمستقيم مي بايستي مورد بحث و بررسي قرار گيرد

خالت انسان در محيط طبيعي به خصوص در تخريب منابع طبيعي از جمله محورهاي مهمي د: عوامل انساني -٢

است كه مي تواند در اين جهت مورد شناسايي واقع شوند از جمله اثرات تخريب انسان در محيط طبيعي شامل 

رختان جنگلي، مواردي همچون چراي مفرط، استفاده بي رويه از سموم وفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، قطع د

  .عدم دفع مناسب فاضالب خانگي، بهره برداري بي رويه از بستر رودخانه و سفره هاي آب زيرزميني مي باشند

بررسي شناخت عوامل مخرب منابع طبيعي نشان از آن دارد كه تا چه اندازه منابع اقتصادي روستا در معرض خطر 

  .ارتباط مستقيم با زمين قرار دارد نابودي قرار دارد چرا كه معموالً اقتصاد روستا در
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  نقشه مخاطرات محيطي محدوده مورد مطالعه): ١٩(شمارهنقشه 

  
  

  عوامل و عناصر آب و هوايي - ٩-٣- ٢

شهرستان سلطانيه داراي آب و هواي سرد و كوهستاني بوده كه عوامل اقليمي متعددي در پيدايش و چگونگي آن 

ه داشته است كه از جمله اين عوامل مي توان به ارتفاع آن از سطح درياهاي آزاد، عرض نقش عمده اي را بر عهد

اين شاخص هاي اقليمي در . جغرافيايي، ارتفاعات و مناطق كوهستاني موجود و باالخره جريانات هوايي اشاره نمود

موثر مي باشد كه ... رارت وايجاد نوع آب و هواي خاص در منطقه از جمله نوسانات نزوالت جوي، تغييرات درجه ح

  .اثرات اين عوامل اقليمي در منطقه به خصوص روستاهاي مورد مطالعه به شرح ذيل مي باشد

 غالب روستاهاي هدف در بخش باغ حلي به سبب شرايط كوهستاني از ارتفاع باالتري : ارتفاع از سطح دريا

  .اقليمي به خصوص خرده اقليم هاي ناحيه اي استبرخوردار بوده و اين امر يكي از عوامل مهم در ايجاد شرايط 

 قرارگيري در عرض هاي باال به سبب نوع زاويه تابش آفتاب و طول شبانه روز مي تواند يكي از : عرض جغرافيايي

 ٣٨عوامل مهم در ايجاد شرايط ويژه آب و هوايي گردد كه با توجه به اينكه محدوده در عرض جغرافيايي در حدود 

ست مي توان گفت كه شرايط اقليمي روستاهاي هدف بي تأثير از آن نخواهد بود از سوي ديگر نظر به درجه واقع ا

اينكه ايران در عرض جغرافيايي ويژه قرار دارد اين امر سبب مي گردد تا بين نزوالت جوي و نياز آبي بخش 

  .كشاورزي تطابق ايجاد نگردد
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 از عناصر اقليمي در منطقه عبارتند: عناصر اقليمي:  

 بارش  

 دما  

 تبخير  

 باد  

 نم نسبي  

 يخبندان  

  .براساس نقشه آب و هواشناسي مي توان سه تيپ آب و هوا را در محدوده باغ حلي تشخيص داد

كه اين تيپ از آب و هوايي در محدوده بخش مياني توزيع و پراكنده شده كه اين ويژگي : نيمه خشك شديد -١

آبي اختصاص دارد، قرار گرفته كه مي تواند سبب ايجاد محدوديت آب و  عمدتاً در محدوده اراضي كه به كشت ديم و

  .هوايي در تداوم چنين فعاليتي قرار گيرد

با حركت از بخش مياني به سمت نواحي كوهستاني در جهت شرق و غرب تيپ هوايي نيمه : نيمه خشك متوسط -٢

لي مي گردد كه عمده اراضي فوق بر منطقه مستو) كوهستاني بودن(خشك متوسط به دليل چنين شرايطي 

اختصاص به كشت هاي زراعي و باغي و مراتع دارد كه روستاهاي خرمدرق، گوزلدره سفلي و شكورآباد در چنين تيپ 

  .آب و هوايي قرار دارند

اين آب و هوا در منتهي اليه بخش شمالشرق و غرب و جنوبغرب محدوده قابل مشاهده مي باشد : نيمه مرطوب -٣

) مانند رطوبت نواحي شمالي(بب ارتفاع از سطح دريا و پايين بودن سطح تبخير و نزديكي به منابع رطوبتي كه به س

  .شاهد چنين شرايط اقليمي در محدوده هاي فوق هستيم

  .به شرح ذيل ارائه مي گردد swotبه طوركلي به منظور تحليل و تبيين شرايط آب و هوايي ناحيه مطالعاتي جدول 
  تحليل و تبيين شرايط آب و هوايي و اثرات اقتصادي آن بر روستاهاي هدف بخش باغ حلي ): ١٨(جدول شماره

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  ويژگي هاي  

  دما

وجود بخش قابل توجهي از  -

محدوده مطالعاتي در تيپ 

اقليمي نيمه خشك متوسط 

و نيمه مرطوب و قرارگيري 

تعدادي از روستاهاي هدف 

  در چنين نيمه اراضي

به دور بودن و غيرقابل  -

دسترس بودن اراضي با تيپ 

اقليمي نيمه مرطوب و عدم 

  امكان توسعه اقتصادي در آن

امكان مديريت ميزان  -

منابع آبي و جلوگيري از 

  تبخير

ز مديريت منابع آبي ا -

طريق تغيير شيوه هاي 

  آبياري 

تهديد خشكسالي و  -

صدمات اقتصادي و 

  اجتماعي ناشي از آن

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ
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  نقشه كليماتولوژي محدوده مورد مطالعه): ٢٠(شمارهنقشه 

  
توصيف، تحليل و تبيين وضعيت منابع انساني، اجتماعي، اقتصادي و زيرساختي  – ٤- ٢

  دهستانروستاهاي هدف 

  منابع انساني - 

مي توان گفت كه منابع انساني شامل افراد با مجموعه عوامل مختلف فردي، شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي كه در 

به عبارتي بهتر آنچه كه در فضاي جفرافيايي به وسيله . درون فضاي جغرافيايي به فعاليت مي پردازند، مي باشد

  :عوامل انساني به شمار مي روند كه اين عوامل شامل عوامل انساني نقش آفرين مي باشند جزء

  .پارامترهاي جمعيتي، اقتصادي، زيرساخت هاي مصنوعي كه توسط انسان ايجاد شده مي باشد

  بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا-١-٤- ٢

 مهمترين منبع آماري موجود جهت بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا شامل آمارهاي رسمي مربوط به مركز آمار

سال يكبار تمامي آبادي هاي كشور مورد سرشماري واقع شده و در  ١٠به طور متناوب هر  ١٣٣٥كشور كه از سال 

سال كاهش يافته از يك سو و آمارهاي غيررسمي كه عمدتاً  ٥به بعد اين دوره زماني به ) ١٣٨٥از (طي سالهاي اخير 

ي باشند كه در زير به بررسي و تحليل روند سير مربوط به شبكه بهداشت و درمان هر شهرستان از سوي ديگر م

  .پارامترهاي مختلف جمعيت روستا پرداخته مي شود
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درصد از كل جمعيت  ٢.٨نفر بوده كه حدود  ٢٩٤٨٠جمعيت شهرستان سلطانيه برابر  ١٣٩٥براساس آمار سال 

تغالزايي در آن واقع هستند استان را به خود اختصاص داده است در اين ميان بخش باغ حلي كه روستاهاي هدف اش

درصد از جمعيت شهرستان را شامل مي شده كه جمعيت فوق در دو دهستان قره  ٣٩نفر برابر  ١١٤٩٣با جمعيت 

از كل جمعيت بخش باغ  ١٣٩٥مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال . بالغ و گوزلدره سفلي توزيع يافته اند

در دهستان قره بالغ واقع ) درصد ٥٨.٢(نفر  ٦٦٩٩هستان گوزلدره و تعداد در د) درصد ٤١.٧(نفر  ٤٧٩٤حلي تعداد 

  . بوده اند
  ١٣٩٥تعداد جمعيت در منطقه براساس آمار ): ١٩(جدول شماره 

  زن  مرد  خانوار  جمعيت  

  ٥٢٢.٦١٢  ٥٣٤.٨٤٩  ٣٢١.٩٨٣  ١.٠٥٧.٤٦١  استان زنجان

  ١٤.٥٣٠  ١٤.٩٥٠  ٩.١٣٠  ٢٩.٤٨٠  شهرستان سلطانيه

  ٥.٦٥٦  ٥.٨٣٧  ٣.٦٠٥  ١١.٤٩٣  يبخش باغ حل

  ٢.٤٠٦  ٢.٣٨٨  ١.٥٥٢  ٤.٧٩٤  دهستان گوزل دره

  ٣.٢٥٠  ٣.٤٤٩  ٢.٥٠٣  ٦.٦٩٩  دهستان قره بالغ

  ٨.٨٧٤  ٩.١١٣  ٥.٥٢٥  ١٧.٩٨٧  بخش مركزي

  ٤.١٣٦  ٤.١٨٢  ٢.٥٨٢  ٨.٣١٨  دهستان سنبل آباد

  ١.٠١١  ١.٠٢٠  ٦٢٤  ٢.٠٣١  دهستان سلطانيه

  ١٣٩٥مركز آمار كشور : مأخذ 

بررسي و تحليل تعداد جمعيت، خانوار و پراكنش آن در سطح دهستان و روستاهاي  -١-١-٤- ٢

  هدف

روند افزايش يا كاهش جمعيت روستاهاي هدف روستاهاي طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در فاصله زماني      

اقتصادي در چنين حاكي از آن است كه عوامل مختلفي همچون شرايط محيطي، موقعيتي، اجتماعي، ) ٨٥- ٩٥(

مرتبط و ) بخش و دهستان هاي(روندي نقش بسزايي را داشته است و در اين ميان هر چند جمعيت در سطح كالن 

 ٨٥تابعه در همين فاصله زماني عمدتاً با كاهش روبرو بوده است به طوري كه جمعيت در بخش باغ حلي كه در سال 

نفر مي رسد اين روند  ١١٤٩٣به  ٩٥كاهش مي يابد ولي در سال  ١٠٣٩٥به  ٩٠نفر بوده در سال  ١٢٠٨٧برابر با 

در دهستان گوزلدره سفلي و قره بالغ در سرشماري سالهاي فوق نيز از روند حاكم بر بخش باغ حلي مطابقت داشته 

با ديگر تحوالت مثبتي را  ٩٥با كاهش روبرو گرديده اما در سال  ٨٥نسبت به سال  ٩٠است يعني جمعيت در سال 

اين شرايط در بررسي جمعيت روستاهاي هدف نيز قابل مشاهده است به . در جمعيت دهستانهاي فوق شاهد هستيم

با كاهش  ٨٥در مقايسه با سال  ٩٠عبارتي جمعيت روستاهاي نظير خرمدرق، خيرآباد، سرخه ديزج كه در سال 

ماييم و اين امر نشان مي دهد كه در روند افزايش جمعيت را در آنها مشاهده مي ن ٩٥روبرو بوده است در سال 

از ميان روستاهاي باقي . تحوالت مثبت و اميدبخشي در سطح روستاهاي فوق رخ داده است) ٩٠- ٩٥(فاصله سالهاي 

جمعيت روستاهاي . مانده روستاي شكورآباد از شرايط و خصوصيات متفاوتي در سير تحوالت جمعيت مواجه است
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نفر بر  ٢٧با سير صعودي روبرو بوده و به طور متوسط هر سال نزديك به  ٩٥، ٨٥ساريجالو و شكورآباد از سال 

  .جمعيت آن اضافه شده است
  بررسي روند تحوالت جمعيت و خانوار روستاهاي هدف): ٢٠(جدول شماره 

  ١٣٩٥  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

  بعد خانوار  خانوار  جمعيت  بعد خانوار  خانوار  جمعيت  بعد خانوار  خانوار  جمعيت

  ٣.٢  ٢٤٤  ٧٨١  ٣.٣٨  ٢٤٤  ٨٢٧  ٣.٨٢  ٢٣٣  ٨٩٢  خرمدرقروستاي 

  ٣.٣٥  ٨٢٣  ٢٧٦٤  ٣.٥  ٦٨٦  ٢٤٠٥  ٤.٤٧  ٥٨٥  ٢٦١٧  روستاي خيرآباد

  ٣.١٤  ١٧٦  ٥٥٣  ٣.٤  ١٤٢  ٤٨٣  ٣.٩٢  ١١٥  ٤٥١  روستاي ساريجالو

  ٣.٢٧  ٢٢٦  ٧٤١  ٣.١٧  ٢١٨  ٦٩٢  ٤.٤٥  ١٧٠  ٧٥٨  روستاي سرخه ديزج

  ٣.٣٥  ٣٠٢  ١٠١٤  ٣.٧١  ٢٥١  ٩٣٣  ٤.٠٨  ١٨٢  ٧٤٣  روستاي شكورآباد

  ٢.٨٢  ٥٤٢  ١٥٣٢  ٢.٩٩  ٤٨٤  ١٤٤٨  ٣.٢٨  ٤٨٩  ١٦٠٤  روستاي گوزلدره سفلي

  ٣.٢٦  ٢٠٥٣  ٦٦٩٩  ٣.٣٥  ١٤٥١  ٤٨٦٤  ٤.١٦  ١٧١١  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  ٣.٠٨  ١٥٥٢  ٤٧٩٤  ٣.٣٧  ١٦٣٧  ٥٥٣١  ٣.٧٤  ١٣٢٤  ٤٩٥٩  دهستان گوزل دره

  ٣.١٨  ٣٦٠٥  ١١٤٩٣  ٣.٣٦  ٣٠٨٨  ١٠٣٩٥  ٣.٩٨  ٣٠٣٥  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ   

  ١٣٨٥روند تحوالت ميزان جمعيت، خانوار و بعد خانوار روستاي هدف در سال ): ٩(شماره نمودار 
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  ١٣٩٠روند تحوالت ميزان جمعيت، خانوار و بعد خانوار روستاي هدف در سال ): ١٠(شماره نمودار 

  
  ١٣٩٥خانوار و بعد خانوار روستاي هدف در سال  روند تحوالت ميزان جمعيت،): ١١(شماره نمودار 
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  بررسي و تحليل نرخ رشد مطلق جمعيت دهستان و روستاهاي هدف - ٢-١-٤- ٢

  :برآورد نرخ رشد مطلق جمعيت روستا عمدتًا از رابطه رياضي زير حاصل مي شود

100)1(
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 n
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r n

  

براي ما فراهم مي سازد كه تحوالت مثبت و منفي  در واقع بررسي نرخ رشد مطلق جمعيت روستا اين امكان را

جمعيت را به درستي مورد ارزيابي قرار داده و بررسي روند فوق مي تواند ما را در دستيابي به نرخ رشد مطلوب 

بررسي روند نرخ رشد جمعيت روستاهاي هدف در بخش باغ حلي مي توان چنين . جمعيت آتي روستا ياري نمايد

  :اين نرخ از چهار حالت به شرح ذيل پيروي مي كنداستنباط نمود كه 

  حالت اول شامل حال روستاهايي مي گردد كه در آن شاهد افزايش نسبي جمعيت مي باشيم و به عبارتي داراي

نرخ رشد مثبتي مي باشند از جمله مي توان به روستاهاي ساريجالو و شكورآباد اشاره نمود كه روستاهاي فوق عمدتاً 

صادي، باغداري و زراعت نقش قابل توجهي دارند و وجود فعاليتهاي اقتصادي مناسب و بهره گيري از در بعد اقت

با روند مثبتي روبرو ) ٩٥و  ٩٠، ٨٥(امكانات مختلفي باعث آن شده تا جمعيت در روستاهاي فوق در سه دوره آماري 

 .گردد

  ٩٥تا  ٨٥نبوده و در حد فاصل سالهاي حالت دوم روستاهايي را شامل مي شود كه رشد جمعيت آن يكنواخت 

بار ديگر بر رشد جمعيت خود ادامه داده اند از جمله مي توان به  ٩٥مقطعي با كاهش روبرو بوده اند اما در سال 

درصد كاهش مي يابد اما در دوره  -٠.٨٤به ) ٨٥-٩٠(روستاي خيرآباد اشاره كرد كه رشد جمعيت آن در دوره 

 . درصد مي رسد ٠.٥٤ه طور نسبي افزايش يافته و به ميزان رشد جمعيت آن ب) ٩٠- ٩٥(

  حالت سوم مربوط به روستاهايي مي شوند كه نرخ رشد در آنها منفي بوده و روستا به طور پيوسته در حال از

دست دادن جمعيت خود مي باشد از جمله مي توان به روستاهاي سرخه ديزج و گوزلدره سفلي اشاره نمود كه 

نسبت به دوره قبل رشد داشته ولي كماكان نرخ رشد منفي را )٩٠- ٩٥(نرخ رشد جمعيت آن در دوره  عليرغم آنكه

 .در تحوالت جمعيت آنها شاهد هستيم

  باالخره حالت چهارم روستاهايي را در برميگيرد كه نرخ رشد جمعيت آن ها با شدت بيشتري منفي بوده و روستا

اعي به سرعت در حال از دست دادن جمعيت خود مي باشد به طوري كه به داليل اقتصادي، محيطي و طبيعي، اجتم

گوياي مدعاي فوق مي باشد در اين ميان مي توان به  ٩٠-٩٥بررسي نرخ رشد جمعيت آن ها در فاصله سالهاي 

وجود چنين روستايي باعث گرديده تا نرخ رشد جمعيت دهستان و بخش مربوطه را . روستاي خرمدرق اشاره نمود

 .حت تأثير قرار دهند به طوري كه دهستان و بخش مربوطه را با نرخ رشد منفي روبرو سازدنيز ت
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  ٩٥- ٨٥رشد مطلق دهستان و روستاهاي هدف، سالهاي  نرخ ):٢١(شماره جدول 

  رشد  ١٣٩٠  ١٣٨٥  سال

٨٥- ٩٠  

  رشد  ١٣٩٥

٩٠- ٩٥  

متوسط نرخ 

  ٨٥-٩٥رشد 

 -١.٣٢  -٠.٥٧  ٧٨١ -٠.٧٥  ٨٢٧  ٨٩٢  روستاي خرمدرق

  ٠.٥٤  ١.٤  ٢٧٦٤  -٠.٨٤  ٢٤٠٥  ٢٦١٧  روستاي خيرآباد

  ٢.٠٥  ١.٣٦  ٥٥٣  ٠.٦٨  ٤٨٣  ٤٥١  روستاي ساريجالو

  -٠.٢٢  ٠.٦٨  ٧٤١  -٠.٩  ٦٩٢  ٧٥٨  روستاي سرخه ديزج

  ٣.١٥  ٠.٦٦  ١٠١٤  ٢.٣  ٩٣٣  ٧٤٣  روستاي شكورآباد

  -٠.٤٥  ٠.٥٦  ١٥٣٢  -١.٠١  ١٤٤٨  ١٦٠٤  روستاي گوزلدره سفلي

  -٠.٦١  ٣.٢٥  ٦٦٩٩  -٣.٧٥  ٤٨٦٤  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  -٠.٣٣  -١.٤٢  ٤٧٩٤  ١.٠٩  ٥٥٣١  ٤٩٥٩  دهستان گوزل دره

  -٠.٥  ١  ١١٤٩٣  -١.٤٩  ١٠٣٩٥  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

  بررسي و تحليل ساختار سني دهستان و روستاهاي هدف -٣-١-٤- ٢

زاويه ديگر تركيب از . سال قابل بررسي مي باشد ٦٥و باالي  ١٥- ٦٤، ٠-١٤تركيب سني جمعيت در سه گروه سني 

، ١٥- ٣٤سال، جوانان در گروه سني  ٠- ١٤سني در چهار گروه سني شامل كودكان و نوجوانان شامل گروه سني 

در اين چهار طبقه، كودكان و نوجوانان . سال را در برميگيرد ٦٥و سالخوردگان گروه سني باالي  ٣٥-٦٤بزرگساالن 

سال را شامل  ٦٤الي  ١٥هند و ساير گروه هاي سني كه عمدتاً و سالخوردگان طبقه مصرف كننده را تشكيل مي د

در هر جامعه اي اگر جمعيت طبقه . مي شود جزء گروه سني جمعيت فعال و جوياي كار را اختصاص مي دهند

بررسي . مصرف كننده افزايش يابد سبب افزايش بار تكفل و يا سنگيني بار اقتصادي به دوش طبقه فعال مي گردد

نشان مي دهد كه برخي از روستاها روند جواني جمعيت  ٩٠الي  ٨٥ي روستاهاي هدف در فاصله زماني ساختار سن

خود را حفظ و در مقابل برخي ديگر نيز بر تعداد سالخوردگان يا ميانه جمعيت آن ها افزوده شده است به طوري كه 

ن جمعيت پايه محسوب مي شود در سال كه به عنوا ١٤در فاصله زماني فوق جمعيت و سهم گروه سني كمتر از 

تمامي روستاهاي هدف با كاهش روبرو شده و اين امر مي تواند عمدتاً ناشي از اعمال سياستهاي كنترل جمعيت و 

از ميان روستاهاي هدف از روستاي . كاهش نرخ باروري و زاد و ولد در بين برخي از روستاهاي هدف بوده باشد

سال باالترين ميزان را در ميان روستاهاي هدف داشته  ١٤صد از جمعيت كمتر از در ٣١.٧شكورآباد با دارا بودن 

سال در بين روستاهاي هدف نشان از آن دارد كه روستاي گوزلدره  ٦٥است در مقابل بررسي سهم گروه سني باالي 

وه سني فوق درصد از كل جمعيت روستا را گر ١٢.٧از حيث فوق در رتبه اول قرار داشته كه  ٩٥سفلي در سال 

سال كه به عنوان گروه جمعيت فعال و جوياي كار  ٦٤.١٥در گروه سني . برخود اختصاص داده است) سال ٦٥باالي (

محسوب مي شود كه روستاي شكورآباد بيشترين روند رشد را در بين روستاهاي هدف داشته است به طوري كه 

درصد  ٦٤اين سهم به  ٩٠جمعيت روستا بوده در سال  درصد از كل ٥٦.٩٤برابر  ٨٥سهم اين گروه سني كه در سال 

طي ) ٨٥- ٩٠(در بقيه روستاهاي هدف تحوالت چنداني نبوده و تقريباً روند ثابتي در طي دوره زماني .رسيده است

  .كرده اند
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  )٨٥-٩٠( يهاتحوالت ساختار سني دهستان و روستاهاي هدف بين سال ): ٢٢(شماره جدول 

  ١٣٩٠سال   ١٣٨٥سال   

 كل +٦٥ ١٥-٦٤ ٠-١٤ كل +٦٥ ١٥-٦٤ ٠-١٤

  خرمدرق
  ٨٢٧  ٦٤  ٥٥٦  ٢٠٧ ٨٩٢ ٥٧ ٥٧٠ ٢٦٥ دادتع

  ١٠٠  ٧.٧٥  ٦٧.٢٥  ٢٥  ١٠٠ ٦.٤ ٦٣.٩ ٢٩.٧ رصدد

  خيرآباد
  ٢٤٠٥  ١٥٦  ١٧٠٥  ٥٤٤  ٢٦١٧ ١٣٣ ١٨٥٦ ٦٢٨ دادتع

  ١٠٠  ٦.٤٨  ٧٠.٨٩  ٢٢.٦١  ١٠٠ ٥.٠٨ ٧٠.٩٢ ٢٤ رصدد

  ساريجالو
  ٤٨٣  ٣٤  ٣٣٧  ١١٢  ٤٥١  ٣٤  ٢٩٨  ١١٩ دادتع

  ١٠٠  ٧.٠٥  ٦٩.٧٧  ٢٣.١٨  ١٠٠  ٧.٥٣  ٦٦.٠٩  ٢٦.٣٨ رصدد

  سرخه ديزج
  ٦٩٢  ٥٥  ٤٧١  ١٦٦  ٧٥٨  ٥٦  ٥١١  ١٩١ دادتع

  ١٠٠  ٧.٩٤  ٦٨.٠٦  ٢٤  ١٠٠  ٧.٣٨  ٦٧.٤٣  ٢٥.١٩ رصدد

  شكورآباد
  ٩٣٣  ٤٠  ٥٩٧  ٢٩٦  ٧٤٣  ٤٢  ٤٢٣  ٢٧٨ دادتع

  ١٠٠  ٤.٣  ٦٤  ٣١.٧  ١٠٠  ٥.٦٥  ٥٦.٩٤  ٣٧.٤١ رصدد

  گوزلدره سفلي
  ١٤٤٨  ١٨١  ٩٧٨  ٢٨٩  ١٦٠٤  ١٧١  ١٠٧٠  ٣٦٣ دادتع

  ١٠٠  ١٢.٥  ٦٧.٥٥  ١٩.٩٥  ١٠٠  ١٠.٦٦  ٦٦.٧  ٢٢.٦٤ رصدد

  دهستان قره بالغ
  ٥٥٣١  ٤٩٢  ٣٨٠٨  ١٢٣١  ٧١٢٨  ٥١٩  ٤٨٨٢  ١٧٢٧ دادتع

  ١٠٠  ٨.٩  ٦٨.٨٥  ٢٢.٢٥  ١٠٠  ٧.٢٨  ٦٨.٤٩  ٢٤.٢٣ رصدد

  دهستان گوزل دره
  ٤٨٦٤  ٤٣٢  ٣٢٢٢  ١٢١٠  ٤٩٥٩  ٣٩٣  ٣١٧٨  ١٣٨٨ دادتع

  ١٠٠  ٨.٨٨  ٦٦.٢٥  ٢٤.٨٧  ١٠٠  ٧.٩٢  ٦٤.١  ٢٧.٩٨ رصدد

  بخش باغ حلي
  ١٠٣٩٥  ٩٢٤  ٧٠٣٠  ٢٤٤١  ١٢٠٨٧  ٩١٢  ٨٠٦٠  ٣١١٥ دادتع

  ١٠٠  ٨.٩  ٦٧.٦٢  ٢٣.٤٨  ١٠٠  ٧.٥٥  ٦٦.٦٨  ٢٥.٧٧ رصدد

مركز آمار كشور: مأخذ        

  ١٣٨٥تحوالت ساختار سني دهستان و روستاهاي هدف سال ): ١٢(شماره نمودار 
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  ١٣٩٠تحوالت ساختار سني دهستان و روستاهاي هدف سال ): ١٣(شماره نمودار 

  
  بررسي و تحليل ساختار جنسي دهستان و روستاهاي هدف - ٤-١-٤- ٢

آگاهي از نحوه توزيع جمعيت براساس فاكتور جنسيت مهم ترين شاخصه جمعيتي است كه بايستي توجه ويژه اي 

ه تركيب جنسي و مشخص كردن تعداد زنان و مردان در گروه هاي مختلف سني بدان صورت پذيرد، چرا كه توجه ب

از مواردي است كه نقش اساسي در قدرت اقتصادي و سياسي يك جامعه دارد نسبت جنسي از طريق               

١٠٠    *       =S.R  سي در روستاهاي هدف در بخش باغ حلي بررسي روند تحوالت نسبت جن. حاصل مي شود

نشان مي دهد كه روستاهاي فوق داراي تركيب و روند متفاوتي بوده اند كه اين روند داراي حاالت مختلف به شرح 

  .ذيل مي باشد

  روند يكنواختي را طي كرده و همواره سير صعودي  ١٣٩٥تا  ١٣٨٥حالت اول شامل روستاهايي است كه از سال

بت فوق داشته است از جمله مي توان به روستاهاي خرمدرق، سرخه ديزج و شكورآباد اشاره نمود كه را از لحاظ نس

ميزان آن  ١٣٩٥در مسير سير نزولي قرار داشته كه در نهايت در سال  ١٣٩٥تا  ١٣٨٥نسبت جنسي آن ها از سال 

 .درصد بالغ گرديده است ١٠٠به بيش از 

 د كه بررسي نسبت جنسي آنها در دوره هاي مختلف زماني شرايط حالت دوم مربوط به روستاهايي مي گرد

نسبت جنسي در آن با افزايش روبرو مي گردد اما در ) ١٣٩٠(يكنواختي را نشان نمي دهد و عمدتاً در دوره مياني 

 ١٠٩.٠٩برابر  ٩٠اين نسبت با كاهش روبرو مي شود مانند روستاي ساريجالو كه نسبت جنسي آن در سال  ٩٥سال 

 .درصد تنزل يافته است ١٠٦.٣٤به  ٩٥درصد بوده كه اين ميزان در سال 

  حالت سوم مربوط به روستايي مي گردد كه از يك حالت ثبات نسبي برخوردار هستند و  نسبت جنسي در آنها

 چندان با تحوالت و تغييرات گسترده روبرو نمي شود از جمله مي توان به روستاي خيرآباد اشاره كرد كه نسبت

از سوي ديگر مي توان در بررسي نسبت . به طور تقريبي ثابت مانده است ٩٥و  ٩٠جنسي در آن در فاصله زماني 

به طور كلي نسبت جنسي روستاهاي هدف را . جنسي در روستاهاي هدف از زاويه ديگر نيز به موضوع توجه نمود

 .در دو دسته مي توان دسته بندي كرد ٩٥براساس آمار سال 

اد تعد

 مردان
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شامل روستاهايي است كه در آن نسبت جنسي از برتري مردان نسبت به زنان حكايت دارد و ميزان آن  حالت اول -١

درصد است كه مي توان به روستاهاي خرمدرق، خيرآباد، ساريجالو، سرخه ديزج و شكورآباد اشاره نمود  ١٠٠بيش از 

 .كه از حالت فوق پيروي مي نمايند

بت جنسي در آن به نفع گروه جنسي زنان بوده و اين امر از گذشته بر حالت دوم شامل روستاهايي است كه نس -٢

ساختار جنسي جمعيت روستا حاكم بوده است كه روستاي گوزلدره سفلي جز روستاهايي به شمار مي روند كه گروه 

  . جنسي زنان بر مردان داراي برتري هستند
  ٨٥- ٩٥ف در بين سال هاي تركيب و نسبت جنسي دهستان و روستاهاي هد): ١٤(شماره جدول  

  ١٣٩٥  ١٣٩٠  ١٣٨٥  شرح

  نسبت جنسي  زن  مرد  نسبت جنسي  زن  مرد  نسبت جنسي  زن  مرد

  خرمدرق
 ٤٦٩ ٤٢٣  تعداد

٩٠.١٩ 
٤١٥  ٤١٢  

٩٩.٢٧  
٣٨٣  ٣٩٨  

١٠٣.٩١  
  ٤٩  ٥١  ٥٠.٢  ٤٩.٨  ٥٢.٥٨  ٤٧.٤٢  درصد

  خيرآباد
 ١٢٣٦ ١٣٨١  تعداد

١١١.٧٣ 
١١٥٤  ١٢٥١  

١٠٨.٤  
١٣٢٧  ١٤٣٧  

١٠٨.٢٨  
  ٤٨  ٥٢  ٤٨  ٥٢  ٤٧.٢٣  ٥٢.٧٧  درصد

  ساريجالو
 ٢٢٤ ٢٢٧  تعداد

١٠١.٣٣ 
٢٣١  ٢٥٢  

١٠٩.٠٩  
٢٦٨  ٢٨٥  

١٠٦.٣٤  
  ٤٨.٤٥  ٥١.٥٥  ٤٨  ٥٢  ٤٩.٦٧  ٥٠.٣٣  درصد

  سرخه ديزج
  ٣٩٨  ٣٦٠  تعداد

٩٠.٤٥  
٣٤٠  ٣٥٢  

١٠٣.٥٢  
٣٦٠  ٣٨١  

١٠٥.٨٤  
  ٤٨.٦  ٥١.٤  ٤٩.١٤  ٥٠.٨٦  ٥٢.٥  ٤٧.٥  درصد

  شكورآباد
  ٤٠٢  ٣٤١  تعداد

٨٤.٨٢  
٤٥٩  ٤٧٤  

١٠٣.٢٦  
٤٩٤  ٥٢٠  

١٠٥.٢٦  
  ٤٨.٧  ٥١.٣  ٤٩.٢  ٥٠.٨  ٥٤.١  ٤٥.٩  درصد

  گوزلدره سفلي
  ٨٧٣  ٧٣١  تعداد

٨٣.٧٣  
٧٥٨  ٦٩٠  

٩١.٠٢  
٧٧٦  ٧٥٦  

٩٧.٤٢  
  ٥٠.٦٥  ٤٩.٣٥  ٥٢.٣٥  ٤٧.٦٥  ٤٥.٤٥  ٤٥.٥٥  درصد

  دهستان قره بالغ
  ٣٥١٠  ٣٦١٨  تعداد

١٠٣.٠٧  
٢٧٠١  ٢٨٣٠  

١٠٤.٧٧  
٣٢٥٠  ٣٤٤٩  

١٠٦.١٢  
  ٤٨.٥  ٥١.٥  ٤٨.٨٣  ٥١.١٦  ٤٩.٢٥  ٥٠.٧٥  درصد

  دهستان گوزل دره
  ٢٦٥٠  ٢٣٠٩  تعداد

٨٧.١٣  
٢٤٨٢  ٢٣٨٢  

٩٥.٩٧  
٢٤٠٦  ٢٣٨٨  

٩٩.٢٥  
  ٥٠.٢  ٤٩.٨  ٥١  ٤٩  ٥٣.٤٥  ٤٦.٥٥  درصد

  بخش باغ حلي
  ٦١٦٠  ٥٩٢٧  تعداد

٩٦.٢١  
٥١٨٣  ٥٢١٢  

١٠٠.٥٥  
٥٦٥٦  ٥٨٣٧  

١٠٣.٢  
  ٤٩.٢  ٥٠.٨  ٤٩.٩  ٥٠.١  ٥١  ٤٩  درصد

  مركز آمار كشور: مأخذ 
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  ١٣٨٥تركيب جنسي دهستان و روستاهاي هدف در سال ): ١٥(شماره نمودار 

 
  ١٣٩٠تركيب جنسي دهستان و روستاهاي هدف در سال ): ١٦(شماره نمودار 
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  ١٣٩٥تركيب جنسي دهستان و روستاهاي هدف در سال ): ١٧(شماره نمودار 

  
ه هاي مختلف آموزش ابتدايي، متوسطه پايه دوم، تحصيالت و دور بررسي سواد - ٥-١-٤- ٢

  دانشگاهي در سطح دهستان و روستاهاي هدف

سواد و سوادآموزي يكي از مولفه هاي مهم درخصوص ميزان توسعه يافتگي و يا عقب ماندگي يك جامعه به شمار 

ك جامعه دارد و هر چقدر يك به عبارتي بهتر ميزان سواد تأثير مستقيمي درخصوص توسعه يافتگي ي. مي رود

جامعه از سطح سواد باالتري برخوردار باشد مي توان گفت كه آن جامعه از سطح توسعه باالتري برخوردار مي باشد 

از سوي ديگر از آنجا كه طرح مطالعاتي . در غير اين صورت شاهد عقب ماندگي جامعه مورد مطالعه خواهيم بود

زايي روستا است شناخت و بررسي سطح سواد و همچنين برآورد تعداد درخصوص توسعه اقتصادي و اشتغال 

جمعيت روستا از حيث داشتن تحصيالت دانشگاهي و همچنين رشته هاي فارغ التحصيلي از الزاماتي است كه الزم 

  .است مورد بحث و بررسي قرار گيرد

معموالً به صورت درصد بيان مي  سال بدست مي آيد و ٦نرخ باسواد از حاصل جمعيت باسواد بر جمعيت باالي 

نشان از آن دارد كه در هر ) ٨٥- ٩٠(مقايسه نرخ باسوادي در دو دهستان قره بالغ و گوزلدره در دوره زماني . گردد

دو دهستان نرخ باسوادي در فاصله زماني فوق با كاهش روبرو مي گردد اما ميزان تغييرات در دهستان قره بالغ كمتر 

درصد بوده  ٧٩.٤٥معادل  ٨٥به طوري كه نرخ باسوادي در دهستان قره بالغ در سال . بوده است از دهستان گوزلدره

به  ٨٥درصد در سال  ٧٣.٩٥اما در دهستان گوزلدره اين نرخ از . درصد كاهش مي يابد ٧٧.٨به  ٩٠كه در سال 

  .تنزل مي يابد ٩٠درصد در سال  ٦٦.٢

 :ن نتايج ذيل را استنباط نموددر بررسي نرخ باسوادي روستاهاي هدف مي توا

  در برخي از روستاها از حالت منفي برخوردار بوده و يا  ١٣٩٠تا  ١٣٨٥سير تحوالت نرخ باسوادي در فاصله زماني

درصد بوده در  ٧٠.٨٥برابر  ١٣٨٥شاهد كاهش اين نرخ هستيم چنانچه در روستاي خرمدرق اين نرخ كه در سال 
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 ٨٥معادل  ٨٥و همچنين نرخ باسوادي در روستاي خيرآباد كه در سال . ابددرصد تنزل مي ي ٦٩.١به  ٩٠سال 

 .درصد كاهش يافته است ٨١.٤٥به  ٩٠درصد برآورد شده در سال 

  روبرو مي باشد) ٨٥-٩٠(روستاهاي ساريجالو، شكورآباد با افزايش نرخ باسوادي در فاصله زماني. 

  ٩٠- ٨٥هدف در بين سالهاي وضعيت سواد دهستان و روستاهاي ): ٢٤(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

  بي   باسواد

  سواد

نرخ 

  باسوادي

  نرخ 

  بي سوادي

جمعيت باالي 

  سال ٦

بي   باسواد

  سواد

نرخ 

  باسوادي

  نرخ 

  بي سوادي

جمعيت 

  سال ٦باالي 

  ٧٣٨  ٣٠.٩  ٦٩.١  ٢٢٨  ٥١٠  ٨٠٣  ٢٩.١٥  ٧٠.٨٥  ٢٣٤  ٥٦٩  خرمدرق

  ٢١٥٦  ١٨.٥٥  ٨١.٤٥  ٤٠٠  ١٧٥٦  ٢٣٤٨  ١٥  ٨٥  ٣٥١  ١٩٩٧  خيرآباد

  ٤٣٠  ١٧.٤٥  ٨٢.٥٥  ٧٥  ٣٥٥  ٤٠٩  ١٩.٣  ٨٠.٧  ٧٩  ٣٣٠  ساريجالو

  ٦٠٦  ٢٦.٩  ٧٣.١  ١٦٣  ٤٤٣  ٦٩٦  ٢٧.٣  ٧٢.٧  ١٩٠  ٥٠٦  سرخه ديزج

  ٧٨٩  ٢٥.٣٥  ٧٤.٦٥  ٢٠٠  ٥٨٩  ٦٢٣  ٢٧  ٧٣  ١٦٨  ٤٥٥  شكورآباد

  ١٣١٧  ٢٨.٩  ٧١.١  ٣٨١  ٩٣٦  ١٤٨٣  ٢٤.٣٥  ٧٥.٦٥  ٣٦١  ١١٢٢  گوزلدره سفلي

  ٤٩٤٦  ٢٢.٢  ٧٧.٨  ١٠٩٧  ٣٨٤٩  ٦٤١٤  ٢٠.٥٥  ٧٩.٤٥  ١٣١٩  ٥٠٩٥  دهستان قره بالغ

  ٤٣١٧  ٣٣.٨  ٦٦.٢  ١٤٦٠  ٢٨٥٧  ٤٤٦٤  ٢٦.٠٥  ٧٣.٩٥  ١١٦٣  ٣٣٠١  دهستان گوزل دره

  ٩٢٦٣  ٢٧.٦  ٧٢.٤  ٢٥٥٧  ٦٧٠٦  ١٠٨٧٨  ٢٢.٨  ٧٧.٢  ٢٤٨٢  ٨٣٩٦  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ 

  

   ١٣٨٥ستاهاي هدف، سالهاي جمعيت باسواد و بي سواد دهستان و رو): ١٨(شماره نمودار 
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  ١٣٩٠جمعيت باسواد و بي سواد دهستان و روستاهاي هدف، سالهاي ): ١٩(شماره نمودار 

  )مهاجرت(بررسي و تحليل تحوالت غيرطبيعي جمعيت روستا  -٦-١-٤- ٢

تأثير  تحوالت غير طبيعي جمعيت تحت عنوان مهاجرت قابل بررسي است كه در دو حالت كلي بر فضاي جغرافيايي

  :مي گذارد كه اين حالت عبارتند از

 )برون كوچي(مهاجر فرستي  -

 )درون كوچي(مهاجر پذيري  -

مي ... مهاجرت از يك نقطه اي به نقطه ديگر غالباً تحت تأثير عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و

  :شود كه اهم آنها را مي توان به شكل زير دسته بندي نمود

  .شامل وقوع حوادث غيرمنتظره مانند سيل، قحطي، زلزله: طبيعيعوامل ) الف

  .غير قابل تحمل بودن نظام سنتي اجتماعي روستا به ويژه براي جوانان: عوامل اجتماعي) ب

  .رسد سريع جمعيت روستايي غير متناسب با شرايط اشتغال و امكانات زراعي: عوامل جمعيتي) ج

  .ساكنين شهر و روستا و جاذبه هاي فرهنگي و فكري در شهر ارتباط خويشاوندي: عوامل فرهنگي) د

  .جاذبه رسانه هاي گروهي، سيستم حمل و نقل و مراكز فرهنگي شهري: عوامل ارتباطي) ه

  ...شامل برنامه هاي دولتي، جنگ و: عوامل سياسي) و

  اثرات نامطلوب مهاجرت هاي روستايي

 به هم ريختگي نظام اجتماعي شهري .١

 شكل گيري حاشيه نشيني و زاغه نشيني و رشد جرايم ناشي از آن كمبود مسكن و .٢

 كمبود كار در شهر و ايجاد شغل كاذب خدماتي .٣

 غربت در فضاي شهري و سهولت جذب به سوي ناهنجاريهاي اجتماعي .٤

 ...نارسايي در ادامه خدمات شهري و رفاهي، مانند آب، برق، تلفن و .٥
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 د نيروي كار در اين بخشركود توليدات كشاورزي در روستاها و كمبو .٦

  بررسي و تحليل ويژگيهاي اقتصادي روستا - ٢-٤- ٢

  بررسي و تحليل نرخ فعاليت - ١- ٢-٤- ٢

از همين رو، در همه جوامع كار و توليد . فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است

ها فراهم سازي زمينه هاي اشتغال مفيد و موثر براي در اهداف اكثر دولت . هميشه جايگاه ويژه اي برخوردار است

مهمترين عامل در سنجش و تحليل اشتغال، متغير جمعيت است و اجزاي آن . همه افراد جامعه مورد تأكيد است

شامل رشد مطلق و طبيعي جمعيت، تركيب سني و جنسي و ميزان سواد و تخصص، نرخ هاي فعاليت، اشتغال و 

بديهي است فراهم سازي زمينه . سياست گذاري هاي كالن است مناسبي در بررسي ها و شاخص هاي... بيكاري و

هاي اشتغال مولد و انجام فعاليت هاي موثر در اين خصوص از مهمترين وظايف بخش عمومي است و در صورت 

طح فعاليت به اهميت شناخت س. برنامه ريزي مناسب مي تواند منجر به رشد درون زا و پيشرفت همه جانبه گردد

جمعيت روستا، ارائه تعريف مناسب براي متغيرهاي مرتبط با آن ضروري به نظر مي رسد كه در زير به بررسي هر 

  :شاخصه هاي آن پرداخته مي شود يك از

  فعاليت -١

ا و يا به طور دقيق تر، فعاليت اقتصادي به كارها و اشتغاالتي گفته مي شود كه به توليد كااله) activity(فعاليت 

  .خدمات سودمند و موثر در حيات اقتصادي جامعه مربوط هستند

  تعريف جمعيت فعال -٢

بنا به تعريف كنفرانس بين المللي آمارشناسان، مركب از افرادي است متشكل از زنان و ) active(جمعيت فعال 

يف جمعيت فعال افرادي را در بنا به تعر. مردان كه نيروي آماده اي را براي توليد كاالها و خدمات تشكيل مي دهند

اين . برمي گيرد كه از لحاظ اقتصادي داراي فعاليت سودمند هستند و به توليد ثروت و خدمات اقتصادي مي پردازند

تعريف، در عين حال كارمندان، ارتشيان، كاركنان خانوادگي بدون مزد، اشخاصي كه براي مزد و يا سود كار مي كنند 

تجوي كار، بيماران و اشخاصي را كه در مرخصي به سر مي برند در بر مي گيرد و در و همچنين بيكاران در جس

مقابل شامل كودكان، زنان خانه دار، دانش آموزان و دانشجويان، بازنشستگان، سپاهيان وظيفه، اجاره بگيران، بهره 

  .كشان، زندانيان و كساني كه معاش آنها يكسره به عهده ديگران است نمي شود

  بررسي و تحليل جمعيت فعال -٢- ٢-٤- ٢

  انواع جمعيت فعال - 

  :جمعيت فعال را به دو صورت مورد مطالعه قرار مي دهند

يا در ايران ( سال ٦٤تا  ١٥افرادي از جمعيت كشور است كه در سن قانوني كار، يعني ميان : جمعيت فعال بالقوه -١

  .القوه مي توانند فعال باشنداين جمعيت به صورت ب. قرار دارند) سال و باالتر ١٠جمعيت 

  :از بررسي جمعيت بالقوه روستاهاي هدف نتايج ذيل حاصل مي شود
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  در ميان روستاهاي هدف در روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، سرخه ديزج، شكورآباد و گوزلدره سفلي با افزايش

با ) ٨٥- ٩٠(باد در فاصله زماني جمعيت فعال بالقوه روبرو بوده اند در مقابل جمعيت فعال بالقوه در روستاي خيرآ

 .كاهش اندكي روبرو مي گردد

  بيشترين سهم جمعيت فعال بالقوه از كل جمعيت مربوط به روستاهاي خيرآباد، ساريجالو بوده و كمترين ميزان

 .نيز به روستاهاي خرمدرق و گوزلدره سفلي اختصاص داشته است

  )٨٥-٩٠(ستاهاي هدف جمعيت فعال بالقوه دهستان و رو): ٢٥(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت   جمعيت كل

  فعال بالقوه

درصد جمعيت 

  فعال بالقوه

  جمعيت   جمعيت كل

  فعال بالقوه

درصد جمعيت 

  فعال بالقوه

  ٦٧.٢٣  ٥٥٦  ٨٢٧  ٦٣.٩  ٥٧٠  ٨٩٢  خرمدرق

  ٧٠.٨٩  ١٧٠٥  ٢٤٠٥  ٧٠.٩٢  ١٨٥٦  ٢٦١٧  خيرآباد

  ٦٩.٧٧  ٣٣٧  ٤٨٣  ٦٦.٠٧  ٢٩٨  ٤٥١  ساريجالو

  ٦٨.٠٦  ٤٧١  ٦٩٢  ٦٧.٤١  ٥١١  ٧٥٨  جسرخه ديز

  ٦٣.٩٨  ٥٩٧  ٩٣٣  ٥٦.٩٣  ٤٢٣  ٧٤٣  شكورآباد

  ٦٧.٥٤  ٩٧٨  ١٤٤٨  ٦٦.٧  ١٠٧٠  ١٦٠٤  گوزلدره سفلي

  ٧٨.٢٨  ٣٨٠٨  ٤٨٦٤  ٦٨.٤٩  ٤٨٨٢  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  ٥٨.٢٥  ٣٢٢٢  ٥٥٣١  ٦٤.٠٨  ٣١٧٨  ٤٩٥٩  دهستان گوزل دره

  ٦٧.٦٢  ٧٠٣٠  ١٠٣٩٥  ٦٦.٦٨  ٨٠٦٠  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ                   

  )٨٥- ٩٠(جمعيت فعال بالقوه دهستان و روستاهاي هدف ): ٢٠(شماره نمودار 
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٨٨ 

 

جمعيتي است كه يا به عنوان فرد شاغل در زمان مورد بحث فعاليت دارد و يا به مثابه فرد : جمعيت فعال بالفعل -٢

بنابراين جمعيت شاغل به عالوه جمعيت بيكار در جستجوي  ؛ت مي كندبيكار در جستجوي كار براي يافتن كار فعالي

  .كار را جمعيت فعال بالفعل گويند

مربوط به روستاهاي ساريجالو، سرخه ديزج، ) ٨٥-٩٠(در ميان روستاهاي هدف تغييرات مثبت در فاصله زماني 

پايين ترين درصد . بالفعل روبرو شده اندشكورآباد بوده و بقيه روستاها در فاصله زماني فوق با كاهش جمعيت فعال 

  .درصد دارد ٢٩.٣٦اختصاص به روستاي شكورآباد با  ١٣٩٠جمعيت بالفعل در سال 
  )٨٥-٩٠(جمعيت فعال بالفعل دهستان و روستاهاي هدف ): ٢٦(شماره جدول 

  مركز آمار كشور: مأخذ           

  )٨٥- ٩٠(جمعيت فعال بالفعل دهستان و روستاهاي هدف ): ٢١(شماره نمودار 

 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت 

  كل

  جمعيت 

  فعال بالفعل

  درصد 

  جمعيت بالفعل

جمعيت 

  كل

جمعيت 

  لفعلفعال با

  درصد 

  جمعيت بالفعل

  ٣٢.٠٤  ٢٦٥  ٨٢٧  ٣٤.١٩  ٣٠٥  ٨٩٢  خرمدرق

  ٣٤.٥١  ٨٣٠  ٢٤٠٥  ٣٥.٦٥  ٩٣٣  ٢٦١٧  خيرآباد

  ٣٣.٩٥  ١٦٤  ٤٨٣  ٣١.٩٢  ١٤٤  ٤٥١  ساريجالو

  ٣٥.٤  ٢٤٥  ٦٩٢  ٣٣.٥  ٢٥٤  ٧٥٨  سرخه ديزج

  ٢٩.٣٦  ٢٧٤  ٩٣٣  ٢٥.٠٣  ١٨٦  ٧٤٣  شكورآباد

  ٣٢.٥٢  ٤٧٠  ١٤٤٨  ٣٣.٣٥  ٥٣٥  ١٦٠٤  گوزلدره سفلي

  ٣٩.٧٦  ١٩٣٤  ٤٨٦٤  ٣٥.٣٣  ٢٥١٩  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  ٢٨.٠٧  ١٥٥٣  ٥٥٣١  ٣١.١٥  ١٥٤٥  ٤٩٥٩  دهستان گوزل دره

  ٣٣.٥٤  ٣٤٨٧  ١٠٣٩٥  ٣٣.٦٢  ٤٠٦٤  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي
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٨٩ 

 

افرادي كه در سن فعاليت قرار ندارند و يا با تعريف جمعيت فعال بالفعل منطبق نيستند، : غير فعالجمعيت  -٣

) unem ployed(جمعيت غيرفعال را نبايد با جمعيت بيكار . ناميده مي شود) non active(جمعيت غيرفعال 

وان، دنبال كار مي گردد ولي پيدا اشتباه كرد زيرا جمعيت بيكار كسي است كه در سن كار قرار دارد و با داشتن ت

  .نمي كند در حالي كه جمعيت غيرفعال بنا به داليل مختلف در جستجوي كار و فعاليت نيست

را ارائه ) ٨٥- ٩٠(جدول زير شرايط و سهم هر يك از روستاهاي هدف در خصوص جمعيت غيرفعال را در دوره زماني 

  .مي نمايد
  )٨٥-٩٠(ستان و روستاهاي هدف جمعيت غيرفعال ده): ٢٧(شماره جدول  

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت 

  كل

جمعيت 

  غيرفعال

درصد جمعيت 

  غير فعال

جمعيت 

  كل

جمعيت 

  غيرفعال

درصد جمعيت 

  غير فعال

  ٣٢.٧٦  ٢٧١  ٨٢٧  ٣٦.٠٩  ٣٢٢  ٨٩٢  خرمدرق

  ٢٩.١  ٧٠٠  ٢٤٠٥  ٢٩.٠٧  ٧٦١  ٢٦١٧  خيرآباد

  ٣٠.٢٢  ١٤٦  ٤٨٣  ٣٣.٩٢  ١٥٣  ٤٥١  ساريجالو

  ٣١.٩٣  ٢٢١  ٦٩٢  ٣٢.٥٨  ٢٤٧  ٧٥٨  سرخه ديزج

  ٣٦.٠١  ٣٣٦  ٩٣٣  ٤٣.٠٦  ٣٢٠  ٧٤٣  شكورآباد

  ٣٢.٥٢  ٤٧٠  ١٤٤٨  ٣٣.٢٩  ٥٣٤  ١٦٠٤  گوزلدره سفلي

  ٣٥.٤٢  ١٧٢٣  ٤٨٦٤  ٣١.٥  ٢٢٤٦  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  ٢٩.٦٨  ١٦٤٢  ٥٥٣١  ٣٥.٩١  ١٧٨١  ٤٩٥٩  دهستان گوزل دره

  ٣٢.٣٧  ٣٣٦٥  ١٠٣٩٥  ٣٣.٣١  ٤٠٢٧  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ            

  )٨٥-٩٠(جمعيت غيرفعال دهستان و روستاهاي هدف ): ٢٢(شماره نمودار 
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٩٠ 

 

  انواع جمعيت غيرفعال - 

  :جمعيت غيرفعال به سه دسته تقسيم مي شود

در اين . افرداي هستند كه براي ادامه حيات خود، به كوشش صاحبان درآمد يا نان آور احتياج دارند: وابستگاه -١

  .ورد مي توان از زنان خانه دار و كودكان و دانش آموزان و دانشجويان نام بردم

در بين اين . كساني هستند كه مي توانند وسايل الزم را براي امرار معاش خود فراهم كنند: افراد متكي به خود -٢

  .افراد، ميتوان از سهامداران، بازنشستگان و صاحبان مستغالت نام برد

كمك هاي  كساني اطالق مي شود كه استعداد و امكان كار كردن ندارند و براي زندگي خود از به: سرباران -٣

) رماالن، دعانويسان، فالگيران، معركه گيران و افرادي مانند اينها( هااعانه بگيران و بيكاره . عمومي برخوردار هستند

  ).٦٥، ص ١٣٤٩و امين زاده،  ٣٦، ص ١٣٥٤اماني، . (جز سرباران محسوب مي شوند

  سن فعاليت و دوره زندگي فعال - 

اين فاصله . سالگي ختم مي شود ٦٤سالگي شروع و به  ١٥از » سن فعاليت«براساس شاخص هاي جمعيت شناسي 

 ١٠سن فعاليت در كشورهاي جهان سوم معموالً . را سن فعاليت، يا به بيان دقيق تر سن فعاليت اقتصادي مي نامند

  .مي شود سالگي و حتي زودتر شروع

به متوسط سالهايي از حيات يك نسل گفته مي شود كه طي آن افراد به طور بالقوه داراي » دوره زندگي فعال«

دوره زندگي فعال بر دو . پيدا است كه طول متوسط زندگي به سالهاي آغاز و پايان آن بستگي دارد. فعاليت هستند

  :نوع است

  .لهاي زندگي فعال يك نسل بدون محاسبه مرگ آنانتعداد متوسط سا: »دوره زندگي فعال خام« - 

  .تعداد متوسط سالهاي فعال يك نسل با در نظر گرفتن مرگ آنان: »دوره زندگي فعال خاص« - 

  نرخ هاي فعاليت - 

  نرخ فعاليت عمومي جمعيت - ١ 

  .سال و باالتر كه معموالً به صورت درصد بيان مي شود ١٠نسبت جمعيت فعال به جمعيت 
  )٨٥-٩٠(نرخ فعاليت دهستان و روستاهاي هدف ): ٢٨(ارهجدول شم

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  
تعداد جمعيت 

  فعال
سال به  ١٠جمعيت 

  باالتر
نرخ فعاليت عمومي 

  جمعيت
تعداد جمعيت 

  فعال
سال به  ١٠جمعيت 

  باالتر
نرخ فعاليت عمومي 

  جمعيت
  ٣٨.٥١  ٦٨٨  ٢٦٥  ٤٠.٩٩  ٧٤٤  ٣٠٥  خرمدرق
  ٤١.٥٢  ١٩٩٩  ٨٣٠  ٤٢.٠٨  ٢٢١٧  ٩٣٣  خيرآباد

  ٤١  ٤٠٠  ١٦٤  ٣٧.٧٩  ٣٨١  ١٤٤  ساريجالو
  ٤٣.٢٨  ٥٦٦  ٢٤٥  ٣٨.٥٤  ٦٥٩  ٢٥٤  سرخه ديزج

  ٣٨.٥٣  ٧١١  ٢٧٤  ٣٢.٨  ٥٦٧  ١٨٦  شكورآباد
  ٣٧.٧٢  ١٢٤٦  ٤٧٠  ٣٨.٠٥  ١٤٠٦  ٥٣٥  گوزلدره سفلي

دهستان قره 
  بالغ

٤١.٩٥  ٤٦١٠  ١٩٣٤  ٤١.٦٥  ٦٠٤٨  ٢٥١٩  

دهستان گوزل 
  دره

٣٨.٦٤  ٤٠١٩  ١٥٥٣  ٣٧.٢٩  ٤١٤٣  ١٥٤٥  

  ٤٠.٤١  ٨٦٢٩  ٣٤٨٧  ٣٩.٨٧  ١٠١٩١  ٤٠٦٤  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ
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٩١ 

 

  نرخ فعاليت دهستان و روستاهاي هدف): ٢٣(شماره نمودار 

  نسبت فعاليت -٢

از آنجا كه . نسبت جمعيت فعال هر گروه سني به مجموعه جمعيت فعال است كه به صورت درصد محاسبه مي شود

اد جمعيت فعال براي هر يك از گروههاي سني روستا وجود ندارد در نتيجه برآورد نسبت آمار دقيق درخصوص تعد

  .فوق امكان پذير نمي باشد

  بار جمعيتي يا بار اقتصادي - ٣ 

نشان دهنده تعداد جمعيتي است كه از ) population load(يا بار جمعيتي ) economic load(بار اقتصادي 

اين نسبت از تقسيم جمعيت كل بر جمعيت فعال به . ت فعال وابسته و متكي استنظر اقتصادي به يك نفر از جمعي

  .دست مي آيد
  )٨٥-٩٠( بار اقتصادي دهستان و روستاهاي هدف): ٢٩(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد جمعيت 

  كل

تعداد جمعيت 

  فعال

بار 

  اقتصادي

تعداد جمعيت 

  كل

تعداد جمعيت 

  فعال

بار 

  اقتصادي

  ٣.١٢  ٢٦٥  ٨٢٧  ٢.٩٢  ٣٠٥  ٨٩٢  خرمدرق

  ٢.٨٩  ٨٣٠  ٢٤٠٥  ٢.٨  ٩٣٣  ٢٦١٧  خيرآباد

  ٢.٩٤  ١٦٤  ٤٨٣  ٣.١٣  ١٤٤  ٤٥١  ساريجالو

  ٢.٨٢  ٢٤٥  ٦٩٢  ٢.٩٨  ٢٥٤  ٧٥٨  سرخه ديزج

  ٣.٤  ٢٧٤  ٩٣٣  ٣.٩٩  ١٨٦  ٧٤٣  شكورآباد



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٢ 

 

  مركز آمار كشور: مأخذ       

  )٨٥-٩٠( بار اقتصادي دهستان و روستاهاي هدف): ٢٤(شماره نمودار 

  بار تكفل ناخالص -٤

نده مقدار تكليفي است كه يك فرد فعال از نشان ده) depen dency ratio(بار تكفل ناخالص يا نسبت ناخالص 

  .نظر تأمين زندگي و هزينه افراد غير فعال بر دوش دارد و آن عبارت است از نسبت افراد غير فعال به افراد فعال
  )٨٥-٩٠(بار تكفل ناخالص دهستان و روستاهاي هدف ): ٣٠(شماره جدول 

  ٣.٠٧  ٤٧٠  ١٤٤٨  ٢.٩٩  ٥٣٥  ١٦٠٤  گوزلدره سفلي

  ٣.٠٨  ١٩٣٤  ٤٨٦٤  ٢.٨٢  ٢٥١٩  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  ٣.٥٦  ١٥٥٣  ٥٥٣١  ٣.٢  ١٥٤٥  ٤٩٥٩  ستان گوزل درهده

  ٢.٩٨  ٣٤٨٧  ١٠٣٩٥  ٢.٩٧  ٤٠٦٤  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت 

  غير فعال

جمعيت 

  فعال

بار تكفل 

  خالصنا

جمعيت 

  غير فعال

جمعيت 

  فعال

بار تكفل 

  ناخالص

  ١.٠٢  ٢٦٥  ٢٧١  ١.٠٥  ٣٠٥  ٣٢٢  خرمدرق

  ٠.٨٤  ٨٣٠  ٧٠٠  ٠.٨١  ٩٣٣  ٧٦١  خيرآباد

  ٠.٨٩  ١٦٤  ١٤٦  ١.٠٦  ١٤٤  ١٥٣  ساريجالو

  ٠.٩  ٢٤٥  ٢٢١  ٠.٩٧  ٢٥٤  ٢٤٧  سرخه ديزج



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٣ 

 

 

مركز آمار كشور: مأخذ                    

  )٨٥-٩٠(بار تكفل ناخالص دهستان و روستاهاي هدف ): ٢٥(شماره نمودار 

  
  ب تكفلضري -٥

اگر بار تكفل ناخالص را بر كل جمعيت تقسيم كنيم ضريب تكفل حاصل مي شود كه معموالً به صورت درصد بيان 

نيز مي گويند كه اين ضريب براي روستاهاي هدف در مقاطع زماني » نرخ سرباري«ضريب تكفل را . مي گردد

  .تبه شرح زير محاسبه شده اس ١٣٩٠تا سال  ١٣٨٥مختلف يعني از سال 
  )٨٥-٩٠(ضريب تكفل دهستان و روستاهاي هدف ): ٣١(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

بار تكفل 

  ناخالص

ضريب   كل جمعيت

  تكفل

بار تكفل 

  ناخالص

ضريب   كل جمعيت

  تكفل

  ٠.١٢  ٨٢٧  ١.٠٢  ٠.١١  ٨٩٢  ١.٠٥  خرمدرق

  ٠.٠٣  ٢٤٠٥  ٠.٨٤  ٠.٠٣  ٢٦١٧  ٠.٨١  خيرآباد

  ٠.١٨  ٤٨٣  ٠.٨٩  ٠.٢٣  ٤٥١  ١.٠٦  ساريجالو

  ٠.١٣  ٦٩٢  ٠.٩  ٠.١٢  ٧٥٨  ٠.٩٧  سرخه ديزج

  ١.٢٢  ٢٧٤  ٣٣٦  ١.٧٢  ١٨٦  ٣٢٠  شكورآباد

  ١  ٤٧٠  ٤٧٠  ٠.٩٩  ٥٣٥  ٥٣٤  گوزلدره سفلي

  ٠.٨٩  ١٩٣٤  ١٧٢٣  ٠.٨٩  ٢٥١٩  ٢٢٤٦  دهستان قره بالغ

  ١.٠٥  ١٥٥٣  ١٦٤٢  ١.١٥  ١٥٤٥  ١٧٨١  دهستان گوزل دره

  ٠.٩٦  ٣٤٨٧  ٣٣٦٥  ٠.٩٩  ٤٠٦٤  ٤٠٢٧  بخش باغ حلي



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٤ 

 

  ٠.١٣  ٩٣٣  ١.٢٢  ٠.٢٣  ٧٤٣  ١.٧٢  شكورآباد

  ٠.٠٦  ١٤٤٨  ١  ٠.٠٦  ١٦٠٤  ٠.٩٩  گوزلدره سفلي

  ٠.٠١  ٤٨٦٤  ٠.٨٩  ٠.٠١  ٧١٢٨  ٠.٨٩  دهستان قره بالغ

  ٠.٠١  ٥٥٣١  ١.٠٥  ٠.٠٢  ٤٩٥٩  ١.١٥  دهستان گوزل دره

  ٠.٠٠٩  ١٠٣٩٥  ٠.٩٦  ٠.٠٠٨  ١٢٠٨٧  ٠.٩٩  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ                     

  )٨٥-٩٠(ضريب تكفل دهستان و روستاهاي هدف ): ٢٦(شماره نمودار 

  
  بخش هاي فعاليت اقتصادي - 

افراد جمعيت فعال برحسب نوع فعاليت اقتصادي كه در جامعه انجام مي دهند، در يكي از بخش هاي عمده فعاليت 

  :فعاليت اقتصادي را به سه گروه عمده تقسيم مي كند) colin clork(ين كالرك كول. اقتصادي قرار مي گيرند

  .شامل فعاليت هاي كشاورزي، جنگلباني و ماهيگيري: گروه اول

  .در برگيرنده رشته هاي استخراج معادن، صنعت، ساختمان، آب، برق و گاز: گروه دوم

ارتباطات و فعاليت در دستگاههاي خصوصي و دولتي متضمن بازرگاني، بانكداري، بيمه، حمل و نقل، : گروه سوم

  .است

مي » بخش خدمات«و گروه سوم را » بخش صنعت«، گروه دوم را »بخش كشاورزي«به طور خالصه، گروه اول را 

  .نامند

شيوه توزيع جمعيت در ميان بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات از فعاليت هاي اقتصادي نشان دهنده پيشرفت 

  .ي جامعه و مرحله تكامل اقتصادي و اجتماعي آن استيا عقب ماندگ

  رشته هاي فعاليت - 

رشته هاي فعاليت اقتصادي عمده كه در سرشماري ها براي طبقه بندي شاغالن به كار مي رود و ارتباط تفصيلي و 

  :اجمالي با بخش هاي فعاليت اقتصادي دارند، عبارت است از



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٥ 

 

  ماهيگيريكشاورزي، دامپروري، جنگلباني، شكار و 

  صنايع استخراجي(استخراج معادن و استخراج سنگ( 

  صنايع توليدي(توليد صنعتي( 

  بخش ساختماني(ساختمان( 

 برق، گاز، آب و خدمات بهداشتي 

  و بانكداري) كلي و جزيي(بازرگاني 

 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 

 خدمات 

 اشتغال 

كسي است كه كار يا ) employed(» شاغل«مطابق تعريف،  .در هر جامعه عده اي از جمعيت فعال، شاغل هستند

وضعيت داشتن و مشغول بودن . شغلي را دارا است و به اين كار و شغل به عنوان يك تخصص و حرفه آگاهي دارد

به عبارت ديگر، اشتغال به وضعيتي اطالق مي شود  ؛گويند) employment(» اشتغال«جمعيت به شغل معيني را 

زا شركت مستقيم و فعال در جريان توليد و انجام خدمات، پاداش يا مزدي به صورت نقدي يا جنسي كه در آن به ا

  .پرداخت مي شود

 بررسي و تحليل نرخ اشتغال و بيكاري -٣- ٢-٤- ٢

  انواع اشتغال - 

  :اشتغال را از نظر شموليت آن نسبت به افراد، به دو نوع تقسيم مي كنند

  اشتغال كامل -١

  اشتغال ناقص -٢

، يعني كليه افراد فعال جامعه »مشاغل جديد بيشتر از اشخاص بيكار باشد«شرايطي از اشتغال جامعه را كه در آن 

، اشتغال كامل »در هر زمان نسبت زيادي از جمعيت مشغول كار باشد«بتوانند كار مناسبي را به آساني پيدا كنند و 

تعداد متقاضيان كار كمتر از موقعيت هاي شغلي «ه در آن به عبارت ديگر، اشتغال كامل شرايطي است ك ؛مي نامند

در » اشتغال ناقص«در غير اين صورت، . در چنين شرايطي، جامعه با وضعيت اشتغال كامل مواجه است. »خالي باشد

  .جامعه حاكم خواهد بود

، واژه ١٣٦٢بي و تقوي، ترا. (اشتغال كامل و بيكاري مي توانند در عين حال و همزمان در جامعه وجود داشته باشند

  ).٣٣٧، ص ١٣٥٨و فرهنگ،  ٣٣٣

  نرخ هاي اشتغال -  

  نرخ اشتغال عمومي -  
در شاخص اشتغال عمومي كليه جمعيت محاسبه مي شود اما با توجه به اينكه چه جمعيتي انجام مي گيرد، به سه 

  :شكل در مي آيد

  نرخ اشتغال ناخالص -١



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٦ 

 

  .١٠٠عبارت است از تعداد شاغالن بر كل جمعيت ضربدر براي كليه جمعيت محاسبه مي شود و آن 

تاكنون به شرح جدول ذيل بدست آمده  ٨٥اين نرخ براي روستاهاي هدف در سرشماري هاي انجام شده از سال 

  :است
  )٨٥-٩٠( نرخ اشتغال ناخالص دهستان و روستاهاي هدف): ٣٢(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد 

  شاغالن

كل 

  جمعيت

ال نرخ اشتغ

  ناخالص

تعداد 

  شاغالن

كل 

  جمعيت

نرخ اشتغال 

  ناخالص

  ٢٧.٣٢  ٨٢٧  ٢٢٦  ٣٣.٦٣  ٨٩٢  ٣٠٠  خرمدرق

  ٢٩.٣٩  ٢٤٠٥  ٧٠٧  ٣٣.٧٤  ٢٦١٧  ٨٨٣  خيرآباد

  ٣٠.٢٢  ٤٨٣  ١٤٦  ٢٩.٧١  ٤٥١  ١٣٤  ساريجالو

  ٢٧.٠٢  ٦٩٢  ١٨٧  ٢٩.٠٢  ٧٥٨  ٢٢٠  سرخه ديزج

  ٢٥.٦١  ٩٣٣  ٢٣٩  ٢١.٩٣  ٧٤٣  ١٦٣  شكورآباد

  ٣١.١٤  ١٤٤٨  ٤٥١  ٣١.٧٣  ١٦٠٤  ٥٠٩  گوزلدره سفلي

  ٣٣.٨١  ٤٨٦٤  ١٦٤٥  ٣٢.١٥  ٧١٢٨  ٢٢٩٢  دهستان قره بالغ

  ٢٥.٢٩  ٥٥٣١  ١٣٩٩  ٢٩.٦٨  ٤٩٥٩  ١٤٧٢  دهستان گوزل دره

  ٢٩.٢٨  ١٠٣٩٥  ٣٠٤٤  ٣١.١٤  ١٢٠٨٧  ٣٧٦٤  بخش باغ حلي

مركز آمار كشور: مأخذ                    

  )٨٥-٩٠( و روستاهاي هدف نرخ اشتغال ناخالص دهستان): ٢٧(شماره نمودار 

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٧ 

 

  نرخ اشتغال خالص -٢

محاسبه مي شود كه منظور از جمعيت فعال ) جمعيت فعال بالقوه(اين نرخ براي جمعيت واقع در سن كار و فعاليت 

از رابطه زير ) نرخ اشتغال خالص(سال را شامل مي گردد و اين نرخ  ١٥-٦٤بالقوه، تعداد جمعيت واقع در گروه سني 

  :مي آيد به دست

  
  :به شرح جدول زير آورده شده است ٩٠تا  ٨٥نرخ اشتغال خالص براي روستاهاي هدف از سال 

  )٨٥-٩٠( نرخ اشتغال خالص دهستان و روستاهاي هدف): ٣٣(شماره جدول 
  

  مركز آمار كشور: مأخذ                                

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد 

  شاغالن

تعداد جمعيت 

١٥-٦٤  

نرخ اشتغال 

  خالص

تعداد 

  شاغالن

تعداد جمعيت 

١٥-٦٤  

 نرخ اشتغال

  خالص

  ٤٠.٦٤  ٥٥٦  ٢٢٦  ٥٢.٦٣  ٥٧٠  ٣٠٠  خرمدرق

  ٤١.٤٦  ١٧٠٥  ٧٠٧  ٤٧.٥٧  ١٨٥٦  ٨٨٣  خيرآباد

  ٤٣.٣٢  ٣٣٧  ١٤٦  ٤٤.٩٦  ٢٩٨  ١٣٤  ساريجالو

  ٣٩.٧  ٤٧١  ١٨٧  ٤٣.٠٥  ٥١١  ٢٢٠  سرخه ديزج

  ٤٠.٠٣  ٥٩٧  ٢٣٩  ٣٨.٥٣  ٤٢٣  ١٦٣  شكورآباد

  ٤٦.١١  ٩٧٨  ٤٥١  ٤٧.٥٧  ١٠٧٠  ٥٠٩  گوزلدره سفلي

  ٤٣.١٩  ٣٨٠٨  ١٦٤٥  ٤٦.٩٤  ٤٨٨٢  ٢٢٩٢  دهستان قره بالغ

  ٤٣.٤٢  ٣٢٢٢  ١٣٩٩  ٤٦.٣١  ٣١٧٨  ١٤٧٢  دهستان گوزل دره

  ٤٣.٣  ٧٠٣٠  ٣٠٤٤  ٤٦.٧  ٨٠٦٠  ٣٧٦٤  بخش باغ حلي



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٨ 

 

  )٨٥-٩٠( نرخ اشتغال خالص دهستان و روستاهاي هدف): ٢٨(شماره نمودار 

 
  غال فعالنرخ اشت - 3

و اين نرخ از طريق رابطه زير محاسبه  منظور مي شود) بيكار يا در جستجوي كار+ شاغل(براي جمعيت فعال بالفعل 

  :مي شود

  
  :در جدول زير محاسبه و برآورد شده است ٩٠تا  ٨٥كه نرخ فوق در روستاهاي هدف از سال 

  )٨٥-٩٠( نرخ اشتغال فعال دهستان و روستاهاي هدف): ٣٤(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  
تعداد 

  شاغالن
  تعداد 

  جمعيت فعال
نرخ اشتغال 

  فعال
تعداد 

  شاغالن
تعداد جمعيت 

  فعال
نرخ اشتغال 

  فعال
  ٨٥.٢٨  ٢٦٥  ٢٢٦  ٩٨.٣٦  ٣٠٥  ٣٠٠  خرمدرق
  ٨٥.١٨  ٨٣٠  ٧٠٧  ٩٤.٦٤  ٩٣٣  ٨٨٣  خيرآباد

  ٨٩.٠٢  ١٦٤  ١٤٦  ٩٣.٠٥  ١٤٤  ١٣٤  ساريجالو
  ٧٦.٣٢  ٢٤٥  ١٨٧  ٨٦.٦١  ٢٥٤  ٢٢٠  سرخه ديزج

  ٨٧.٢٢  ٢٧٤  ٢٣٩  ٨٧.٦٣  ١٨٦  ١٦٣  شكورآباد
  ٩٥.٩٥  ٤٧٠  ٤٥١  ٩٥.١٤  ٥٣٥  ٥٠٩  گوزلدره سفلي

  ٨٥.٠٥  ١٩٣٤  ١٦٤٥  ٩٠.٩٨  ٢٥١٩  ٢٢٩٢  دهستان قره بالغ
  ٩٠.٠٨  ١٥٥٣  ١٣٩٩  ٩٥.٢٧  ١٥٤٥  ١٤٧٢  دهستان گوزل دره

  ٨٧.٢٩  ٣٤٨٧  ٣٠٤٤  ٩٢.٦١  ٤٠٦٤  ٣٧٦٤  بخش باغ حلي
كز آمار كشورمر: مأخذ                  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٩ 

 

  )٨٥-٩٠( نرخ اشتغال فعال دهستان و روستاهاي هدف): ٢٩(شماره نمودار 

  
  بارمعيشتي - 

بار . بار معيشتي عبارت است از تعداد افرادي كه از نظر اقتصادي و مادي به يك نفر شاغل وابسته و متكي هستند

ه جمعيت شاغل به دست مي آيد كه مي گويند كه از طريق تقسيم كل جمعيت ب) subsistence load(معيشتي 

  .براساس جدول زير مورد ارزيابي واقع شده است ٩٠تا  ٨٥بار معيشتي روستاهاي هدف از سال 
  )٨٥-٩٠(بار معيشتي دهستان و روستاي هدف ): ٣٥(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد كل 

  جمعيت

تعداد 

  شاغالن

بار 

  معيشتي

تعداد كل 

  جمعيت

تعداد 

  شاغالن

بار 

  شتيمعي

  ٣.٦٥  ٢٢٦  ٨٢٧  ٢.٩٧  ٣٠٠  ٨٩٢  خرمدرق

  ٣.٤  ٧٠٧  ٢٤٠٥  ٢.٩٦  ٨٨٣  ٢٦١٧  خيرآباد

  ٣.٣  ١٤٦  ٤٨٣  ٣.٣٦  ١٣٤  ٤٥١  ساريجالو

  ٣.٧  ١٨٧  ٦٩٢  ٣.٤٤  ٢٢٠  ٧٥٨  سرخه ديزج

  ٣.٩  ٢٣٩  ٩٣٣  ٤.٥٥  ١٦٣  ٧٤٣  شكورآباد

  ٣.٢١  ٤٥١  ١٤٤٨  ٣.١٥  ٥٠٩  ١٦٠٤  گوزلدره سفلي

  ٢.٩٥  ١٦٤٥  ٤٨٦٤  ٣.١  ٢٢٩٢  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ

  ٣.٩٥  ١٣٩٩  ٥٥٣١  ٣.٣٦  ١٤٧٢  ٤٩٥٩  دهستان گوزل دره

  ٣.٤١  ٣٠٤٤  ١٠٣٩٥  ٣.٢١  ٣٧٦٤  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ                         



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٠٠ 

 

  )٨٥-٩٠(بار معيشتي دهستان و روستاي هدف ): ٣٠(شماره نمودار 

 
  بار تكفل خالص - 

نشان دهنده بار حقيقي جمعيتي و اقتصادي كه از نظر تأمين زندگي افراد » لصنسبت بستگي خا«بار تكفل خالص 

  :بار تكفل خالص از طريق رابطه زير بدست مي آيد. غير شاغل بر دوش افراد شاغل جامعه قرار دارد

  
  :كه بار تكفل خالص براي روستاهاي هدف در طي سالهاي گذشته به شرح جدول ذيل بدست آمده است

  )٨٥-٩٠(بار تكفل خالص دهستان و روستاهاي هدف ): ٣٦( شمارهجدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  
تعداد كل 

  جمعيت
جمعيت 

  شاغل
جمعيت 

  غير شاغل
بار تكفل 

  خالص
تعداد كل 

  جمعيت
جمعيت 

  شاغل
جمعيت 

  غير شاغل
بار تكفل 

  خالص
  ٢.٦٥  ٦٠١  ٢٢٦  ٨٢٧  ١.٩٧  ٥٩٢  ٣٠٠  ٨٩٢  خرمدرق
  ٢.٤  ١٦٩٨  ٧٠٧  ٢٤٠٥  ١.٩٦  ١٧٣٤  ٨٨٣  ٢٦١٧  خيرآباد

  ٢.٣  ٣٣٧  ١٤٦  ٤٨٣  ٢.٣٦  ٣١٧  ١٣٤  ٤٥١  ساريجالو
  ٢.٧  ٥٠٥  ١٨٧  ٦٩٢  ٢.٤٤  ٥٣٨  ٢٢٠  ٧٥٨  سرخه ديزج

  ٢.٩  ٦٩٤  ٢٣٩  ٩٣٣  ٣.٥٥  ٥٨٠  ١٦٣  ٧٤٣  شكورآباد
  ٢.٢١  ٩٩٧  ٤٥١  ١٤٤٨  ٢.١٥  ١٠٩٥  ٥٠٩  ١٦٠٤  گوزلدره سفلي

  ١.٩٥  ٣٢١٩  ١٦٤٥  ٤٨٦٤  ٢.١  ٤٨٣٦  ٢٢٩٢  ٧١٢٨  دهستان قره بالغ
  ٢.٩٥  ٤١٣٢  ١٣٩٩  ٥٥٣١  ٢.٣٦  ٣٤٨٧  ١٤٧٢  ٤٩٥٩  درهدهستان گوزل 
  ٢.٤١  ٧٣٥١  ٣٠٤٤  ١٠٣٩٥  ٢.٢١  ٨٣٢٣  ٣٧٦٤  ١٢٠٨٧  بخش باغ حلي

مركز آمار كشور: مأخذ        



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٠١ 

 

  )٨٥-٩٠(بار تكفل خالص دهستان و روستاهاي هدف ): ٣١(شماره نمودار 

 
  بيكاري و كم كاري - 

كسي است كه سن او از حد ) unemployed(» بيكار«. ي دهندرا بيكار تشكيل م) بالفعل( فعالبخشي از جمعيت 

معيني تجاوز كرده اما در زمان مشخصي هيچ شغل درآمدداري ندارد و در عين حال آماده و مايل به داشتن كار 

حد اين زمان كه ممكن است يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا بيشتر تعيين شود، به وضع كشور يا منطقه . است

  ).٨٣، ص ١٣٤٥تهراني، . (سي بستگي داردمورد برر

ناميده مي ) unemployment(» بيكاري«ميسر نشدن كار در حالي كه شخص توان و تقاضاي آن را داشته باشد 

بيكاري به عنوان يك مسئله دشوار اقتصادي و اجتماعي، در شرايطي مطرح مي شود كه تعداد زيادي از افراد . شود

  ).١٤٤١، ص ١٣٥٨فرهنگ، . (راي مدت معيني شغلي بدست آورندواقع در سن كار نتوانند ب

است كه در آن، مردم ) under employment(» كم كاري«گونه ديگري از بهره برداري ناقص از نيروي كار انساني 

ص  ،١٣٦٤تودارد، (به طور روزانه، هفتگي، ماهانه يا فصلي، كمتر از حدي كه تمايل دارند و مي توانند كار مي كنند 

در اين شرايط ممكن است به نظر برسد كه افراد ظاهراً فعال هستند اما در مفهوم اقتصادي بهره وري كمتري ). ٧٤

همان منبع، . (كم كاري، به اندازه پايين است كه كاهش ساعات كار آنها اثر بسيار ناچيزي در كل توليد دارد. دارند

  ).٣٤٥و  ٨٩ص 

  انواع بيكاري -  

  بيكاري آشكار -١

همان منبع، ص (وضعيتي است كه در آن افراد قادر و مايل به كار نتوانند شغلي مناسب و درآمددار به دست آورند 

در شرايط ). غيراختياري و غيرداوطلبانه(است و يا غير ارادي ) داوطلبانه و اختياري(بيكاري آشكار يا ارادي ). ٩٠

ن شايستگي ندارد امتناع مي كنند و در عين حال مي توانند به افراد از پذيرفتن شغلي كه براي آنا» بيكاري ارادي«
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جستجوگران كار تمايل دارند كاري انجام » بيكاري غيرارادي«شيوه ديگري زندگي خود را بگذرانند، اما در وضعيت 

است بيكاري آشكار يكي از مهمترين انواع بيكاري در كشورهاي جهان سوم . دهند اما شغلي براي آنان وجود ندارد

  ).٥٢همان منبع، ص . (كه در روستاهاي اين كشورها نيز ديده مي شود

» بيكاري اصطكاكي«و » بيكاري اجباري«از يك سو » بيكاري فصلي«و » بيكاري دايم«بيكاري آشكار را مي توان به 

  ).٢٣٣، ص ١٣٦٦ابوذر حكمت، (از سوي ديگر نيز تقسيم كرد 

  بيكاري پنهان -٢

فراد به ظاهر در اشتغال كامل هستند اما در واقع غير مولد هستند و يا به عبارت ديگر نيروي وضعي است كه در آن، ا

كار نسبت به نياز توليد اضافه است و اگر تعدادي از افراد از كار بركنار شوند، نقصاني در ميزان توليد به وجود نمي 

  .يز ديده مي شودبيكاري پنهان در محيط هاي روستايي، شهري، صنفي و خانواده ن. آيد

عبارت است از وضعي كه در آن حتي اگر تكنولوژي » بيكاري پنهاني روستايي«) nurkse(» نركسي«به نظر 

كشاورزي وضع كنوني خود را نگه دارد، ميتوان عده اي از كشاورزان را از كار زمين دور كرد بي آنكه سطح توليد 

  ).٥٧، ص ١٣٤٨بهنام، (پايين آيد 

  انواع بيكار - 

و ) بيكاران جديد(يكاران كه تاكنون هيچ گونه شغلي نداشته اند و براي نخستين بار است كه وارد بازار كار مي شوند ب

  ).بيكاران قبلي(بيكاراني كه قبالً شاغل بوده اند و در روزشماري يا آمارگيري به عللي موقتاً بيكار شده اند 

  :هند، عبارت است ازعمده ترين افرادي كه گروه بيكاران را تشكيل مي د

 .افرادي كه تازه به سن كار رسيده اند و هنوز شغلي ندارند .١

 .افرادي كه شغل ثابتي ندارند و هر بار كه كار پيشين تمام مي شود، به جرگه بيكاران مي پيوندند .٢

حقوقي افرادي كه به علت تعطيل شدن كار پيشين براي مدت نامعلومي بيكار شده اند و براي دوره بيكاري خود  .٣

 .دريافت نمي كنند

 .افرادي كه بر اثر تغييرات نظام توليد براي مدتي بيكار مي شوند .٤

  انواع كم كاري - 

  كم كاري آشكار - 

وضعي است كه در آن طول ساعات عادي است و افراد به طور غير ارادي نيمه وقت هستند يعني كمتر از آنچه كه 

  .مي توانند كار انجام مي دهند

  انكم كاري پنه - 

شرايطي است كه در آن كارهاي واگذار شده به اشخاص امكان نمي دهد از استعدادها و تخصص آنان به طور كامل 

استفاده شود، مثالً افراد در موسسات و اداره هاي شاغلي هستند كه از قدرت توليدي و خدماتي پايين تري برخوردار 

مام وقت مشغول هستند اما در حقيقت بازده كار آنها كمتر در اين شرايط به نظر مي رسد كه مردم به طور ت. هستند

  .است
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  نرخ بيكاري خالص - 

نرخ بيكاري از حاصل تقسيم جمعيت بيكار بر جمعيت فعال بدست مي آيد كه معموالً به صورت درصد بيان مي شود 

هدف در طي مقاطع كه اين نرخ به عنوان نرخ بيكاري خالص نيز گفته مي شود كه نرخ بيكاري براي روستاهاي 

  :به شرح زير برآورد شده است ٨٥-٩٠زماني 
  )٨٥-٩٠(نرخ بيكاري خالص دهستان و روستاهاي هدف ): ٣٧(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد 

  بيكاران

تعداد جمعيت 

  فعال

نرخ 

  بيكاري

تعداد 

  بيكاران

تعداد جمعيت 

  فعال

نرخ 

  بيكاري

  ١٤.٧١  ٢٦٥  ٣٩  ١.٦٣  ٣٠٥  ٥  خرمدرق

  ١٤.٨١  ٨٣٠  ١٢٣  ٥.٣٥  ٩٣٣  ٥٠  خيرآباد

  ١٠.٩٧  ١٦٤  ١٨  ٦.٩٤  ١٤٤  ١٠  ساريجالو

  ٢٣.٦٧  ٢٤٥  ٥٨  ١٣.٣٨  ٢٥٤  ٣٤  سرخه ديزج

  ١٢.٧٧  ٢٧٤  ٣٥  ١٢.٣٦  ١٨٦  ٢٣  شكورآباد

  ٤.٠٤  ٤٧٠  ١٩  ٤.٨٥  ٥٣٥  ٢٦  گوزلدره سفلي

  ١٤.٩٤  ١٩٣٤  ٢٨٩  ٩.٠١  ٢٥١٩  ٢٢٧  دهستان قره بالغ

  ٩.٩١  ١٥٥٣  ١٥٤  ٤.٧٢  ١٥٤٥  ٧٣  دهستان گوزل دره

  ١٢.٧  ٣٤٨٧  ٤٤٣  ٧.٣٨  ٤٠٦٤  ٣٠٠  بخش باغ حلي

  مركز آمار كشور: مأخذ                        

  )٨٥-٩٠(نرخ بيكاري خالص دهستان و روستاهاي هدف ): ٣٢(شماره نمودار 
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  بررسي و تحليل ويژگيهاي زيرساخت و كالبدي روستاهاي هدف - ٣-٤- ٢

  تبررسي و تحليل ويژگيهاي سكون -١- ٣-٤- ٢

  :در شناخت ويژگيهاي سكونت آبادي ها شناخت و بررسي عوامل زير حايز اهميت ويژه اي مي باشد

  عوامل موثر در شكل گيري روستاها - 

  :اين عوامل در دو بعد كلي طبيعي و انساني به شرح ذيل قابل دسته بندي مي باشد

  خاك -: عوامل طبيعي شامل

  توپوگرافي -               

  آب -      

  پوشش گياهي -      

  امنيت -: عوامل انساني شامل

  راه ارتباطي -        

  مذهبي -        

  اقتصادي -        

) شهري و روستايي(هر يك از عوامل فوق در چگونگي شكل گيري ابتدايي و توسعه آتي هر يك از از مراكز انساني 

ند كه در ارتباط با شكل گيري روستاهاي هدف دخيل بوده و اين عوامل به نوعي حيات آتي آنها را تعيين مي كن

عوامل طبيعي نظير خاك مناسب، ويژگيهاي توپوگرافي، آب، نوع پوشش گياهي و همچنين راه ارتباطي از جمله 

براين اساس در جهت شناخت عوامل . مهمترين عواملي بوده اند كه در استقرار، پيدايش و توسعه آن موثر بوده اند

  . و برپايي هر يك از روستاهاي هدف متناسب با بررسي هاي ميداني نتايج زير را حاصل نمود اساسي در شكل گيري

  روستاي خرمدرق -١-١- ٣-٤- ٢

منابع آبي همچون جريانات آب سطحي اصلي و دائمي و همچنين چشمه هاي آب متعدد، اراضي زراعي و باغي و 

  .رپايي روستاي خرمدرق گرديده اندمراتع سرسبز از جمله داليل مهمي هستند كه سبب ايجاد و ب

  روستاي خيرآباد -٢-١- ٣-٤- ٢

شكل يابي روستاي خيرآباد بيش از آنكه ناشي از عوامل طبيعي باشد عمدتاً به دليل عوامل انساني به ويژه شبكه 

جاد ارتباطي موجود در پيرامون روستا است كه روستاي خيرآباد به عنوان مهمترين كانون زميني در منطقه در اي

ارتباط سكونتگاههاي روستايي با ساير مناطق از يك سو و استقرار فعاليتهاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع متعدد 

نقش بسزايي را بر عهده دارد ضمن آنكه رودخانه زنجانرود كه از غرب روستا عبور مي كند و در مشروب نمودن 

. هم ديگري در برپايي روستاي خيرآباد محسوب مي شوداراضي زراعي آن نقش قابل توجهي دارد از جمله عوامل م

عالوه بر آن وجود اراضي صاف و هموار، اراضي زراعي مستعد از جمله عوامل ديگري در زمينه فوق محسوب مي 

  .شود
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  روستاي ساريجالو -٣-١- ٣-٤- ٢

به دليل وجود اراضي  واقع بوده و) روستاي خيرآباد و گوزلدره سفلي(اين روستا در حد فاصل دو روستاي بزرگ 

زراعي و مراتع قابل توجه ميتوان گفت كه عوامل فوق مي توانند در شكل يابي اوليه روستا موثر واقع شوند از سوي 

ديگر وجود آب سطحي كه در جنوب روستا جريان دارند و همچنين موقعيت روستا نسبت به ساير منابع آبي 

در شرق و جنوب آن از جمله عوامل ديگري هستند كه در پيدايش و قنوات ) واقع در شمال روستا(همچون چشمه 

  .روستا نقش ويژه اي را ايفا نموده اند

  روستاي سرخه ديزج -٤-١- ٣-٤- ٢

وجود آبراهه هايي كه در دو سمت روستا شرق و غرب آن جريان يافته و در نهايت در جنوب آن به يكديگر متصل 

از سوي ديگر . وانند در پيدايش اوليه روستا نقش خاصي را ايفا نمايندمي گردند از جمله عواملي هستند كه مي ت

مراتع با تراكم باال به ويژه در مناطق شمالي روستا كه در برپايي و ايجاد اقتصاد دامداري موثر بوده است از عوامل 

  .خاصي است كه مي تواند در توجيه شكل يابي اوليه روستا نقش بارزي ايفا نمايد

  روستاي شكورآباد -٥-١- ٣-٤- ٢

روستاي شكورآباد در امتداد دره زيبا كه در آن باغات مثمر واقع شده قرار گرفته و اين امر نشان مي دهد كه عوامل 

وجود چشمه هاي آب متعدد در . آب همچون رودخانه فصلي مهمترين تأثير را در شكل يابي آن بر عهده داشته است

و مراتع در پيرامون آن از ديگر عوامل ويژه اي است كه در ايجاد روستا موثر جنوب و جنوبشرق روستا، اراضي زراعي 

  .واقع شده اند

  روستاي گوزلدره سفلي - ٦-١- ٣-٤- ٢

روستاي گوزلدره سفلي به سبب دارا بودن اراضي زراعي مستعد و باغات مثمر قابل توجه كه عمدتاً تحت تأثير وجود 

سوي ديگر موقعيت ويژه و مركزيت روستا كه به عنوان نقطه ثقل نسبت  از. آب و خاك مناسب بوده شكل يافته است

  .به روستاهاي پيراموني مي باشد كه از جمله عوامل موثر در شكل يابي روستاي فوق بوده است

  .از مجموع بررسي علت پيدايش روستاهاي هدف طرح اشتغالزايي مي توان نتايج ذيل را حاصل نمود

  آب -٢- ٣-٤- ٢

. منبع حياتي در تجمع اجتماعات و تداوم حيات اقتصادي آنها نقش ويژه اي را بر عهده داشته است به عنوان يك

چنانچه غالب روستاهاي هدف در نزديكي و يا كنار منابع آب سطحي شامل رودخانه و چشمه و يا مصب قنوات به 

  .وجود آمده اند

  روابط اقتصادي -٣- ٣-٤- ٢

اه هاي روستايي موثر مي باشند چنانچه وابستگي اقتصاد دامداري سنتي به به گونه اي موثر در پيدايش سكونتگ

  .مراتع اطراف و پيرامون هر يك از روستاها در پيدايش اوليه غالب روستاها موثر بوده است

  شبكه ارتباطي -٤- ٣-٤- ٢
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هت توسعه و رونق شبكه ارتباطي مهم كه سبب ارتباطات برون روستايي مي گردد و به عنوان شريانهاي حياتي در ج

  .اقتصادي نقش آفرين هستند از ديگر عوامل مهم و موثر در زمينه فوق به شمار مي روند

  شبكه ارتباط منطقه اي -٥- ٣-٤- ٢

  .در سطح بخش باغ حلي شبكه ارتباطي موجود به شرح ذيل قابل بحث و بررسي است

  آزادراه -١-٥- ٣-٤- ٢

هاي ارتباطي در سطح منطقه مي باشد كه در تسهيل و تسريع ارتباطات تهران يكي از مهمترين شريان - آزادراه زنجان

اين امر به ويژه به عنوان برقراري ارتباط حمل و نقل در ابعاد مختلف . روستايي نقش قابل توجهي را بر عهده دارد

مرزي مي مابين كانونهاي جمعيتي موجود منطقه از جمله روستاهاي هدف با مناطق بزرگتر درون كشوري و برون 

از ميان روستاهاي هدف طرح اشتغالزايي روستاهاي خيرآباد و سرخه ديزج . تواند اثرات مهمي را در پي داشته باشد

دسترسي آسانتري را به آزادراه فوق دارند و مابقي روستاهاي هدف از اين حيث به طور غيرمستقيم بهره مند مي 

  .باشند
  مورد مطالعهنقشه حمل و نقل محدوده ): ٢١(شمارهنقشه 
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  جاده بين شهري -٢-٥- ٣-٤- ٢

عالوه بر آزادراه كه از عملكرد درون كشوري و برون مرزي برخوردار است جاده واقع در امتداد روستاي خيرآباد كه به 

موازات آزادراه فوق امتداد يافته از ديگر زيرساخت هاي موجود در منطقه است كه به عنوان يك جاده بين شهري 

ابهر عمل مي كند و عمدتاً داراي عملكرد درون استاني به شمار مي رود و غالباً جاده فوق در برقراري ارتباط  -زنجان

  . مابين روستاها و شهرهاي درون استان با مراكز شهرستان و مركز استان حاوي عملكرد اساسي است

  خط آهن -٣-٥- ٣-٤- ٢

باطي را در جهت حمل و نقل در سطح منطقه ايجاد نمود عبور شبكه ريلي كشور از بخش باغ حلي شرايط ويژه ارت

  .كه اين امر در حمل و نقل باري و مسافري براي روستاهاي هدف و منطقه ايجاد نموده است

  )با پوشش آسفالت(شبكه راه هاي بين روستايي  - ٤-٥- ٣-٤- ٢

رق و غرب بخش باغ حلي در شبكه راههاي بين روستايي كه از پوشش آسفالت برخوردار مي باشند و در دو جهت ش

جهت برقراري ارتباطات سكونتگاههاي روستايي با جاده هاي بين شهري و آزادراه عمل مي كنند در مرتبه بعدي از 

سلسله مراتب شبكه حمل و نقل بخش باغ حلي قرار دارند كه تعداد قابل توجهي از روستاهاي هدف توسط راههاي 

  .ر نقاط روستايي، جاده و مراكز شهرستاني و استاني ارتباط برقرار مي كنندفوق با مناطق پيراموني از جمله ساي

  )با پوشش خاكي(شبكه راه هاي بين روستايي  -٥-٥- ٣-٤- ٢

اين بخش از شبكه راههاي بخش باغ حلي در مناطق صعب العبور و كوهستاني واقع بوده كه به سبب كوهستاني 

  .شده اند بودن از فرآيند توسعه جاده اي به دور واقع
  نقشه توزيع شبكه حمل و نقل در بخش باغ حلي): ٢٢(شمارهنقشه 
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  زيرساخت هاي آب - ٦- ٣-٤- ٢

زيرساخت هاي آب آشاميدني در روستاهاي هدف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در قالب ابعاد ذيل مي تواند 

  .مورد بررسي واقع شود

  شرايط ايستگاه پمپاژ آب - ١- ٦- ٣-٤- ٢

كي از تأسيسات زير ساختي مهمي است كه در انتقال از مخازن آب به سكونتگاه هاي روستايي داراي پمپاژ آب ي

ايستگاه پمپاژ وجود دارد كه در روستاهاي خرمدرق، سلمان  ٥در سطح بخش باغ حلي تعداد . نقش و عملكرد است

يك شبانه روز از ايستگاه هاي فوق كندي، كردرق، كردناب و گوزلدره سفلي واقع شده اند كه حجم پمپاژ آب در طي 

مترمكعب بيشترين و ايستگاه  ٥١٨مترمكعب است كه در اين ميان ايستگاه سلمان كندي با پمپاژ روزانه  ١٤٨٩برابر 

جدول زير شرايط كلي ايستگاه هاي پمپاژ آب . مترمكعب كمترين پمپاژ را به خود اختصاص داده اند ٢٠خرمدرق با 

  .ا نشان مي دهددر سطح بخش باغ حلي ر
  ايستگاه هاي پمپاژ آب در بخش باغ حلي): ٣٨(شماره جدول 

  )مترمكعب(حجم ايستگاه پمپاژ در مدار روزانه   نام روستا  رديف

  ٢٠  خرمدرق  ١

  ٥١٨  سلمان كندي  ٢

  ٢٥٩  كردرق  ٣

  ٣٤٦  كردناب  ٤

  ٣٤٦  گوزلدره سفلي  ٥

  ١٤٨٩  جمع كل

  ره آب و فاضالب استان زنجانادا: مأخذ                             

  حجم توليد آب -٢- ٦- ٣-٤- ٢

تأمين مي شود كه ... توليد آب در محدوده مطالعاتي غالباً از محل چاه هاي عميق، چشمه، قنات، دريافت از آب سد و

 آب توليد شده ابتدا وارد مخازن آب شده و پس از آن به صورت پمپاژ در اختيار سكونتگاه هاي روستايي قرار مي

گيرد كه در بخش باغ حلي محل تأمين آب از منابع نظير چشمه، چاه عميق و مجتمع هاي انتقال آب حاصل مي 

در طول . گردد كه غالب مجتمع ها و روستاهاي توليد آب تحت پوشش اداره آب و فاضالب روستايي مي باشند

وده كه در بخش باغ حلي مترمكعب ب ١٥٨٥٤٨٦يكسال حجم آب توليدي در سطح شهرستان سلطانيه برابر 

مترمكعب و كمترين آن به  ١٧٩٥٣٥بيشترين حجم توليد آب اختصاص به چاه عميق گوزلدره سفلي با توليد ساالنه 

جدول ذيل مشخصات توليد ساليانه آب در بخش باغ . مترمكعب دارد ٧٢٢٩چاه جديد شكورآباد و سلمان كندي با 

  .حلي و روستاهاي هدف را نشان مي دهد
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  )بخش باغ حلي(حجم توليد آب در يكسال ): ٣٩(شماره ول جد

  )مترمكعب(توليد ساالنه   وضعيت تحت پوشش بودن  منبع توليد آب  مجتمع -روستا  رديف

  ٧٤٤٣٢  تحت پوشش مي باشد  مجتمع سرخه ديزج  سرخه ديزج  ١

  ٤٧٤٣١  -  چشمه سرخه ديزج  سرخه ديزج  ٢

  -  -  چشمه متروكه شكورآباد  شكورآباد  ٣

  ورآبادشك  ٤
خط انتقال آب مجتمع 

 سلمان كندي - شكورآباد
  -  تحت پوشش مي باشد

  ١٠٢٣٣  تحت پوشش مي باشد  چاه دسترسي كردرق  كردرق  ٥

  ١٧٩٥٣٥  -  چاه عميق گوزلدره  گوزلدره سفلي  ٦

  ٥٣٥٩٦  تحت پوشش مي باشد  چاه ساريجالو  ساريجالو  ٧

  ٢٠٤١٤  تحت پوشش مي باشد  چاه كردناب  كردناب  ٨

  ٢٤٣١٨  تحت پوشش مي باشد  چاه دسترسي خرمدرق  رقخرمد  ٩

١٠  
  شكورآباد

  سلمان كندي

  چاه مجتمع

  سلمان كندي - شكورآباد
  ٦٤٦٥٦  تحت پوشش مي باشد

١١  
  شكورآباد

  سلمان كندي

چاه جديد مجتمع 

  سلمان كندي - شكورآباد
  ٧٢٢٩  تحت پوشش مي باشد

  اداره آب و فاضالب روستايي: مأخذ

  نحجم مخاز -٣- ٦- ٣-٤- ٢

مخزن آب در روستاهاي سبزدرق، سلمان  ٥توزيع مخازن آب در بخش باغ حلي حاكي از آن است كه در اين بخش 

مترمكعب در هر مدار مي  ٩٥٠كندي، شكورآباد، كردرق و گوزلدره سفلي قرار گرفته كه مجموع حجم آبي آنها برابر 

اي هدف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي محسوب باشد كه در اين بين روستاي شكورآباد، گوزلدره سفلي جز طرح ه

  .مترمكعب آب در حد مدار برخوردار مي باشد ٥٠٠مترمكعب و  ١٠٠مي شود كه هر يك به ترتيب از حجم 
  حجم مخازن آب در بخش باغ حلي): ٤٠(شماره جدول 

  )مترمكعب(حجم در هر مدار   تعداد مخازن  نام روستا  رديف

  ١٠٠  ١  سبزدرق  ١

  ١٥٠  ١  سلمان كندي  ٢

  ١٠٠  ١  شكورآباد  ٣

  ١٠٠ ١  كردرق  ٤

  ٥٠٠  ١  گوزلدره سفلي  ٥

  اداره آب و فاضالب روستايي: مأخذ                         

  بررسي و تحليل خطوط زيرساخت - ٧- ٣-٤- ٢

، فيبر نوري و خطوط نفت را شامل مي شود )برق فشار قوي(خطوط زيرساخت شامل خطوط لوله گاز، انتقال نيرو 

اين خطوط به عنوان زيرساخت هاي مهم ارتباطي و انرژي در سطح بخش باغ حلي قابل توجه است كه حدود و كه 

  .موقعيت هر يك از خطوط فوق به شرح ذيل مي باشد
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  خطوط لوله گاز -١-٧-٣- ٤-١

ق از گاز رساني يكي از زمينه هاي توسعه است كه در طي دهه هاي گذشته در سطح كشور آغاز و بسياري از مناط

مشكالت مربوط به تأمين سوخت به ويژه در مناطق روستايي از جمله دغدغه هايي است . نعمت گاز برخوردار هستند

كه مردم با آن مواجه هستند براين اساس خطوط لوله گاز به عنوان يكي از شاخصه هاي مهمي است كه مي تواند 

پروژه هاي گازرساني به مناطق مختلف روستايي بخش باغ بستر الزم را از ناحيه مياني آن عبور داده شده و اجراي 

  .حلي با انشعاب از آن ميسر خواهد شد

  خطوط انتقال نيرو -٢- ٧- ٣-٤- ٢

خطوط انتقال نيرو جهت توسعه شبكه برق سراسري كشور مورد توجه بوده و پس از پيروزي انقالب اسالمي، توسعه 

قرارگيري خطوط فوق زمينه الزم را در توسعه هر چه بهتر آن . آن از جمله اهداف مهم كشور محسوب مي شده است

و اتصال سكونتگاههاي روستايي حتي نقاط دوردست يكي از گامهاي مهم توسعه محسوب مي شده است كه اين 

  .خطوط در بخش باغ حلي و در ناحيه مياني عبور داده شده اند

خه ديزج از ظرفيت مناسبي در جهت توسعه برق ضمن آنكه نيروگاه سيكل تركيبي سلطانيه در غرب روستاي سر

  .برخوردار مي باشد

  فيبر نوري -٣- ٧- ٣-٤- ٢

ارتباطات يكي از وجود مهم و اساسي در توسعه محلي و جهاني است كه اين امر با توجه به زيرساخت هاي موجود 

ياني آن قابل مشاهده است در هر منطقه قابل دستيابي خواهد بود و در بخش باغ حلي خطوط فيبر نوري در ناحيه م

  .كه براساس آن مي توان ساير جنبه ارتباطي و مخابراتي در سطح روستاهاي بخش انجام داد

  خطوط انتقال نفت -٤- ٧- ٣-٤- ٢

اين خطوط به عنوان طرح هاي ملي به شمار مي رود كه مواد اوليه نفتي را براي پااليشگاه هاي موجود از جمله 

خط لوله فوق در قسمت غربي بخش باغ حلي از نزديكي روستاهاي شكورآباد، . ي دهندپااليشگاه تبريز انتقال م

  .سلمان كندي و گوزلدره سفلي عبور داده شده است
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  نقشه زيرساخت در محدوده مورد مطالعه): ٢٣(شمارهنقشه 

  
در ) كشاورزي، صنايع، خدمات، گردشگري(توصيف، تحليل و تبيين وضعيت نظام توليدي  -٥- ٢

  ستاهاي هدف دهستان يا بخشرو

هر كدام از بخش هاي مختلف اقتصادي در توسعه فضايي، برقراري تعادالت منطقه اي، جلوگيري از گسترش فقر، 

مي توانند نقش ويژه اي را بر عهده داشته باشند، اين امر مشروط بر اين است كه ... كاهش مهاجرت روستا به شهر و

فضا به درستي تشخيص و مورد مطالعه قرار گيرد و بسته به شرايط مكاني و اوالً مزيت هاي نسبي هر مكان و 

كشاورزي، صنعت، (پتانسيل هاي موجود بالقوه و بالفعل مي تواند هر مكاني در زمينه خاصي از بخشهاي اقتصادي 

انند مزيت هاي و يا تركيبي از موارد فوق نقش آفرين بوده باشند و دوم اينكه، عوامل و عناصري كه مي تو) خدمات

نسبي و موجود در مكان را به حركت دربياورد مانند سرمايه گذاري هاي مالي و انساني و منابع موجود از جمله موارد 

  .مهم در ايجاد چنين تحول مهم و موثر خواهد بود

ضا از جمله به طور كلي اقتصاد يكي از عوامل مهم و تأثير گذار در هر فضاي جغرافيايي است به عبارتي اقتصاد ف

، در فرهنگ به توزيع فضايي و محل فعاليت اجزاي )اقتصاد فضا(اين امر . عناصر شكل دهنده فضا محسوب مي شود

به عبارتي اقتصاد به الگوي مكاني يك اقتصاد همانند . يك اقتصاد و جريان فضايي كاال و جمعيت اطالق مي شود

هاي مكاني كه بخش اساسي آن اقتصاد را شكل مي دهند، توزيع و محل فعاليت هاي تشكيل دهنده آن و جريان 

مانند روند كاال به مقصد مصرف كنندگان، حركت مصرف كننندگان به مكان هاي مركزي و جريان فراورده هاي 
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به طور كلي ساختار فضايي يك اقتصاد، ). ٣٢٧، ص ١٣٩٠سيف الديني، (زراعي به سوي بازارها اطالق مي شود 

اين واژه توسط جغرافيدانان به مثابه الگوي فضايي فعاليت هاي اقتصادي در تشريح . ه مي شوداقتصاد فضا ناميد

چشم انداز اقتصادي در مقياس هاي مختلف ناحيه اي، ملي و بين المللي به كار مي رود كه با پيكر بندي خاص 

وري اقتصاد فضا به آرايش فضايي از نظر ايزارد تئ. منابع و توليدات خاص و نقل و انتقال تكنولوژي مطابقت دارد

. فعاليت هاي اقتصادي با توجه به توزيع جغرافيايي داده ها و نهاده ها و تغييرات هزينه و قيمت مي پردازد

)Johnstonetol,1998.(  

بنابراين مي توان گفت كه هر يك از بخشهاي اقتصادي با زيرمجموعه هاي گوناگون خود در شكل گيري فضاي 

نظام توليدي اثر بخش مي باشند كه در زير به بررسي هر يك از آنها در سطح روستاهاي هدف مي جغرافيايي و 

  .پردازيم

  بررسي فعاليتهاي كشاورزي روستاهاي هدف -١-٥- ٢

فعاليت هاي كشاورزي ركن اصلي و اساسي اقتصاد روستاها را در بر مي گيرد به طوري كه در شناخت و تمايز روستا 

به عبارتي . رزي به عنوان يكي از شاخص ها و عناصر در تشخيص روستا از شهر قلمداد مي شوداز شهر، بخش كشاو

اين بخش از اجزا و زير . روستا مكاني است كه غالب شاغلين آن در بخش كشاورزي مشغول فعاليت مي باشند

اري و دامپروري، زنبورداري، مجموعه هاي گوناگوني شكل يافته است، در واقع فعاليتهايي نظير زراعت، باغداري، دامد

از جمله زير شاخه هاي بخش كشاورزي محسوب مي شود كه هر يك از فعاليتهاي ... پرورش ماهي، كرم ابريشم و

در مناطق مختلف به شكل هاي ... فوق بسته به موقعيت جغرافيايي، وجود عوامل موثر در ايجاد فعاليتهاي فوق و

  .به بررسي فعاليتهاي كشاورزي موجود در روستاهاي هدف مي پردازيم گوناگون توزيع يافته اند كه در زير

  بررسي و تحليل سطح اراضي زراعي -١-١-٥- ٢

  سطح زير كشت اراضي - ١-١-١-٥- ٢

بر مبناي مطالعات و برريسهاي صورت گرفته مشخص گرديد شغل غالب ساكنين روستاها در بخش زراعت، دامداري 

با شغل غير زراعت و در بخش خدمات از جمله مغازه داري و يا حمل و نقل و باغداري بوده و حتي كساني كه 

لذا مي توان گفت كه دوام و قوام زندگي اهالي روستا به فعاليت . مشغول مي باشند اين فعاليت در كنار آن قرار دارد

ين بخش قرار گرفته در زير مجموعه بخش كشاورزي وابسته مي باشد و هسته اصلي فعاليتهاي كل خانوار روستا در ا

زراعت به عنوان يكي از اركان مهم و اساسي در اقتصاد روستاهاي هدف به شمار مي رود و در غالب آنها . است

وجود اراضي آبي و ديم در محدوده بخش . فعاليت فوق به عنوان يكي از زمينه هاي توليد و اشتغال محسوب مي شود

و انواع حبوبات شامل نخود، ) گندم، جو(والت زراعي از جمله انواع غالت باغ حلي بستر الزم را براي كشت انواع محص

لوبيا و عدس، نباتات علوفه اي مانند يونجه، درت علوفه اي فراهم نموده است كه در جدول زير ميزان سطح زير 

  .كشت اراضي فوق به همراه حجم توليد هر يك از آنها براي روستاهاي هدف ارائه مي شود
  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١١٣ 

 

  سطح زير كشت انواع محصوالت زراعي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي): ٤١(ره شماجدول 

  

  انواع حبوبات  انواع غالت
محصوالت 

  صنعتي
  نباتات علوفه اي  سبزيجات

  عدس  لوبيا  نخود  جو  گندم
  كلزا

سيب 

  زميني

گوجه 

  فرنگي
  پياز

  يونجه
ذرت علوفه 

  اي

  آبي  ديم  آبي  آبي  ديم  آبي  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي  ديم

  -  -  -  ٠.٥  ٠.٥  ٧  -  ١١  ١٨  ٥  ٣  ٧  ١٨  ١٣  ٣٢  ١٩٢  خرمدرق

  ٣٠  ١٧٠  -  -  ٥  ٣٠٠  ٥  ٣  ٦  ٣٠٠  ١٠  ٤  ٨٣  ١٢٧  ٢٢٧  ١٣٩١  خيرآباد

  ٢٠  -  ١٩٥  ١  ٢.٢  ٦٥  ١٢  ٢  ١٠  ٣٢  ٢  ٢  ٧٣  ٥٠  ١٣٧  ٣٤٨  ساريجالو

  -  -  -  -  ٨  ٣٠  -  -  -  ٢٩  -  -  ٣٢  ٥٢  ٦٣  ٧٨٥  سرخه ديزج

  -  -  -  ٠.١  ٤  ١٩  ٢  -  ١١  ٣٠  -  ٨  ٢٤  ٦٦  ٤٢  ٦٧٧  شكورآباد

گوزلدره 

  سفلي
٨٦  ٩٢  ١  ٠.٥  ١٨  -  ٦  ١٨  ١٢  ٥  ٧  ٣٤  ٩٥  ٥٥  ٩٦٨  -  

  ٥٠  ٢٥٦  ٢٨٧  ٢.٦  ٢٠.٢  ٤٣٩  ١٩  ٢٢  ٦٣  ٤٠٨  ٢٠  ٢٨  ٢٦٤  ٤٠٣  ٥٥٦  ٤٣٦١  جمع كل

  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ

  

دف بوده كل سطح زير براساس جدول فوق كشت غالت شامل گندم و جو به عنوان كشت غالب در روستاهاي ه

هكتار بوده كه از اين ميزان روستاي خيرآباد با دارا بودن  ٥٨٥٨٤كشت براي نواع محصوالت در قالب غالت برابر 

 ٢٥٥هكتار به عنوان سطح زير كشت غالت باالترين ميزان و روستاي خرمدرق با دارا بودن سطح زير كشت  ١٨٢٨

پس از كشت غالت كشت انواع سبزيجات به خصوص . دارا هستند هكتار از حيث فوق كمترين سطح زير كشت را

هكتار از اراضي روستاهاي هدف به كشت محصوالت فوق  ٤٣٩محصول سيب زميني قرار دارد كه در روستاها حدود 

كشت انواع حبوبات، نباتات علوفه اي بخش ديگري از . به خصوص سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز و هويج رفته است

كشت محصول كلزا به عنوان تنها محصول صنعتي است كه . زير كشت روستاهاي هدف را در برگرفته استاراضي 

  .  هكتار از اراضي روستاهاي هدف را شامل شده است ١٩

  ميزان توليد -٢-١-١-٥- ٢

اله حجم رفته هر س.. وجود اراضي زراعي كه به عنوان زير كشت غالت، انواع حبوبات، نباتات علوفه اي، سبزيجات و

قابل توجهي در سطح روستاهاي هدف توليد و عرضه مي شود كه براساس آخرين اطالعات حاصله جدول زير براي 

  . برآورد حجم محصوالت توليد شده روستاهاي هدف ارائه مي گردد
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١١٤ 

 

  ميزان توليد انواع محصوالت زراعي در روستاهاي هدف): ٤٢(شماره جدول 

  

  انواع حبوبات  انواع غالت
والت محص

  صنعتي
  نباتات علوفه اي  سبزيجات

  عدس  لوبيا  نخود  جو  گندم
  كلزا

سيب 

  زميني

گوجه 

  فرنگي
  پياز

  يونجه

ذرت 

علوفه 

  اي

  آبي  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي  ديم

  -    ٥٧١.٢  ١٢.٥  ٢٤  ٢٤٥  -  ١٢.١  ٩.٩  ١١.٦  ٣.٦  ٤.٢  ٦٩.٣  ٩.١  ١٦٤.٨  ١٨٢.٤  خرمدرق

  ٢٠٥٥  -  ٢٣٨٠  -  ٥٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٠  ٥  ٣  ١٢٠٠  ٤٠  ١  ٣٤٠.٣  ١٢٧  ١١٥٧.١  ١٥٣٠.١  خيرآباد

  ١٣٧٠  ٢٦٥٢  ٢٨.٣  ٢٥  ١٠٥  ٢٢٧٥  ٢٤  ١.٢  ٣.٣  ٧٤  ٢.٤  ١.٢  ٢٨١  ٣٥  ٧٠٥  ٣٣٠  ساريجالو

سرخه 

  ديزج
٢٣٢  ٢٥  -  ٣٢٠  ١٠٥٠  -  ٠  ٢  ١١٦  ٠  ٠.٨  ١١٢  ٦٢  ٣١٥  ٨٠٠  -  

  -  ٦٩٦  ١٠٨  ٠.٢٥  ١٩٢  ٧٦٠  ٤.٤  -  ٤.٤  ٩٠  -  ٤  ٩٦  ٩٩  ١٦٨  ١٠١٥.٥  شكورآباد

گوزلدره 

  سفلي
١٢٥١.٢  ٢٧٠.٩  ٢٥  ٢٤  ٦٣٠  -  ٦.٦  ٩.٩  ٢٧.٨  ٦  ٤.٢  ١٣٠.٩  ٩٦٦.٥  ٢٨٣.٢٥  ٩١٩.٦  -  

اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ  

براساس جدول فوق در كل روستاهاي هدف حجم توليد محصول سبزيجات نشان از برتري آن نسبت به ساير 

تن بوده و اين امر به سبب حجم باالي توليد محصول  ٦٧٩دي آن برابر روستاها دارد به طوري كه كل محصول تولي

تن برآورد شده است، پس از محصول فوق  ١٥٠٠٠سيب زميني در روستاي خيرآباد است كه سطح توليد آن برابر 

غالت به عنوان دومين محصول غالب در سطح روستاهاي هدف به شمار مي رود و در غالب روستاها گندم و جو به 

  . نوان محصول اساسي و استراتژيك توليد مي گرددع

  بررسي و تحليل سطح اراضي باغي -٢-١-٥- ٢

توليدات باغي شامل محصوالت درختان مثمري هستند در سطح روستاهاي هدف از تنوع قابل توجهي برخوردارند و 

يق و نيمه عميق موجود عمدتاً در مناطق از روستاهاي فوق كه جريانات آب سطحي وجود دارد و يا چاه هاي عم

هستند باغات نيز توسعه قابل توجهي را يافته اند در ميان روستاهاي هدف در روستاي هدف خيرآباد از كمترين 

هكتار داراي اراضي باغي است كه اختصاص به  ١٦.٦سطوح باغي برخوردار است به طوري كه روستاي خيرآباد 

ت در مقابل دو روستاي گوزلدره سفلي و خرمدرق جز روستاهاي مهم محصوالتي نظير سيب، زردآلو، انگور و گردو اس

جدول زير . از حيث باغداري به شمار مي روند كه توليد محصول سيب جز وجه اساسي روستاهاي فوق مي باشد

  .اراضي باغي روستاهاي هدف را نشان مي دهد



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١١٥ 

 

  دفميزان توليد انواع محصوالت زراعي در روستاهاي ه): ٤٣(شماره جدول 

  آلبالو  به  گالبي  سيب  نام روستا
گوجه 

  سبز
  جمع كل  گردو  بادام  انگور  شليل  زردآلو  شفتالو  هلو  آلو

 ٧٥٦.٧  ٤.٥  ٥  ٢١.٨  ١  ٤  -  ٤  ٠.٤  ٠.٣  ٢  ٠.٢  ٠.٥  ٧١٣  خرمدرق

 ١٦.٦  ١  -  ٣  -  ٠.٦  -  -  -  -  -  -  -  ١٢  خيرآباد

 ٤٠  ١  ١  ٢  -  ٢  -  ١٠.٥  -  ٠.٥  ٢  -  ٢  ١٩  ساريجالو

 ١٧.١  ٠.٥  ٦.٢  ٢  -  ١.٥  ٠.٥  ١.١  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٧  ٠.١  ٠.٢  ٣.٣  سرخه ديزج

 ٤.٥  ١  -  ١  -  ١  -  -  -  -  -  -  -  ١.٥  شكورآباد

 ١٦٨  ٦.٨  ٩  ٤٤  ٤  ٧.٥  -  ٧  ٠.٥  ٠.٥  ٤.٤  ١  ١  ٨٢.٣  گوزلدره سفلي

اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ  

  بررسي و تحليل دامداري -٣-١-٥- ٢

ي اساسي در اقتصاد روستايي است كه معموالً به دو صورت سنتي و صنعتي بهره برداري از انواع دام يكي از پايه ها

دامداري سنتي يكي از شيوه هاي رايج در نگهداري و پرورش دام بوده كه . در سطح روستاهاي كشور رايج مي باشد

وشت و البسه مي اقتصاد دامداري در تأمين و توليد انواع محصوالت لبني و صنايع گ. از قديم االيام رواج داشته است

اين نوع از اقتصاد در سطح روستاهاي هدف حايز اهميت بوده و در كنار فعاليتهاي زراعي، . تواند نقش آفرين باشد

بررسي جدول زير نشان مي دهد . باغي توليدات دامي بخش دگيري از معيشت اهالي را به خود اختصاص داده است

ع دام نشان از اهميت اين بخش از اقتصاد در روستا را دارد به طوري كه در روستاي خيرآباد پرورش و نگهداري انوا

راس بز و بزغاله حاكي از تنوع پرورش انواع  ٦٦٢٤راس گوسفند و بره و  ٢١٠٠راس گاو دو رگ با  ٣٥٥٢كه وجود 

از سوي هر چند در دو روستاي گوزلدره سفلي و خرمدرق آمار چنداني در اين خصوص . دام در روستاي فوق را دارد

سازمان جهاد كشاورزي ارايه نشده اما بررسي هاي مداني نشان از اهميت اين بخش در اقتصاد روستاهاي فوق را دارد 

 ١٥٠٠راس گاو و گوساله و تعداد  ٢٠٠به طوري كه براساس پرسشنامه تكميلي در روستاي گوزلدره سفلي تعداد 

  .  راس گوسفند و بره وجود دارد
  )راس(عداد انواع دام در روستاهاي هدف ت): ٤٤(شماره جدول 

  نام روستا

  دام سبك  دام سنگين

گاو   جمع كل

  اصيل

گاو 

  دورگ

گاو 

  بومي

گوسفند 

  و بره

بز و 

  بزغاله

 ٣٦  -  -  -  ٣٦  -  خرمدرق

 ١٢٢٧٦  ٦٦٢٤  ٢١٠٠  -  ٣٥٥٢  -  خيرآباد

 ١٧٥٩  -  ١٧٣٦  -  ٢٣  -  ساريجالو

 ١٤٢٥  -  ١٢٥٠  -  ١٧٥  -  سرخه ديزج

 ١٨٤٧  ٣٢٨  ١٤٣١  -  ٨٨  -  شكورآباد

  -  -  -  -  -  -  گوزلدره سفلي

اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ                                     
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  حجم توليدات دامي -١-٣-١-٥- ٢

براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان جهاد كشاورزي حجم توليدات دامي در روستاي هدف شامل سطح توليد 

و گوشت به شرح جدول زير مي باشد كه در آن به وضوح اهميت روستاي خيرآباد در توليد محصوالت ساالنه شير 

تن شير بز  ١٩٨.٧٢تن شير گوسفند و  ٥٢.٥تن شير گاو،  ١٠٦٥٦فوق را نشان مي دهد به طوري كه در طول سال 

تن گوشت گوسفند  ٨٤گاو، تن گوشت  ٦٢١همچنين حجم گوشت توليد شده در روستاي فوق برابر . توليد مي گردد

  .جدول زير حجم توليد محصوالت دامي را در روستاهاي هدف نشان مي دهد. تن گوشت بز را دارد ١٩٨.٧٢و 
  حجم توليدات محصوالت دامي در روستاهاي هدف): ٤٥(شماره جدول 

گوشت بز و   گوشت گوسفند و بره  گوشت گاو  نام روستا

  بزغاله

  ع كلجم  شير بز  شير گوسفند  شير گاو

 36  -  -  ٣٦  -  -  -  خرمدرق

 11810.94  ١٩٨.٧٢  ٥٢.٥  ١٠٦٥٦  ١٩٨.٧٢  ٨٤  ٦٢١  خيرآباد

 121  -  -  ٦٩  -  ٥٢  -  ساريجالو

 868.6  -  -  ٧٨٧  -  ٥٠  ٣١.٦  سرخه ديزج

 52.77  -  -  -  ٩.٨٤  ٤٢.٩٣  -  شكورآباد

  -  -  -  -  -  -  -  گوزلدره سفلي

اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ  

  بررسي و تحليل پرورش طيور - ٤-١-٥- ٢

پرورش طيور يكي از نيازهاي اساسي جامعه هاي شهري و روستايي است و با توجه به افزايش روزافزون جمعيت 

پرورش طيور به عنوان بخشي از سبد غذايي خانوارهاي فوق حايز اهميت مي باشد كه امروزه به دو شيوه صنعتي و 

شوند كه با توجه به جدول زير مي توان گفت كه شيوه پرورش طيور  سنتي در مناطق روستايي پرورش داده مي

  .صنعتي در قالب مرغداري در برخي از روستاهاي هدف مورد توجه مي باشد
  مشخصات مرغداري ها در روستاهاي هدف): ٤٦(شماره جدول 

  جمع كل  غاز  بوقلمون  اردك  مرغ بومي  مرغ تخم گذار  مرغ گوشتي  نام روستا

 -  -  -  -  -  -  -  خرمدرق

 ٩٦٨٠٠  ٥٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٥٠٠  -  ٩٥٠٠٠  خيرآباد

 ١٢٠٠  -  -  -  ١٢٠٠  -  -  ساريجالو

 ٧٢٠٠٠  -  -  -  -  ٧٢٠٠٠  -  سرخه ديزج

 ٦٥٢  -  -  -  ٦٥٢  -  -  شكورآباد

  ١٧٣٠٠٠  -  -  -  -  -  ١٧٣٠٠٠  گوزلدره سفلي

اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١١٧ 

 

  و طيور نقشه مراكز پرورش دام): ٢٤(شمارهنقشه 

  
  بررسي و تحليل پرورش زنبورعسل -٥-١-٥- ٢

براساس اطالعات ارائه شده از سازمان جهاد كشاورزي و مطالعات ميداني توليد و پرورش زنبورعسل بخش مهم 

ديگري از اقتصاد روستاهاي هدف محسوب مي شود كه در طي يكسال حجم قابل توجهي از عسل توليد و در 

شهر زنجان به فروش مي رسد در بين روستاهاي هدف مي توان گفت كه روستاهاي  بازارهاي اطراف به خصوص

خيرآباد، گوزلدره سفلي، ساريجالو و شكورآباد پرورش زنبورعسل حايز اهميت مي باشد، جدول زير سطح فعاليتهاي 

  . موجود در اين خصوص را براي روستاهاي هدف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي نشان مي دهد
  تعداد كندو و ميزان توليد عسل در روستاهاي هدف بخش باغ حلي): ٤٧(شماره دول ج

  )كيلوگرم(ميزان عسل توليدي   تعداد كندو  نام روستا
  ٢٠٠  ٥٠  خرمدرق
  ١٥٧٠  ٢٩٧  خيرآباد

  ٢٥٢٧  ٣٦١  ساريجالو
  -  -  سرخه ديزج

  ٨٦.٤  ١٢  شكورآباد
  ١٥٢٧٠  ٩١٦  گوزلدره سفلي

 ١٩٦٥٣.٤ ١٦٣٦  جمع كل
اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ                                                
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  بررسي و تحليل فعاليتهاي صنعتي روستاهاي هدف - ٢-٥- ٢

. براي رسيدن به توسعه اقتصادي در هر منطقه اي، بايد از تمامي توان هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف سود برد

بنابراين، بايد  ؛تصادي، عامل عقيم ماندن توان هاي محيطي در بهره وري از منابع مي گرددنگرش تك بعدي به بخش اق

توجه داشت كه توسعه اقتصادي در هر سرزمين، وابسته به كارآيي، تلفيق و تركيب بهينه بين بخش هاي اقتصاد 

ار مهمي در اقتصاد ملي كشورها از اين رو در تمام دنيا، اقتصاد روستايي نقش بسي. است) كشاورزي، صنعت و خدمات(

بخش قابل توجهي از شاغلين هر كشوري، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، در حوزه هاي روستايي به كار . دارد

توليدات كشاورزي همچون محصوالت زراعي، باغي و دامي، عالوه بر تأمين غذاي مردم به عنوان مواد خام . مشغول هستند

ا به گردش درمي آورد و يا به عنوان كاالهاي مصرفي در شهرها، توسط مشاغل خدماتي به فروش و اوليه، چرخ صنايع ر

به . توليدات كشاورزي نقش مهمي در خود كفايي اقتصادي، استقالل سياسي، امنيت غذايي و كسب ارز دارد. مي رسد

و امروزه نيز كمتر كشوري بدون توجه مدت هزاران سال توليدات كشاورزي منشا ثروت و قدرت ملل و دولت ها بوده است 

  ).٧ ص ،١٣٩١بدري، (به اقتصاد روستايي قادر به تأمين نيازهاي حياتي شهروندان خود است 

در روند برنامه ريزي و در جهت دستيابي به توسعه اقتصاد روستايي، توجه به جمعيت يكي از مهمترين و شايد اصلي 

يكي از . غييرات كمي و كيفي جمعيت اثرات قابل توجهي در اين روند داردترين فاكتور را تشكيل مي دهد، چرا كه ت

مهمترين مسائلي كه در ارتباط با جمعيت مي بايستي در نظر داشت، مسئله اشتغال است، زيرا كه تأمين يا عدم 

شته باشد و تأمين اشتغال نيروي انساني مي تواند اثرات مثبت و منفي بر چگونگي دستيابي به توسعه هر منطقه دا

بنابراين در مناطق روستايي بخش  ؛بحث اشتغال در تمامي محافل اقتصادي يك بحث كليدي و راهبردي مي باشد

كشاورزي به تنهايي قادر به جذب و ايجاد اشتغال براي مازاد جمعيت جوياي كار نخواهد بود براين اساس ايجاد 

  .نعت امري ضروري به شمار مي رودزيمنه هاي اشتغال در ساير بخشهاي اقتصادي از جمله ص

صنعت معموالً شامل توليد، تغيير شكل دادن و اتصال قطعات تغيير شكل يافته به يكديگر، به منظور توليد يك قطعه 

صنعت را به لحاظ پيدايش، مي . مشخص و در نهايت مونتاژ اين قطعات در جهت آماده نمودن توليد نهايي مي باشد

  .و صنايع نوين تقسيم كرد) دستي(صنايع قديمي توان به دو گروه بزرگ 

در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به دليل در اختيار داشتن مواد اوليه مورد نياز، ) دستي(صنايع قديمي 

وسايل كار و نيروي كار ماهر، متناسب با ساختار اقتصاد داخلي سنتي و متكي بر پيشينه اي كهن مي تواند بي نياز از 

در حالي كه صنايع نوين اصوالً وارداتي، بدون ارتباط با ساختار اقتصادي جامعه، . ج به فعاليت خود ادامه دهدخار

  ).١٤٨ ص، ١٣٧٦رزاقي، (فاقد زيربناي الزم علمي و فني و وابسته به مراكز صنعتي خارج است 

روستايي از اهم برنامه هاي دولت و ، اشتغال در نواحي )چه در گذشته و چه در امروز(به طور كلي در تمام دوران 

برخي معتقدند كه صنعتي شدن با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، نرخ بيكاري را . راهبردهاي توسعه بوده است

  ).٥٣، ص ١٣٧٩طاهرخاني، (كاهش مي دهد 

وسعه با توجه به اينكه زير ساخت هاي روستايي بخشي از سرمايه عمومي و اجتماعي روستاها مي باشد و لذا ت

و منجر به ارتقاي  فيزيكي، اجتماعي و نهادي باعث بهبود شرايط و كيفيت زندگي و معيشت مردم محلي شد

  .اجتماعي و اقتصادي روستاييان خواهد شد
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بايد توجه داشت كه رويكرد اقتصادي به توسعه روستايي كامالً در ارتباط با رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي مي 

لذا بايد ضمن . اجتماعات محلي را تشكيل مي دهند هم وسيله توسعه هستند و هم هدف آن باشد، چرا كه مردم كه

تشويق و افزايش مشاركت مردم در هر مرحله از فرآيند برنامه ريزي به بسط و ترويج سرمايه گذاري هاي كوچك كه 

  .مردم قادر به اجراي آن باشند پرداخت

  :بقه بندي شده استصنايع با توجه به روند توليد به شرح ذيل ط

 صنايع غذايي 

 صنايع نساجي 

 صنايع چرم 

 صنايع سلولزي 

 صنايع فلزي 

 صنايع كاني غيرفلزي 

 صنايع شيميايي 

 صنايع دارويي 

 صنايع برق و الكترونيك 

 صنايع كشاورزي 

 صنايع ماشين سازي 

قر شده و در توليد و صنعت و معدن با توجه به قابليت هاي محيطي و موقعيتي مي تواند در برخي از روستاها مست

اشتغال نقش ويژه اي را بر عهده داشته باشد و اگر چنانچه صنعتي براساس نوع توليد مواد اوليه در سطح روستا 

استقرار پيدا شود با صرفه جويي در مقياس مي تواند زمينه افزايش راندمان توليد و بهره وري را سبب گردد مانند 

 ١١ايع رشته بري با رونق بيشتري قابل مالحظه بوده و در حال حاضر تعداد روستاي گوزلدره سفلي كه در آن صن

رشت هبري در اين روستا مشغول فعاليت مي باشد با توجه به مطالعات ميداني و اطالعات حاصله از سازمان صنايع و 

  .دمعادن جدول زير نوع فعاليت در هر يك از روستاهاي هدف را در زمينه صنعت و معدن نشان مي ده
  نوع صنايع و معادن مستقر در بخش باغ حلي): ٤٨(شماره جدول 

  نوع صنايع و معادن مستقر در آن  نام روستا
  -  خرمدرق
  فرش سهند، حاميران، جهاد زمزم، الياف هامون، توليد مقره  خيرآباد

  -  ساريجالو
  معدن سنگ آهن جهان نما، كارگاههاي خياطي  سرخه ديزج

  -  شكورآباد
  )كارگاههاي خياطي(رشته بري، توليد كفش، توليد البسه   فليگوزلدره س

سازمان صنايع و معادن شهرستان سلطانيه: مأخذ                                   
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  نقشه صنايع و معادن ): ٢٥(شمارهنقشه 

  
  بررسي و تحليل فعاليتهاي خدماتي روستاهاي هدف -٣-٥- ٢

شهر از روستا به شمار مي رود و معموالً اينگونه فعاليتها كه شامل زير مجموعه  فعاليتهاي خدماتي يكي از وجه تمايز

... هايي همچون خرده فروشي و عمده فروشي، خدمات واسطه گري، بازرگاني، امور مالي و بيمه اي، خدمات اداري و

  .ا به شمار مي روندمي باشد در مناطق شهري مستقر بوده و غالباً شهرها مركز مهم و اساسي در نقش بندي آنه

مي توان گفت كه خدمات، زمينه ساز فوق العاده اشتغال زايي است كه حوزه رو به رشدي در اكثر كشورهاي جهان 

اين بخش زمينه . به طوري كه بسياري از انديشمندان، اقتصاد نوين را اقتصاد خدماتي مي نامند. محسوب مي شود

را در يك اقتصاد رو به رشد و پويا نمي توان هيچ گونه محدوديتي براي بسيار متعددي براي اشتغال زايي دارد، زي

توسعه خدمات در نظر گرفت، مضاف بر اينكه خدمات اجتماعي، خدمات بهداشتي، خدمات فني، خدمات آموزشي، 

اطق مالي و خدمات ارتباطي از جمله مهمترين زمينه هاي قابل توسعه و اشتغال زا در من -تجارت، خدمات اقتصادي

  :اما ايجاد و گسترش فعاليتهاي مرتبط با خدمات به عوامل زير بستگي دارد ؛روستايي است

 وجود جمعيت و رشد مثبت آن در هر منطقه جغرافيايي 

  كشاورزي، صنعت(توسعه فعاليتهاي مربوط به دو بخش ديگر اقتصادي( 

 اتتوسعه آموزش هاي الزم براي شكل يابي و رشد فعاليتهاي مربوط به خدم 

 بسترسازي مناسب براي ايجاد فعاليتهاي خدماتي 
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براساس اطالعات موجود در سطح روستاهاي هدف فعاليتهاي خدماتي عمدتاً در قالب مغازه هاي خرده فروشي شامل 

بقالي، قهوه خانه، قصابي، مصالح فروشي و تعداد محدودي كارمند دولت ديده مي شود كه سهم آن در اقتصاد مناطق 

  .هدف چندان چشمگير نمي باشدروستاهاي 

  بررسي و تحليل فعاليتهاي گردشگري روستاهاي هدف - ٤-٥- ٢

اگر توسعه روستايي يك هدف و استراتژي اساسي در جهت دستيابي به تعادالت فضايي و منطقه اي ريشه كن كردن 

ريات مهم در زمينه فوق مي فقر باشد بهره گيري و توجه به تمامي ظرفيتهاي موجود و بالقوه مناطق روستايي از ضرو

امروزه شرايط نامناسب زندگي در مناطق شهري، به ويژه كالن شهرها كه عمدتاً ناشي از مسايل گوناگون . باشد

سبب بر آن شده تا نحوه گذران اوقات فراغت جمعيت ساكن در آنها ... اجتماعي، فرهنگي، اقتصاد و زيست محيطي و

بر همين اساس مناطق روستايي كشور با توجه به قابليت هاي . فوق بوده باشد يكي از دغدغه هاي اساسي در زمينه

گوناگون خود به ويژه وجود جاذبه هاي طبيعي متنوع و آب و هوا خوش و مناسب در زمينه جذب گردشگران شهري 

دهد كه اگر يكي از بسترهاي ويژه در اين خصوص مي توانند باشند و لذا گام نهادن در توسعه روستايي نشان مي 

هدف فقط بهره گيري از توانمنديهاي كشاورزي و صنعتي نمودن آنها باشد مي توان گفت كه اين امر فقط بخشي از 

بنابراين توجه به سطوح ديگر توسعه جامع از جمله توسعه گردشگري از پيش  ؛توسعه جامع را شكل مي دهد

  .شرطهاي موفقيت توسعه ملي است

وستايي به عنوان جايگزين در كنار بخشهايي مانند گردشگري مزرعه، گردشگري سبز، در واقع توسعه گردشگري ر

افتخاري عبدالرضا ركن الدين، قادري اسماعيل، ( شدمطرح  ١٩٨٠گردشگري بي خطر و طبيعت گردي در دهه 

  ).٢٦، ص ١٣٨١

  تعاريف و مفاهيم گردشگري روستايي

براي اشتغال و درآمد بوده و مي توان آن را ابزار مهمي براي  گردشگري روستايي بخشي از بازار گردشگري و منبعي

در كشورهاي بسياري اين امر با خط مشيهاي . اجتماعي و اكولوژيكي جوامع روستايي قلمداد كرد - توسعه اقتصادي

مي  كشاورزي در ارتباط است و غالباً به عنوان راهبردي براي حفظ محيط زيست و فرهنگ سنتي روستايي ارتقا داده

با فرض اهميت . مسلماً گردشگري نقش اساسي در ميزان توسعه و حفظ ذخاير نواحي روستايي ايفا مي كند. شود

گردشگري به عنوان فعاليتي گسترده و عمومي و تأكيد روزافزون در حيطه سياستهاي توسعه محلي و منطقه اي و 

گردشگري روستايي وجود داشته باشد، توسعه با در نظر گرفتن اين موضوع كه تعريف مشترك و قابل قبولي از 

گردشگري امري ضروري به نظر مي رسد، بخصوص با توجه به اينكه ويژگيهاي اين فعاليت در محلهاي خاص، 

جالب توجه اينكه به رغم تمام اين . را از شكلهاي ديگر گردشگري مجزا مي نمايد» گردشگري روستايي«بوضوح 

در نگاه اول تالش براي ارائه . يژگيهاي توافق شده اي در اين زمينه وجود نداردمسائل، هيچ تعريف يا مجموعه و

  .تعريفي از گردشگري روستايي كاري آسان به نظر مي رسد

گردشگري روستايي، گردشگري است كه در نواحي روستايي به «: الن گردشگري روستايي را چنين تعريف مي كند

براي مثال، تعاريف گردشگري متعدد بوده، به ويژه در . ابهامات زيادي دارداما همين بيان ساده » .وقوع مي پيوندد

از يكديگر دشوار ... حيطه نواحي روستايي، تفكيك فعاليتهايي كه صرفاً حالت گردشگري دارند يا تفريح، يا ورزش و
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كشورهاي . شوار استدر نهايت تعريف و تعيين معناي نواحي روستايي يا روستا نيز به همان ميزان مشكل و د. است

در عين اينكه واژه روستايي را مي توان . مختلف، معيارهاي متفاوتي براي تعيين مناطق روستايي و غيرروستايي دارند

  .يك تعريف جغرافيايي و هم بيان ويژگيهاي فرهنگي جوامع و اجتماعات روستانشين دانست

  :زير را ارائه كرده استاداره امور كار آمريكا در زمينه گردشگري روستايي تعريف 

بازديد از مكاني غير از مكان معمول كار و زندگي خود كه خارج از محدوده استاندارد آماري شهري است، در زماني «

كه فعاليتي غير از فعاليت كاري در منطقه مورد نظر انجام شود كه هدف چنين بازديدي ممكن است تحقيق، درمان، 

كميسيون جوامع اروپايي، نه تنها گردشگري مزرعه يا گردشگري كشاورزي، بلكه  ١٩٨٦در سال . »باشد... مذهب و

در تعريفي ديگر، . تمامي فعاليتهاي گردشگري روستايي را در نواحي روستايي، گردشگري روستايي تعريف نمود

أمين اقامتگاه، گردشگري روستايي به مجموعه فعاليتهايي اطالق شده است كه از طريق فعاليتهاي گردشگري، مانند ت

. غذا و يادگيري و آموزش درباره روستا و مزرعه درآمدهايي را براي ساكنان آن سكونتگاههاي روستايي ايجاد مي كند

  :در يك جمع بندي از تعاريف ارائه شده مي توان تعريف زير را براي گردشگري روستايي ارائه كرد

ن اوقات فراغت است با دريافت خدماتي از قبيل غذا، محل گردشگري روستايي شامل هر نوع فعاليت تفريحي و گذرا

اقامت و محصوالت محلي از ساكنان محلي در مكاني كه از نظر قوانين و مقررات جاري كشور يا از نظر ماهيت 

  .اقتصادي و فرهنگي روستا محسوب مي شود

  نظرات و ديدگاههاي مربوط به توسعه گردشگري روستايي

بعضي آن را بخشي از بازار گردشگري مي . روستايي ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد در مورد توسعه گردشگري

شناسند و معتقدند مي توان آن را با شكلهاي ديگر بازار گردشگري، مانند گردشگري در آفتاب، گردشگري در كنار 

فلسفه اي براي توسعه  از جنبه ديگر، گردشگري روستايي به عنوان. دريا، گردشگري در سواحل ماسه اي مقايسه كرد

  .روستايي مطرح گرديده است كه اين جنبه داراي سه ديدگاه مهم است

از يك نگرش گردشگري به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي است كه انعكاس دهنده ويژگي محيط روستايي 

  .است

  .ي مي شناسنددر مواردي نيز گردشگري را به عنوان ابزار و سياستي براي بازساخت اقتصاد روستاي

  .بعضي نيز گردشگري را به عنوان سياست و ابزاري براي توسعه روستايي پايدار قلمداد كرده اند

  گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي

گردشگري روستايي راه حل كلي براي همه دردها و مسائل و مشكالت نواحي روستايي نيست، اما يكي از شيوه هايي 

كه ممكن است آثار اقتصادي مهمي داشته باشد و به نوعي مي تواند به كند شدن روند تخليه سكونتگاههاي است 

رشد گردشگري به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي . روستايي و كاهش مهاجرت جمعيت روستايي كمك كند

اما تجربه  ؛ين راهبرد پي برده اندنسبتاً تفكر جديدي است كه سياستگزاران محلي در جوامع روستايي به اهميت ا

تعدادي از نويسندگان، نمونه تحقيقاتي را انجام داده اند در مورد اينكه چگونه صنعت . كافي براي اجراي آن ندارند

. گردشگري از حركت باز مي ماند يا ممكن است تأثيرات زيان آوري بر ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشد

گر با اين پيش زمينه فكري وجود دارد كه گردشگري راه حل و عالج قطعي اقتصادي براي همچنين يك ديدگاه دي
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از طرف ديگر يك ديدگاه محتاطانه تر گردشگري را به عنوان فرآيند برنامه ريزي . توسعه نواحي روستايي است

در . است معرفي مي كند يكپارچه كه فرصتهايي را براي به حداقل رساندن مضرات و به حداكثر رساندن منافع توسعه

يك نگرش ديگر، گردشگري روستايي به عنوان موتور محركه توسعه روستايي معرفي شده و داليلي به شرح زير نيز 

  .براي آن ارائه شده است

همانند هر فعاليت صادراتي كه سازماندهي شده و توسعه يافته، گردشگري نيز منبع شغل و درآمد به حساب ) الف

  .مي آيد

دشگري روستايي برخالف ساير كاالها، خدمات و فرآورده هاي كشاورزي مانند، غذا، توليدات فعاليت گر) ب

ماهيگيري، پوشاك و نساجي، ساختمان سازي و كارهاي عمومي، حمل و نقل و بيمه و غيره همانند مولدي براي 

ردشگري روستايي زنجيره اي از هرگز نبايد فراموش كرد كه گ. تعداد زيادي از فعاليتهاي اقتصادي عمل مي كند

  .فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي را به وجود مي آورد و صرفاً مرحله اي ساده از فعاليتهاي اقتصادي نيست

گردشگري روستايي، نواحي روستايي يا پديده هاي طبيعي را كه هيچ گونه ارزش اسنادي ندارند مورد بهره ) ج

  .ع يا صنايعي مانند نفت و معدن برابري مي كندبرداري قرار مي دهد و با استخراج مناب

گردشگري روستايي تقاضا براي صنايع دستي، هنرهاي سنتي و فعاليتهايي را كه نياز به نيروي كار بيشتري دارند ) د

به همان اندازه اي كه گردشگري . اين فعاليتها همان فعاليتهايي است كه در محيط روستا مورد نظر است. باال مي برد

ستايي، گردشگراني را خارج از فضاي اقتصاد روستا جذب مي كند، جريانهاي برون زا، هزينه را به منطقه تزريق رو

از طرفي نظر به اينكه اكثر برنامه هاي توسعه روستايي، . كرده و آثار ضريب تكاثري سنتي را نيز ترغيب مي كند

  :اولويتهاي زير را مد نظر قرار مي دهند

  برخي نقاط روستايي، امنيت غذايي در - 

  كاهش اشتغال ناقص در مناطق روستايي، - 

  بهبود بخشيدن به درآمد و كيفيت عمومي زندگي در مناطق روستايي، - 

  جلوگيري از روند تخريب منابع طبيعي مناطق روستايي، - 

  افزايش ميزان مشاركت جمعيت روستايي در تعيين سرنوشت خود، - 

ه فعاليتي آن بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته چرا كه توسعه گردشگري از اين رو توسعه گردشگري و حيط

روستايي، كليه زمينه هاي فوق را پوشش داده و موارد فوق نيز از اهم هدفهاي توسعه گردشگري روستايي به شمار 

نهاي مانند فرهنگ و سنن اجتماعي، ساختما(ضمن اينكه در گردشگري روستايي از منابع روستايي . مي آيند

استفاده شده، ) تاريخي، غارها، شرايط آب و هوايي كه براي ساير فعاليتهاي اقتصادي قابليت بهره برداري ندارند

گردشگري حتي در سكونتگاههاي روستايي كه فاقد زمينهاي زراعي اند و در نواحي كوهستاني قرار گرفته اند با بهره 

زمينه هايي مانند ايجاد اشتغال پاره . وسعه روستايي كمك نمايدبرداري از منابع فرهنگي و طبيعي مي تواند به ت

كه براي فعاليتهاي گردشگري ... وقت و فصلي، ايجاد زير بناهاي گردشگري مانند شبكه هاي ارتبطاي، آب و برق و

ي خواهند الزم است به توسعه سكونتگاههاي روستايي منجر مي گردد و روستاييان منطقه نيز از اين منابع بهره بردار

  .كرد
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  گردشگري روستايي به عنوان سياستي در بازساخت سكونتگاههاي روستايي

  .اقتصادي مي شود -باز ساخت اصطالحي است كه شامل فرآيندهاي مختلف اجتماعي

فرآيند بازساخت شامل سرمايه گذاري يا عدم . بازساخت، تغيير كيفي از يك وضع سازماني به وضع ديگر است

  .سبت به پيش فرض بحرانها يا حل بحرانهاستسرمايه گذاري ن

و در اوايل  ١٩٦٠از اواخر دهه . مفهوم بازساخت مثل هر نظام تفكر برانگيز، منشأ روشنگري سياسي و اجتماعي دارد

. است ١٩٨٠مورد توجه متفكران جغرافيا و اقتصاد سياسي قرار گرفت، اما تحليلهاي ژرف آن مربوط به دهه  ١٩٧٠

  :ر باز ساخت جغرافيايي در مرحله اول بر دو عامل مهم تأكيد مي شودبه طور كلي د

  .سرمايه گذاري -٢فضايي كار،  - تقسيم مكاني -١

با توجه به مفهوم بازساخت متون . در مرحله دوم، به تأثيرات بازساخت در سطوح محلي و جهاني توجه مي شود

تايي نشان مي دهد كه گردشگري روستايي به موجود در خصوص نقش گردشگري در بازساخت سكونتگاههاي روس

عنوان راهبردي براي توسعه از دهه گذشته رشد كرده و هدف آن پاسخگويي به تغيير در سياستهاي كشاورزي و 

چندين تغيير مهم در  ١٩٨٠در دهه . روستايي و بخشي نيز با هدف تغيير در تفكر و عمل صنعت گردشگري بود

  :نگرش به گردشگري شكل گرفت

توسعه كارآفريني بدون استفاده از يارانه هاي (اوًال، به نظر مي رسد گردشگري به عنوان فعاليتي با اعتبار ايدئولوژيكي 

  .، داراي تواناييهايي براي حل مشكل نيروي كاراضافي در بخشهاي مختلف اقتصادي است)دولتي

حتي در نواحي كه از قبل درگير فعاليتهاي  ثانياً، گردشگري به عنوان فعاليتي قانوني براي بازساخت روستايي،

تغييرات در سياستهاي گردشگري از رشد واقعي نقش گردشگري در . گردشگري نبودند در نظر گرفته شده است

بدين سان است كه اصالحات ساختار . نشأت گرفته است) و در واقع بازساخت اقتصاد داخلي شهرها(بازساخت روستا 

از بازنگري در سياستهاي متفاوت  ١٩٩٢و اصالحات سياستهاي عمومي كشاورزي در  ١٩٨٨مالي اتحاديه اروپا در 

 ١٩٨٨با اصالحات ساختار مالي اروپا در سال . براي اقتصاد روستايي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ناشي شده است

كمك به توسعه زيربناها  توسعه چند بخشي و ساز و كارهاي سياست يكپارچه سازي تشويق و سرمايه هاي الزم براي

برنامه حمايتهاي اجتماعي با استفاده از ساز و كارهاي اجتماعي و اقتصادي و بعضي برنامه هاي  ١٩٩١در . تأمين شد

به طور كلي؛ در . اجرايي شامل اعمال مرتبط با گردشگري و توليد غذاهاي خاص محلي و بازاريابي مد نظر قرار گرفت

  :ل زير به عنوان بخش مهمي از برنامه ريزي در سياستگزاريهاي اروپا قرار گرفتگردشگري به دالي ١٩٩٠دهه 

درصد درآمدهاي جامعه اروپا را توليد كرده است  ٥.٥گردشگري  ١٩٩٢براساس گزارش كميسيون اروپا در سال ) الف

  .يت اشتغال داشتندميليون نفر به عنوان شغل دوم در اين بخش به فعال ١٠ميليون نفر كارگر تمام وقت و  ٧.٥و 

  .ويژگي فرامليتي بعضي از مشاغل گردشگري، موجب توسعه شبكه سياستگزاري وسيع اروپا شده است) ب

در اروپا آثار فرهنگي گردشگري كه به عنوان يك نگراني مطرح شده، به حفظ يكپارچگي فرهنگي اروپا به مفهوم ) ج

  .اروپايي آن كمك مي كند
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سرمايه به مكانهايي كه استاندارد محيطي پاييني دارند و  و ؛مرزهاي ملي انتقال يابد ممكن است آلودگي در طول) د

در واقع زماني كه نگراني اصلي اتحاديه اروپا در نواحي گردشگري . هزينه در آنجا در سطح پاييني است منتقل شود

  .شكل گرفت، موضوع توسعه گردشگري پايدار به عنوان يك نياز مطرح شد

ت، نگراني از ابعاد اجتماعي، فقر و اشتغال به خصوص در نواحي كه سوددهي ندارند، اميدهايي را براي در نهاي) ه

  .عنوان ابزاري براي اشتغال و توسعه اقتصادي در سطوح مختلف ناحيه اي به وجود آوردكاربرد گردشگري به 

ي مشخص اتحاديه اروپايي براي به عنوان يكي از مهمترين راهبردها LEADERبدين ترتيب است كه از برنامه 

اين طرح به عنوان بخشي از همبستگي سياسي . شروع شد ١٩٩١توسعه روستايي مي توان نام برد كه در سال 

پايان يافت و  ١٩٩٤مرحله اول آن در سال . اتحاديه اروپا، براي راهنماييهاي عمومي كشاورزي كميسيون اروپاست

به عنوان ديدگاه نهايي براي حل مسائل  LEADER. ر بر مي گيردرا د ١٩٩٩- ١٩٩٥مرحله دوم آن سالهاي 

در اين طرح فرصتهاي جديدي شامل گردشگري روستايي، افزايش تقاضا براي . روستايي در نظر گرفته شد

در اين . محصوالت محلي، تقاضا براي بهبود كيفيت زندگي، بازنشستگي و رشد جمعيت روستايي در نظر گرفته شد

در . بخش دولتي و بخش عمومي گردشگري روستايي براي بازساخت اقتصاد روستايي تبليغ مي شود طرح هنوز هم

نتايج به . گردشگري روستايي يكي از مهمترين اجزاي برنامه اجرايي در سطح توسعه ناحيه اي است LEADERطرح 

فرآورده هاي گردشگري  كه هنوز توسعه دست آمده از مراحل اوليه اجراي اين برنامه، نشان دهنده اين است

گردشگري روستايي اغلب به دليل اقتصادي، جايگزيني . روستايي به خصوص در اروپاي جنوبي بسيار كند است

مناسب براي فعاليتهاي كشاورزي تلقي مي شود، زيرا اين فعاليتها با كاهش سود روبه رو هستند و مستلزم بهبود در 

صلي توسعه گردشگري در روستاها غلبه بر پايين بودن سطوح درآمد، دليل ا. بخشهاي دوم و سوم اقتصاد هستند

با توجه به اينكه فعاليتهايي مانند . ارائه فرصتهاي جديد شغلي و ايجاد تحوالت اجتماعي در جامعه روستايي است

اين  كشاورزي، جنگل داري و معدن داري به طور سنتي در سكونتگاههاي روستايي استقرار يافته اند و با كاهش

فعاليتها و با توجه به پيشرفتهاي فني كه باعث كاهش تقاضا براي نيروي كارانساني مي شود، بعضي از مسئوالن 

. سكونتگاههاي روستايي سعي مي كنند كه جامعه خود را به سمت ارائه خدماتي مانند گردشگري سوق دهند

ي صنعتي و انتقال صنايع به نواحي حاشيه اي و سياستهاي اعمال شده شركتهاي صنعتي آمريكايي، مانند تمركز زداي

كشورهاي ديگر، مانند مكزيك و جزاير اقيانوسيه، باعث شده كه اداره كنندگان روستاها بنا بر ضرورت در پي 

در آمريكا گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي بازساخت اقتصاد روستايي و . بازساخت اقتصاد خود باشند

  .تخاب شده استتوسعه اقتصادي ان

  گردشگري روستايي ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي

در طول چندين سال گذشته، مفهوم گردشگري پايدار تا حدي پيشرفت كرده و جا افتاده است كه بتواند پاسخگوي  

رده و رابطه مثلث وار گردشگري پايدار، گردشگري را در غالب مرزها بررسي ك. تهديدات گردشگري نابسامان باشد

ميان جامعه ميزبان و سرزمين آن از يك سو، جامعه ميهمان يعني گردشگران از سوي ديگر و صنعت گردشگري 

گردشگري روستايي با . در گذشته صنعت گردشگري در اين رابطه مثلث وار حرف اول را مي زد. برقرار كرده است

. ث به وجود آمده است تا در طوالني مدت موازنه را برقرار سازدهدف تعديل فشار و بحران موجود بين سه ضلع مثل
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هدف اين بخش از گردشگري به حداقل رساندن آسيبهاي فرهنگي و محيطي، فراهم ساختن رضايت بازديدكنندگان 

اين راه به دست آوردن تعادل و موازنه بين رشد . و در دراز مدت فراهم كردن مقدمات رشد اقتصادي ناحيه است

گردشگري روستايي مي تواند سهمي در متنوع . يي گردشگري و نيازهاي حفاظت و نگهداري منابع طبيعي استنها

. سازي اقتصادي و توسعه پايدار داشته باشد و با ايجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نيافته گردد

. فع بسياري را نصيب روستاييان مي كننداگرچه مشاغل مربوط به اين صنعت خيلي تخصصي و پردرآمد نيستند، منا

اين پولها در فعاليتهاي محلي جريان . گردشگران براي اقامت، خريد كاالهاي محلي و خدمات پول پرداخت مي كنند

گردشگري روستايي با ايجاد . مي يابد و موجب تحرك روستاييان در برآوردن نيازهاي بازديدكنندگان مي شود

آمد، متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح آگاهيهاي اجتماعي و ايجاد روابط اشتغال، افزايش سطوح در

اجتماعي گسترده بين جامعه ميزبان و ميهمان به حفاظت از ميراث فرهنگي و محيط زيست طبيعي كمك كرده و با 

توسعه . ر كمك مي كندجلوگيري از مهاجرت بي رويه و بهينه سازي بهره برداري از زمين به توسعه روستايي پايدا

يكي از آنها به اقتصاد مربوط مي شود كه در آن توسعه از چرخه محلي به سمت چرخه بين . پايدار ابعاد مختلفي دارد

. گردشگري روستايي پايدار به فرصتهاي درآمدي خوبي براي اجتماعات محلي منجر مي شود. المللي حركت مي كند

توسعه پايدار به معناي . كه روش آن حركت از تخريب به سوي حفاظت است دومين بعد به اكولوژي مربوط مي شود

محدود كردن مصرف منابع فرهنگي و طبيعي و به حداقل رساندن آسيب به آنها و در صورت لزوم سود حاصل از 

مي بعد سوم به ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي مربوط . توسعه ترجيحاً صرف بهبود محيط زيست و منابع فرسوده شود

  .شود كه به حفظ يا تغيير وضع موجود منجر مي شود

  جايگاه گردشگري روستايي در روستاهاي هدف

به طور كلي مي توان گفت كه وجود گنبد سلطانيه در منطقه به عنوان يكي از عناصر مهم و اساسي گردشگري است 

هي منابع موجود تاريخي، در حد فاصل اين بنا به گوا. كه از قابليت قابل توجهي در زمينه گردشگري دارا مي باشد

قمري به دستور الجايتو پادشاه مغولي، معروف به سلطان محمد خدابندي و با نظارت خواجه . ه ٧١٢تا  ٧٠٤سالهاي 

اين گنبد كه از دور به رنگ نيلگون در پهنه دشت فراخ سلطانيه . رشيدالدين فضل اهللا همداني ساخته شده است

  .يم است كه از بي نظيرترين گنبدهاي دو پوشش زيبا به شمار مي آيدديده مي شود، گنبدي عظ

بدنه اصلي گنبد و تمام ساختمان آن با آجر ساخته شده و با روكش كاشي هاي فيروزه اي و الجوردي و به شيوه 

بد معرق كاري تزيين شده است چنانچه گويي جامه اي فيروزه اي بر تن كرده است بنابراين مي توان گفت كه گن

سلطانيه به عنوان نشان اصلي و مهم جاذبه گردشگري در سطح حتي استاني نيز به شمار مي رود مي تواند وزنه 

  .اصلي در جذب گردشگري در سطح منطقه محسوب گردد
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  تصوير گنبد سلطانيه): ١١(تصوير شماره

  
در ... امل باغات سيب و انگور وعالوه بر آن در سطح روستاهاي هدف مي توان به جاذبه گردشگري عمدتاً طبيعي ش

روستاهاي ساريجالو، شكورآباد، خرمدرق، گوزلدره سفلي و آبگير موجود و مناطق كوهستاني اطراف ورستاي سرخه 

ديزج از جمله جاذبه هاي هستند كه مي توانند زمينه الزم را در جهت توسعه صنعت گردشگري براي روستاهاي فوق 

  .فراهم سازد

يل و تبيين فضايي و سلسله مراتب سكونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان توصيف، تحل -٦- ٢

  يا بخش

فضا عينيتي حاصل از نقش پذيري و اثرگذاري افراد و گروه هاي انساني در مكان يا به سخن ديگر، پيامد 

نوعي توليد از اين رو، فضا را مي توان . اكولوژيك است - اقتصادي و طبيعي - عملكردهاي متعادل دو محيط اجتماعي

چنين فضايي نسبي است ). ٦١٥، ص ١٣٨٨دانشنامه مديريت شهري و روستايي، (اجتماعي در مكان به شمار آورد 

به طور . اقتصادي و شرايط تكنولوژيك در وسعت و فرم تغييير مي يابد - كه به صورت مداوم در اثر نيازهاي اجتماعي

لذا اين نوع فضا مقيد . اي اجتماعي، فضاي عملكردي اشاره كردمثال مي توان به فضاي فعاليت، فضاي اقتصادي، فض

  ).٢٨٦، ص ١٣٨٠شكويي حسين، . (به زمان و فرآيند است

  .در زير به تعريف دو موضوع مهم در ارتباط با فضاي جغرافيايي پرداخته مي شود

  سازمان فضايي - ١-٦- ٢ 

بايد توجه داشت كه سازمان . اليت ها در فضاستمنظور از سازمان فضايي ترتيب سازمان يافته مجموعه اي از فع

تغييرات هر چند كه در زمان كوتاه ملموس نيستند، در مدت زمان شايان . فضايي همواره در حال دگرگوني است

  ).٧، ص ١٣٧٩آقا فرشيدي، (توجهي سازمان فضايي هر منطقه را دچار دگرگوني اساسي مي كنند 

  :توان تحت تأثير عوامل زير شناختبه عبارت ديگر سازمان فضايي را مي 

  الگوي كلي نحوه كاربري فضا توسط يك اجتماع ) الف
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ي نيحس سعيدي،(به نحوي كه تعامل و رابطه مكمل آنها امكان پذير گردد  همنحوه استقرار اجزاي فضا نسبت به ) ب

  ).٢١، ص ١٣٨٨حاصل، 

  ساختار فضايي -٢-٦- ٢

. كه به وسيله فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي سازمان مي يابدساختار فضايي محصول فرآيند فضايي است 

محل استقرار هر . اين سازمان يابي از محل استقرار عناصر و اجزاي داخلي يك پراكندگي فضايي تأثير مي پذيرد

فضايي را جزيي نسبت به هر يك از اجزاي ديگر و جايگاه هر جزيي نسبت به همه اجزا با هم و تداوم سازمان يابي 

شكل مي دهند، در واقع، ساختار فضايي از آرايش و سازمان يابي پديده ها كه نتيجه فرآيندهاي طبيعي، اجتماعي و 

به عبارتي مي توان گفت كه نحوه نظم پذيري ). ٢٩٥، ص ١٣٨٦شگويي حسين، (اقتصادي است به وجود مي آيد 

) فيزيكي يا اجتماعي(اي كه فضا به واسطه اين روندها  پديده ها بر سطح زمين بر مبناي روندهاي فضايي و نحوه

بدين سان، ساختار . سامان مي پذيرد و در اين روندها نقشي بر عهده مي گيرد، ساختار فضايي ناميده مي شود

فضايي يك پديده مكاني به موقعيت هر يك از عناصر مرتبط با ديگر عناصر و به نسبت به هم پيوستگي مجموعه 

  ).١٦، ص ١٣٨٨سعيدي عباس، . (ن مي گرددعناصر تعيي

  :تحليل سازمان و ساختار فضايي روستا - 

در جهت شناخت، تحليل و بررسي ساختار و سازمان فضايي روستا دو عامل قابل بررسي و بحث خواهد بود كه اين 

  .دو عامل هر يك از زيرمجموعه هاي مربوط به خود نيز برخوردار خواهند بود

 كولوژيكعوامل طبيعي و ا  

 عوامل انساني و اجتماعي 

  اثرات عوامل طبيعي و اكولوژيك در ساختار و سازمان فضايي روستا - ١

  . روستاهاي هدف در يك منطقه كوهستاني و نيمه كوهستاني قرار دارد: توپوگرافي - 

  . اشدعالوه بر عامل ارتفاع جهت شيب نيز مي تواند تأثير زيادي در الگوي سكونتگاهي داشته ب: شيب - 

دستيابي و دسترسي به منابع آبي از جمله مهمترين عوامل در استقرار، شكل يابي و ايجاد ساختار و : منابع آب - 

به همين سبب غالباً سكونتگاههاي شهري و روستايي در امتداد و يا . سازمان فضايي سكونتگاههاي انساني مي باشد

 پيرامون منابع آبي شكل يافته اند 

اين عامل غالباً به صورت اراضي زراعي، باغي و مراتع در پيرامون روستاها به چشم : ي پيرامون روستاكاربري اراض - 

مي خورد كه چگونگي ارتباط بافت روستا با آنها و ميزان گستردگي و سطح آنها در تبيين و تحليل سازمان فضايي 

  .روستا موثر مي باشند

  و سازمان فضايي روستا اثرات عوامل انساني و اجتماعي در ساختار -٢

چگونگي دستيابي روستا به ساير مراكز روستايي و شهري و حتي نحوه دستيابي به اراضي : جاده و راههاي ارتباطي - 

در . زراعي از جمله عوامل مهمي به شمار مي روند كه در تحليل و تبيين سازمان فضايي روستا اثرگذار مي باشند

نهايي است كه داده و ستانده روستا در آن جريان مي يابد به عبارتي راههاي واقع راههاي ارتباطي همچون شريا

  .ارتباطي امكان مبادالت و تعامالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به روستا ميسر مي سازند
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جمعيت مهمترين عاملي است كه در فضا نقش آفرين مي باشد و معموالً مراكز و مناطقي كه از جمعيت : جمعيت - 

  . وهي برخوردار هستند نقش آن در سازمان فضايي پر رنگ تر خواهد بودانب

چنانچه . نوع اقتصاد در شكل يابي سازمان و ساختار فضايي هر منطقه و مركزي بي تأثير نخواهد بود: اقتصاد - 

هاي سازمان فضايي سكونتگاهي كه از فعاليتهاي صنفي برخوردار مي باشد با سازمان فضايي كه در آن فعاليت

كشاورزي و يا خدماتي حاكم مي باشد متفاوت خواهد بود كه در حال حاضر اقتصاد حاكم بر روستاهاي هدف 

كشاورزي بوده و وجود اراضي زراعي پيرامون روستاها از يك سو و جمعيت شاغل روستاها در آن باعث گرديده تا 

  . ه باشدفعاليتهاي كشاورزي در سازمان و ساختار فضايي روستا اثرگذار بود

از ديگر عواملي است كه ساختار فضايي هر ... وجود خدمات و امكانات زيربنايي و: خدمات و امكانات موجود - 

سكونتگاهي را تحت تأثير خود قرار مي دهد در حال حاضر در سطح روستايي روستاهاي هدف خدمات از گستردگي 

  .فضايي روستا بر جاي گذاشته استخاصي برخوردار نبوده و عامل فوق تأثير اندكي در سازمان 

كالبدي سكونتگاه هاي روستايي را مي توان به كمك نمودار ذيل تبيين  -ويژگيهاي اصلي براي تعريف الگوي مكاني

اين ويژگيها را در سه گروه شامل شكل، فرم، الگو قابل بررسي هستند كه در ادامه هر يك از آن ها در سطح . كرد

  .بيين مي شوندسكونتگاه ها به تفصيل ت
  )٧٣:١٣٨٣سعيدي، (رده بندي ويژگيهاي عام كالبد سكونتگاه هاي روستايي ): ٢٩(نمودار شماره

  
 شكل 

سكونتگاه هاي متفرق و يا ) سكونتگاه هاي مجتمع يا كانوني؛ ب) الف: سكونتگاه هاي روستايي دو شكل اصلي دارند

ي شود كه طبق آن سكونتگاه هاي روستايي از بسيار در همين ارتباط، اصطالح تراكم مساكن مطرح م. پراكنده

متراكم كه در آن خانه هاي روستايي بدون هيچ فاصله اي در كنار يكديگر قرار دارند تا خانه هاي منفصل كه در آن 

يكپارچگي واحد سكونتگاهي به سختي قابل تشخيص است تفاوت مي كند؛ بنابراين در كنار شكل هاي اصلي نمونه 

اين شكل سوم را از آن جهت بينابيني مي خوانند كه معموالً مبين مرحله گذار از . د بينابيني نيز وجود داردها و موار

يك شكلي به شكل ديگر است؛ به عبارت ديگر، شكل بينابيني در بسياري موارد نشانگر روند جاري تحول سكونتگاه 
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ستايي در فاصله كم و بيش زياد نسبت به يكديگر يا در اين شكل، خانه هاي رو. روستايي از لحاظ بافت كالبدي است

  ).٥٨:١٣٨٨سعيدي، (در گروه هاي كوچكي دور از هم قرار مي گيرند 

 -تشخيص و تمايز درجه تراكم و شكل هر روستا مي تواند به شناخت ماهيت و همچنين تفاوت هاي اجتماعي

ي هايي كه به انحناي گوناگون خانه ها را از زمين ديوارها، پرچين ها و مرزبند. اقتصادي حاكم بر آن كمك مي كند

به مجموعه مساكن حد و مرزي مشخص داده، چهره آن را به نحوي بارز به نمايش . هاي زراعي روستا مجزا مي سازد

  ).٥٩: همان(مي گذارد 

عه كالبدي از ميان روستاهاي هدف مي توان گفت كه بخش هايي از روستاي گوزلدره سفلي و خيرآباد به علت توس

  آن به صورت پراكنده و متفرق مي باشد
  نمايي از شكل پراكنده و متفرق روستاي گوزلدره سفلي): ١٢(تصوير شماره

  
  نمايي از شكل پراكنده و متفرق روستاي خيرآباد): ١٣(تصوير شماره

  

  

  

  

  

  

  .ي باشداما روستاي خرمدرق جز روستاهايي به شمار مي رود كه داراي شكل مجتمع و كانوني م
  نمايي از شكل مجتمع و كانوني روستاي خرمدرق): ١٤(تصوير شماره
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 فرم 

بافت كالبدي مساكن روستايي از لحاظ فرم ممكن است منظم يا نامنظم باشد؛ به عبارت ديگر، ممكن است اين فرم 

ه اين امكان وجود دارد كه پس البت. نتيجه روند شكل پذيري مبتني بر برنامه يا برپايي و گسترش خود به خود باشد

از برپايي مبتني بر سكونتگاه گسترش بعدي آن خود به خود و به گونه اي نامنظم صورت پذيرد و نظم اوليه را در 

هم ريزد و يا برعكس، پس از گسترش نامنظم آن، اقداماتي براساس برنامه صورت پذيرد و براساس آن الگويي منظم 

بر برنامه نمايانگر زيربنا و كالبدي منظم و برعكس برپايي و توسعه خود به خود،  شكل پذيري مبتني. حاصل آيد

نظم در استقرار صرفاً به معناي شكل هاي كم و بيش هندسي خيابانها و ميادين . نمايانگر كالبدي نامنظم است

. اعي نيز مهم استسكونتگاه هاي روستايي نيست، بلكه عالوه بر آن قطعه بندي يكنواخت و موزون زمين هاي زر

درجه نظم يا بي نظمي در شكل سكونتگاه هاي روستايي به بهترين نحو نشانگر نقش و ميزان برنامه ريزي در نحوه 

  ).٥٩: همان(استقرار آن سكونتگاه است 

ان پيشرفت در اصول طراحي و بهره گيري از ابزار و ادوات نوين در رويايي با موانع طبيعي باعث شده است تا در دور

  ).٦١: همان(معاصر شاهد تأثير هر چه بيشتر برنامه ريزي در استقرار سكونتگاه هاي روستايي باشيم 

براساس تصاوير عكسهاي هوايي و مطالعات ميداني و اسناد و مدارك از جمله طرح هادي روستايي غالب روستاهاي 

  .يكي شكل يافته اندهدف در بخش باغ حلي داراي فرم نامنظم بوده و غالباً به صورت ارگان
  نمايي از فرم نامنظم روستاي سرخه ديزج): ١٥(تصوير شماره

  

  

  

  

  
  

  .در مقابل تداوم رشد و توسعه برخي از روستاها به طور نسبي فرم منظمي را نشان مي دهد
  نمايي از بخش هاي روستاي شكورآباد با فرم تقريبي منظم): ١٦(تصوير شماره

  
 الگو 

ي اصلي، با وجود خصوصيات خاص خود، داراي الگوهاي فرعي است كه هر كدام از آن ها نيز با هر يك از اين الگوها

سكونتگاه خطي سكونتگاهي است كه خانه . آنكه در يك گونه معين جاي مي گيرد، ويژگي هاي خاص خود را دارد
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ا ممكن است خانه ها در يك در اين سكونتگاه ه. ها و سراهاي آن به صورت رديفي در طول محور استقرار يافته است

بنابراين، روستاي خطي روستايي است كه از يك يا دو رديف موازي از . طرف يا هر دو طرف محور اصلي قرار گيرد

اگر اين رديفها به صورت خطي مستقيم، كوتاه و متراكم باشد، روستاي مورد نظر خطي . خانه ها تشكيل شده باشد

يكديگر را قطع كنند، آن روستاي خطي منقطع مي نامند كه اين الگو خود شكل اگر دو رديف . كوچه اي خواهد بود

  .گذار به الگوي صفحه اي به حساب مي آيد

سكونتگاه هاي خطي انواع گوناگوني دارد كه هر كدام داراي عنوان معيني است، از جمله سكونتگاه خطي يك رديفه، 

انه هاي هر كدام از آنها ممكن است از نظر شكل منظم يا يا تك خطي، سكونتگاه خطي دو رديفه يا دو خطي كه خ

نامنظم، كشيده و نواري يا كوتاه و بلوك مانند، و متراكم يا پراكنده باشد كه بر مبناي اين ويژگيها نام خاصي به آنها 

ه الگوي سكونتگاه هاي خطي غالباً تابع خطوط طبيعي مانند دره ها، مسير رودخانه يا حاشي. داده مي شود

تراسهاست و نمونه هاي آن به ويژه در مناطق خشك و كوهستاني، از جمله ايران، به نحوي بارز قابل مشاهده است 

  ).٦٣:١٣٨٨سعيدي، (

روستاي خيرآباد با الگوي خطي كه در سمت شرقي آن جاده بين المللي و در سمت غربي خط آهن جريان دارد 

  .محوري تبعيت مي كندنشان از آن دارد كه روستا از الگوي خطي دو 
  نمايي از الگوي خطي روستاي خيرآباد در حد فاصل جاده و خط آهن): ١٧(تصوير شماره

  
  شناسايي جريانات و پيوندهاي بين سكونتگاه ها - ٧- ٢

مطابق با تعريف مي توان گفت كه جريان فضايي عبارت است از جابجاييث صورت گرفته در ميان گره گروه هاي 

موجود در درون و بيرون از منظومه كه با بررسي جنبه هاي مختلف جريان شامل جريان افراد  نظام سكونتگاهي

جابجايي مسافران كه به صورت رفت و آمد منظم مشتمل بر ترك روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي و ساالنه يا رفت و (

هر نوع محصول كشاورزي است  جابجايي(، جريان محصول )آمد نامنظم و به صورت گاه به گاهي داراي ترك هستند

، جريان كاالها و )نتگاه به سكونتگاه ديگري يا مبدا و مقصد درون و برون منظومه اي حمل شده باشد.كه از يك سك

جريان كاال شامل جابجايي كاالهاي غيركشاورزي است كه عمدتاً منشاء بيروني خواهد داشت اما جريان (و خدمات 

لف از يك سكونتگاه به سكونتگاه ديگري است كه مبدا و مقصد آن مي تواند در خدمات شامل انتقال خدمات مخت

سرمايه گذاري صورت گرفته در سطح منظومه با عنايت به (، جريان سرمايه )درون يا بيرون از منظومه بوده باشد

يي هر نوع داده جريان اطالعات شامل جابجا(و جريان اطالعات و نوآوري ) مبدا و مقصد سرمايه را شامل مي گردد

پردازش شده در سطوح مختلف منظومه و با عنايت به مبدا و مقصد اطالعات است در حالي كه جريان نوآوري شامل 
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فرآيند شيوه روش ها و شيوه هاي نو در عرصه زندگي و كار و فعاليت سكونتگاه هاست كه با عنايت به خواستگاه آن 

  .جه قرار مي گيردمورد تو) مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد

  جريان افراد  - ١- ٧- ٢

  درون منظومه اي -١- ١- ٧- ٢

براساس بررسي صورت گرفته جريان افراد در ارتباط با روابط قومي و خويشاوندي، روابط اقتصادي، روابط اداري و 

 مطابق با آنچه كه از جلسات مشاركتي حاصل شده. سياسي بين سكونتگاههاي روستاهاي هدف برقرار مي باشد

جريان افراد در بين روستاهاي هدف معموالً از روستاهاي كوچك و كم جمعيت به سوي روستاهاي بزرگ و 

پرجمعيت كه از خدمات و امكانات قابل توجهي برخوردار هستند برقرار مي باشد و در اين ميان دو روستاي خيرآباد 

  .د به آن به شمار مي رودو گوزلدره سفلي به عنوان مهمترين كانون در منتهي شدن جريان افرا

  برون منظومه اي -٢- ١- ٧- ٢

عالوه بر آنكه جريان افراد در درون منظومه حايز اهميت مي باشد، جريانات منتهي به خارج از آن نيز مي تواند در 

تحليل جريانات موثر واقع شود همچنانچه اشاره شد دو روستاي خيرآباد و گوزلدره سفلي مهمترين نقش را جذب 

هاي افراد بر عهده دارند در مقابل در شهر سلطانيه و زنجان بخش ديگري از جريانات برون منظومه اي  جريان

روستاهاي هدف را شامل مي شوند كه هر كدام از آنها بنا به درجه اهميت شان در برقراري روابط و جريانات 

رون منظومه اي مي تواند در ابعاد اجتماعي و فرهنگي روستاهاي هدف داراي نقش هستند به طور كلي جريانات ب

در سطح روستاهاي هدف قرار گيرد ضمن آنكه شهر تهران و كرج به ...) روزانه، هفتگي، ماهانه و(مختلف زماني 

  .عنوان بخش ديگري از جريانات افراد در سطح روستاهاي منظومه را شامل مي شوند

  جريان محصول  -٢- ٧- ٢

تاهاي هدف جهت امر داد و ستد در سطح منظومه شكل مي يابد كه به مانند جريان محصول شامل مازاد توليد روس

  .جريان افراد در دو بعد درون و بيرون منظومه برقرار مي باشد

  )شهري -بين روستايي و روستايي(جريان درون منظومه اي  -١-٢- ٧- ٢

و خيرآباد نقش ويژه اي را در مطابق با جلسات مشاركتي جامعه محلي مي توان گفت كه دو روستاي گوزلدره سفلي 

هر چند در . اين خصوص دارا مي باشند كه در برقراري جريان محصول مازاد روستاهاي هدف حايز اهميت هستند

اين ميان روستاي خيرآباد به دليل موقعيت خاص آن كه در امتداد جاده واقع شده در جذب جريانات محصول 

  .باشد روستاي گوزلدره سفلي نيز داراي اهميت مي

  جريان برون منظومه اي -٢-٢- ٧- ٢

جريانات فضايي محصول در برون از منظومه در سطح شهرهاي مختلف قابل تحليل و بررسي است به طوري كه 

جريانات محصول روستاهاي هدف در برخي موارد بعد فراملي را نيز به خود مي گيرد چنانچه سنگ آهن جهان نماي 

صادر مي گردد با اين وجود هر يك از محصوالت زراعي، دامي و باغي روستاهاي  روستاي سرخه ديزج به كشور چين

هدف در بعد فضايي خاصي جريان مي يابند براي نمونه محصول سيب زميني روستاهاي خيرآباد و گوزلدره سفلي 
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ه شهرهاي عالوه بر شهرهاي زنجان، تهران توسط تاجراني از اردبيل نيز خريداري مي گردد يا محصوالت دامي ب

   .زنجان، تبريز و تهران صادر مي شود
  نقشه جريان محصول): ٢٦(شمارهنقشه 

  
  جريان خدمات  -٣- ٧- ٢

بوده كه در بين روستاهاي هدف، روستاي خيرآباد به ... خدمات شامل خدمات اداري، آموزشي، درماني، تجاري و

ر روستاهاي پيراموني از جمله روستاهاي سرخه عنوان مهمترين كانون جريان خدمات بوده كه خدمات خود را به ساي

جريان خدمات روستاي گوزلدره سفلي نيز به سمت روستاهاي خرمدرق، شكورآباد . ديزج، ساريجالو جريان مي يابد

  . امتداد يافته است
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  نقشه جريان خدمات ): ٢٧(شمارهنقشه 

  
  نقشه جريان خدمات ): ٢٨(نقشه شماره
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  جريان سرمايه  -٤- ٧- ٢

  .ر اين قسمت به بررسي جريان فضايي سرمايه در سطح روستاهاي هدف در ابعاد مختلف پرداخته مي شودد

وجود سرمايه به درون روستاهاي هدف از نقاط مختلف نشان مي دهد كه دو روستاي خيرآباد و گوزلدره سفلي 

ه روستاهاي فوق در زمينه هاي متعدد بيشترين سهم را از حيث فوق دارا بوده اند و سرمايه گذاران از نقاط مختلف ب

نموده اند ... رجوع كرده و اقدام به خريد زمين زراعي، خريد باغ، سرمايه گذاري در بخش صنعت، گردشگري و

مطابق با . چنانچه در روستاي گوزلدره سفلي شاهد حضور سرمايه گذاراني از شهرهاي زنجان، يزد و شيراز هستيم

واحد بهره بردار و در  ٢٤٦سه مشاركتي حاصل شد در روستاي گوزلدره سفلي بالغ بر آنچه كه در اين قسمت از جل

واحد بهره بردار در سطح روستا سرمايه گذاري نموده اند كه اين حكايت جريان قابل توجهي  ٢١١روستاي خيرآباد 

سمت شهرهاي ديگر از سرمايه به سمت روستاهاي فوق است ضمن آنكه بخشي از جريان سرمايه روستاهاي فوق به 

از جمله زنجان به صورت خريد واحد تجاري، مسكوني، زمين و باغات در روستاهاي ديگر و سرمايه گذاري در ساير 

  . بخش هاي اقتصادي خارج از روستا سرازير شده است
  جريانات فضايي با مركزيت روستاي خيرآباد): ٤٩(شماره جدول 

  صد دوممق  مقصد اول  نوع جريان  نام روستاي مبدا

  سرخه ديزج

  ساريجالو

  خيرآباد

جريان 

  افراد

  شهر سلطانيه  روستاي خيرآباد  درون منظومه اي

  تهران، كرج و مناطق شمالي  زنجان  برون منظومه اي

جريان 

  محصول

  شهر سلطانيه  روستاي خيرآباد  درون منظومه اي

  اردبيل، طارم، كرج، كشور چين  زنجان، تهران  برون منظومه اي

ريان ج

  خدمات

  شهر سلطانيه  روستاي خيرآباد  درون منظومه اي

  -  زنجان  برون منظومه اي

جريان 

  سرمايه

  شهر سلطانيه  روستاي خيرآباد  درون منظومه اي

  تهران، كرج، روستاهاي پيراموني  زنجان  برون منظومه اي

مطالعات مشاور: مأخذ                   

  يي با مركزيت روستاهاي خيرآباد و گوزلدره سفليجريانات فضا): ٥٠(شماره جدول 

  مقصد دوم  مقصد اول  نوع جريان  نام روستاي مبدا

  خرمدرق

  شكورآباد

  گوزلدره سفلي

جريان 

  افراد

  شهر سلطانيه  خيرآباد و گوزلدره سفلي  درون منظومه اي

  تهران، كرج  رنجان  برون منظومه اي

جريان 

  محصول

  شهر سلطانيه  وزلدره سفليخيرآباد و گ  درون منظومه اي

  اردبيل، تهران، كرج، طارم  زنجان  برون منظومه اي

جريان 

  خدمات

  شهر سلطانيه  خيرآباد و گوزلدره سفلي  درون منظومه اي

  تهران  زنجان  برون منظومه اي

جريان 

  سرمايه

  شهر سلطانيه و روستاهاي پيراموني  خيرآباد و گوزلدره سفلي  درون منظومه اي

  تهران، يزد، شيراز، اردبيل، طارم  زنجان  رون منظومه ايب

مطالعات مشاور: مأخذ         
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توصيف، تحليل و تبيين قوانين و مقررات محدوديت ساز و محدوديت نهادي در توسعه  - ٨- ٢

  اقتصادي و اشتغال زايي روستاهاي هدف دهستان و يا بخش

دي را مي توان در چندين ابعاد به شرح ذيل مورد بررسي و قوانين و مقررات محدودكننده در خصوص توسعه اقتصا

  .بحث قرار داد

  :قوانين و مقررات مربوط به مكانيابي و ايجاد صنايع و كارگاههاي توليدي در سطح روستا - ١

سازمان محيط زيست و بنياد مسكن انقالب اسالمي، شهرداري ها از جمله ارگانهايي هستند كه در اين زمينه داراي 

نين محدودكننده اي مي باشند، اين امر به دليل حفظ محيط زيست انساني و طبيعي و جلوگيري از نفوذ آلودگي قوا

صنايع به درون بافت هاي مسكوني و جلوگيري از توسعه كالبدي بي رويه سكونتگاههاي انساني تهيه و تدوين مي 

اي جامع و هادي مي تواند از جمله موارد گردد در اين خصوص مراجعه به ضوابط و مقررات تهيه شده در طرح ه

  .رهگشا در زمينه فوق باشد

  منطقه عملكردهاي جهانگردي و پذيرايي و فضاهاي مرتبط -

بر پايه كشاورزي ) از جمله آذربايجان، اردبيل، گيالن و مازندران(با توجه به اينكه اقتصاد غالب شهرهاي شمالي ايران 

در حال بهبود است از اينرو بخش جهانگردي و پذيرايي يكي از اهداف و خدمات است و چند دهه اي گردشگري 

طرح هاي توسعه اقتصادي با تأكيد بر صنعت گردشگري است و در طرح هاي توسعه و عمران شهري بررسي و اعالم 

  .همانطور كه قبالً اعالم گرديد در اين منطقه از شهر استقرار عملكردهاي ذيل بالمانع مي باشد. مي گردد

  هتل، متل، هتل آپارتمان، مجتمع هاي مهمان پذيري به صورت سوئيت با جلب موافقت هاي سازمان ميراث

 فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 رستوران، كافه تريا، قهوه خانه هاي سنتي 

 اردوگاه هاي جهانگردي و پذيرايي 

 يش هاي ملي و مذهبيمجتمع هاي تفريحي و فرهنگي، آمفي تئاتر روباز براي اجراي كنسرت و نما 

 نمايشگاه موقت گل و گياه 

 پاركينگ براي استفاده كنندگان از نمايشگاه هاي عمومي 

  كاربري هاي تجاري در ارتباط با نيازهاي گردشگران و استفاده كنندگان از منطقه از جمله سوپرماركت، نوشابه و

 ...بستني فروشي و فروشگاههاي عرضه صنايع دستي و

 ز در محدوده هاي بزرگ و داراي عملكردهاي فوقپارك و فضاي سب 

  بدليل تبعيت از اهداف طرح جامع،

در منطقه عملكردهاي جهانگردي و پذيرايي در حين اجراي فضاهاي مرتبط با كاربري فوق و در قالب : ١تبصره 

  .پرداخت حق تغيير كاربري براي عملكردهاي انتفاعي الزامي است... خدماتي و

يي از منطقه عملكردي جهانگردي و پذيرايي كه در حريم سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفته است بخش ها: ٢تبصره 

تابع ضوابط و مقررات اين سازمان بوده و قبل از صدور پروانه ساختماني مي بايستي از سازمان ميراث فرهنگي، 

  .صنايع دستي و گردشگري استان استعالم گردد
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 :هاي غيرمزاحممنطقه عملكردهاي صنايع و كارگاه -

تفصيلي وجود ندارد و جزو اسناد نقشه حريم شهر كوراييم  - اين منطقه كه در نقشه هاي كاربري اراضي طرح جامع

  .است، در طرح و ضوابط تثبيت شده است و براي استقرار عملكردهايي به شرح ذيل در نظر گرفته شده است

 نايع چوب سبك و غيره با رعايت ضوابط خاصاستقرار صنايع درب و پنجره سازي فلزي، تانكرسازي، ص 

 تعويض روغن، تعميرات خودرو، صافكاري، رنگ و غيره با رعايت ضوابط خاص: خدمات كارگاهي خودرو شامل 

قهوه : عالوه بر استقرار كاربري هاي فوق الذكر به دليل مجتمع بودن اين مراكز استقرار كاربري هاي رفاهي شامل

شعبه بانك با توجه به نياز مجموعه بالمانع مي ) مديريت مجتمع(نت نگهبان، مركز اداري، خانه، رستوران، محل سكو

  .باشد

 :منطقه اختصاص يافته به عملكردهاي خاص شهري يا تثبيت شده -

اين مناطق كه در رابطه با نوع عملكرد آنها داراي شرايط ويژه اي هستند در نقشه هاي كاربري اراضي و منطقه بندي 

جايگزيني اين نوع از كاربري ها در رابطه با مسائل زيست محيطي، دسترسي ها، نوع توپوگرافي . ه اندتثبيت شد

و ساير ) جهت باد غالب(زمين، موقعيت مكاني ويژه در پالن شهري، گستردگي سطح مورد نياز، عوامل جوي 

غير مزاحم، پايانه مسافربري بين فاكتورهاي شهرسازي تابع شرايط خاص است همانند پارك شهر، اردوگاهها، صنايع 

در شهر كوراييم پارك . شهري، سالن هاي ورزشي، در اينگونه مناطق تنها استقرار عملكرد پيشنهادي ممكن است

هاي تفريحي، فرهنگي، محدوده هاي جهانگردي و پذيرايي به عنوان كاربري هاي خاص و ضروري و الزم االجرا 

  .منعكس شده اند

  :ربوط به سازمان محيط زيستضوابط و مقررات م -

اين مناطق كه در رابطه با نوع عملكرد آنها داراي شرايط ويژه اي هستند در نقشه هاي كاربري اراضي و منطقه بندي 

جايگزيني اين نوع از كاربري ها در رابطه با مسائل زيست محيطي، دسترسي ها، نوع توپوگرافي . تثبيت شده اند

و ساير ) جهت باد غالب(ر پالن شهري، گستردگي سطح مورد نياز، عوامل جوي زمين، موقعيت مكاني ويژه د

فاكتورهاي شهرسازي تابع شرايط خاص است همانند پارك شهر، اردوگاهها، صنايع غير مزاحم، پايانه مسافربري بين 

وراييم پارك در شهر ك. شهري، سالن هاي ورزشي، در اينگونه مناطق تنها استقرار عملكرد پيشنهادي ممكن است

هاي تفريحي، فرهنگي، محدوده هاي جهانگردي و پذيرايي به عنوان كاربري هاي خاص و ضروري و الزم االجرا 

  .منعكس شده اند

  حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب

 .ود، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست استبرهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي ش

  هرگاه اجراي هر يك از طرح هاي عمراني يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به

حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعالم خواهد نمود تا با 

  .نهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مذبور تجديد نظر به عمل آيدهمكاري سازما

 منظور از آلوده ساختن محيط . اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است

يايي زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيم
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يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير 

  .دهد

  احداث واحدهاي صنعتي بزرگ و متوسط كه آلودگي زيادي را دارد در داخل محدوده روستا ممنوع بوده و در

  .مان حفاظت محيط زيست صورت گيردخارج از بافت نيز بايستي بر اساس نظر ساز

  جهت رعايت بهداشت و محيط زيست روستا الزم است ايستگاهي به منظور جمع آوري زباله هاي روستا جهت

 .انتقال آن به خارج از آن انجام گيرد

 :ضوابط مربوط به ساخت و ساز در روستا -

  .زي و ساختماني ارائه شده استمقررات شهر سا اين ضوابط و مقرارات در هر بخش به تفكيك تحت عنوان

  ...خدماتي، پشتيبان و –و كارگاه هاي توليدي ) صنايع(ضوابط مربوط به استقرار انواع فعاليت هاي اقتصادي  -

 استقرار هرگونه صنايع در اراضي درجه يك و باغات ممنوع مي باشد. 

 ط و مقررات محيط زيست به شرح ذيل استقرار هر گونه صنايع و كارگاه هاي توليدي مي بايستي با توجه به ضواب

 :انجام پذيرد

  :مي گيرند صنايع براساس شدت و ضعف آلودگي و ديگر مسايل زيست محيطي در گروههايي با مشخصات زير قرار

صنايع اين گروه مجاز مي باشند تا در مناطق صنعتي يا تجاري مشخص شده در داخل محدوده هاي مصوب : الف

  .ي روستايي استقرار يابندطرحهاي توسعه عمران شهر

متر از مراكز مسكوني، درماني  ٢٠٠صنايع اين گروه مجازند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعايت حداقل : ب

رعايت كليه . متري مراكز نظامي و انتظامي و رعايت حريم رودخانه ها و قنوات داير استقرار يابند ١٠٠و آموزشي و 

  .حوزه استحفاظي الزامي استحريم هاي قانوني و ضوابط 

متر از محدوده سكونتگاهها و مراكز  ٥٠٠صنايع اين گروه مجازند در مناطق صنعتي و با رعايت حداقل فاصله : ج

  .آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند

واصل الزم از مراكز حساس صنايع اين گروه مجازند خارج از محدوده قانوني هر شهر مشروط به رعايت ف: د و ه

  .استقرار يابند ١مطابق پيوست شماره 

محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت : و

قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، گسترش شهري و ساير شاخص هاي زيست محيطي سازمان حفاظت 

  .ط زيست مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و اعالم نظر خواهد گرديدمحي
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  از مراكز حساس حداقل فاصله صنايع گروه د و ه): ٥١(جدول شماره 

  گروه صنايع ه  گروه صنايع د  فاصله از مراكز مختلف به متر  رديف
  ١٥٠٠  ١٠٠٠  سكونتگاهها  ١
  ١٠٠٠  ٥٠٠  مراكز درماني و آموزشي  ٢
  ٢٥٠  ٢٥٠  )فاصله از محور(ده ترانزيت بزرگراه و جا  ٣
  ١٥٠  ١٥٠ )فاصله از محور(جاده اصلي   ٤
  ١٠٠٠  ١٠٠٠  اثر طبيعي ملي -درياچه -تاالب -پارك ملي  ٥
  ٣٠٠  ٢٠٠  رودخانه دائمي و قنات داير -منطقه حفاظت شده -پناهگاه حيات وحش  ٦
  ١٠٠  ١٠٠  چاههاي عميق و نيمه عميق  ٧

يط زيستسازمان حفاظت از مح: مأخذ  

 :ضوابط مربوط به استقرار دامداريها -

دامداري هاي داخلي بافت روستا به دليل مشكالت زيست محيطي بايد از محدوده روستا خارج و در فاصله حداقل 

متري از لبه محدوده قانوني و مصوب طرح و در جهت مخالف باد غالب و در مسير باد به سمت بيرون روستا  ٢٥٠

  .قرار گيرند

هرگونه دامداري نيمه صنعتي و صنعتي در پيرامون روستا بايد براساس استعالم از سازمان جهاد كشاورزي و ايجاد 

  .رعايت ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست انجام گيرد

  :ضوابط و مقررات مربوط به تغيير كاربري ها -٢

 تغيير اين قانون تصويب تاريخ از هاآن وري بهره و تداوم و باغها و زراعي اراضي كاربري حفظ منظور به -١ماده 

  .ميباشد ممنوع موارد ضروري در جز شهركها و شهرها قانوني محدوده از خارج در باغها و زراعي اراضي كاربري

 عهده به استان تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي و باغها در هر - )١٣٨٥/٨/١ اصالحي(١ تبصره

 كل مدير شهرسازي، و سازمان مسكن رئيس اراضي، امور مدير كشاورزي، جهاد سازمان رئيس از مرك كميسيوني

 تشكيل كشاورزي جهاد سازمان رياست كه به ميباشد نماينده استاندار نفر يك و استان آن زيست محيط حفاظت

  .مي گردد

  .نمايد شركت كميسيون جلسات در راي حق بدون ميتواند ربط ذي اجرايي دستگاه نماينده

مطابق نظر  استعالم يا تقاضا دريافت تاريخ از ماه دو مدت ظرف حداكثر است موظف كشاورزي دجها سازمان

دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر . كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد

تكميل پرونده، بررسي كارشناسي  رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و

  .اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد

مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و  -)١٣٨٥/٨/١اصالحي (٢تبصره 

م مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي را در زمينه استعال

نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي  .مورد اشاره خواهند بود

  .دادگستري تلقي مي شود
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مراجع مربوط ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و  - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (٣تبصره 

مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و 

  .شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعالم نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند

گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و احداث  -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (٤تبصره 

كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب 

سازمان جهاد موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت . نمي شود

  .كشاورزي استانها بالمانع مي باشد

اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط  - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (٥تبصره 

  .طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشد

اد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد به منظور تعيين روش كلي و ايج -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (٦تبصره 

تشكيل ) سازمان امور اراضي(اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ) ١(كميسيونهاي موضوع تبصره 

  .مي گردد

اين ماده در مواردي ) ١(تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره  -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (٧تبصره 

جوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني بقه رياست وزير كه م

جهاد كشاورزي يا نماينده تام االختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و 

مي تواند حسب مورد و بدون حق راي در  ربطنماينده دستگاه اجرايي ذي . سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد

  .جلسات مذكور شركت نمايد

در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري  -)١٣٨٥/٨/١اصالحي (٢ماده 

ابت داده مي شود هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري ب

  .عوارض از مالكين وصول و به خزانه دار كل كشور واريز مي گردد

تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر  -)١٣٨٥/٨/١اصالحي (١تبصره 

احدهاي مربع فقط براي يك بار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين و

  .صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود

اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب  - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (٢تبصره 

ز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين و طرحهاي خدمات عمومي مورد نيا) استاني -ملي(مجلس شوراي اسالمي 

  .ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد

تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي  - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (٣تبصره 

دارايي استان در هر يك از شهرستانها  متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و

  .انجام مي پذيرد

كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غير  - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (٣ماده 

ر اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، عالوه ب) ١(ماده ) ١(مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 
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قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري 

جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه 

  .محكوم خواهند شد

اي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و موسسات دولتي كه سازمانها و موسسات و شركته - ١تبصره 

  .شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد

هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص  - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (٢تبصره 

تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و دادگاه صالحه 

باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار عالوه بر جريمه مذكور به 

ن متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از سردفترا. انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد

  .خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتر محكوم مي شوند

دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد از درآمدهاي موضوع اين  -)١٣٨٥/٨/١اصالحي (٤ماده 

نمايد تا وزارت مزبور ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور  قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور

زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي 

ن اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد باقيمانده از درآمد موضوع اي

قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها 

  .در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد

قانون تأسيس شوراي عالي  ٥از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده  - ٥ماده 

  .معماري ايران عضويت خواهد داشت شهرسازي و

مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان  -٦ماده 

  .جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد

موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را ) ١(ماده ) ١(وع تبصره كميسيون موض - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (٧ماده 

  :رعايت نمايد

 اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. 

 ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 

  نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلحمطالبه مصوبه ستاد فرماندهي. 

  ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي

 .زراعي و باغها

 استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط. 

صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي  -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (٨ماده 

اين قانون توسط ) ١(مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده 

ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و 
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متخلف از اين ماده . اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود) ١(ماده ) ١(كميسيون موضوع تبصره 

  .اين قانون مجازات خواهد شد) ٣(برابر مقررات ماده 

و باغها واقع در داخل محدوده قانوني به منظور حماي از تداوم كاربري اراضي زراعي  - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (٩ماده 

شهرها و شركتها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند، دولت و شهرداريها موظفند 

  .تسهيالت و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند

ير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه ساير اقداماتي هرگونه تغي - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (١٠ماده 

كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ 

رزي محل اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده ماموران جهاد كشاو) ١(ماده ) ١(مجوز از كميسيون موضوع تبصره 

  .مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعالم نمايند

چنانچه مرتكب پس از اعالم جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به  -١تبصره 

  .يري نمايددرخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگ

ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده  - ٢تبصره 

دادگاه محل ضمن تنظيم صورت مجلس راسًا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت 

  .اوليه اعاده نمايند

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها  - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (١١ماده 

مجوز تغيير كاربري  ١٣٧٤قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ) ١(ماده ) ١(از كميسيون موضوع تبصره 

زم الجرا شدن اين قانون نسبت اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از ال

در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات . به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند

  .اين قانون خواهد شد

قانون اصالح قانون ) ١٧(ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده  - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (١٢ماده 

اين قانون ) ١(ماده ) ١(در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره  ١٣٧٩هها و راه آهن مصوب ايمني را

  .مجاز مي باشد

  .وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (١٣ماده 

ت آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزرات جهاد كشاورزي موظف اس - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (١٤ماده 

وزراتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به 

  .هيات وزيران ارائه نمايد

وصول برخي از  قانون) ٧٧(كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده  -)١٣٨٥/٨/١اصالحي (١٥ماده 

  .لغو مي گردد ٢٨/١٢/١٣٧٣درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

  :قوانين مربوط به نحوه اعطاي تسهيالت اشتغال زايي - ٣

در زمينه چگونگي تشخيص افراد ذي صالح جهت دريافت وام اشتغال زايي و موجود در چگونگي اعطاي وام بانكي از 

ه به شمار مي رود در واقع وجود سيستم بانكي يكي از مباحث اساسي در اين خصوص جمله موارد مهم محدودكنند



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٤٤ 

 

به منظور حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق  ٢١/٦/٩٦مي باشد كه به همين منظور در تاريخ 

  .ب گرديدروستايي و عشايري با استفاده از صندوق توسعه ملي آيين نامه اجرايي به شرح ذيل تهيه و تصوي

 مورخ ٩٢٦٤٥ شماره ابالغيه اساس بر پايدار اشتغال توسعه راهبري و مديريت تخصصي ملي كارگروه: ملي كارگروه

 .آن اصالحيه و مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد ١٣٩٥.٧.٢٩

 و دستي صنايع فرهنگي ميراث سازمان تجارت، و معدن صنعت وزارت كشاورزي، جهاد وزارت: بخشي دستگاه

 .جمهور رئيس فناوري و علمي معاونت و ايران عشاير امور سازمان اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت شگري،گرد

 توسعه از حمايت صندوق و اميد كارآفريني صندوق تعاون، توسعه بانك، پست كشاورزي، هاي بانك: عامل موسسه

  .كشاورزي بخش در گذاري سرمايه

 ، رئيس)دبير( اجتماعي رفاه و كار تعاون، مديركل حضور با و استاندار مسئوليت با استان اشتغال گروه كار: گروه كار

 استان، تجارت و معدن صنعت، مديركل استانداري، شوراهاي و روستايي امور استان، مديركل بودجه و برنامه سازمان

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث مديركل استان، دارايي و اقتصادي امور مديركل استان، كشاورزي جهاد مديركل

 خانواده و زنان امور دفتر مديركل و استان كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق رئيس استان، گردشگري

 .استانداري

 و كار تعاون، كل اداره نمايندگان از متشكل گروه كار تفويض براساس و گروه كار ذيل استان فني كميته: فني كميته

 نماينده استانداري، شوراهاي و روستايي امور كل اداره بخشي، دستگاه سازمان يا كل دارها استان، اجتماعي رفاه

 بررسي فرايند در تسهيل براي فني كميته ،)اي توسعه نهاد نماينده( كارگزار و استان ريزي برنامه و مديريت سازمان

 .كند دعوت را مرتبط هاي دستگاه ساير و عامل موسسه تواند مي ها، طرح

 ستاد ٣١/٣/٩٦ مورخ ٣٧٥٩٧ شماره مصوبه موضوع فراگير اشتغال برنامه: اشتغال توسعه ملي اجرابي امهبرن

 .مقاومتي اقتصاد فرماندهي

 و فراگير اشتغال برنامه چارچوب در استان گروه كار مصوب اشتغال برنامه: اشتغال توسعه استاني اجرايي برنامه

 .استان تغالاش و كار و كسب پوياي مطالعات بر مبتني

 -ب و مرزي عشايري و مرزي روستايي مناطق اولويت با عشايري و روستايي مناطق - الف: طرح اجراي هدف مناطق

  .جمعيت نفر هزار ده زير شهرهاي و روستايي صنعتي نواحي

 امانج براي كافي امكانات و تجربه تخصص، داراي كه حقوقي يا و حقيقي شخصيت: اي توسعه نهاد يا و كارگزار

 هاي دوره ازجمله باشد مي طرح اجراي هدف مناطق در اي توسعه مداخالت هاي حوزه در الزم هاي هماهنگي

 .شد خواهد كار و كسب توسعه و تقويت به منجر كه آن نظاير و بازاريابي مشاوره، فني، دانش انتقال آموزشي،

 را توسعه نهادهاي و گروه كار ملي، گروه كار سطتو شده بيني پيش اقدامات و ها برنامه اجراي كه افرادي: گر تسهيل

 .دارند عهده بر هدف جوامع در

 عنوان به روستايي كوچك و خرد واحدهاي كه محصوالت خريدار خدماتي يا توليدي هاي شركت: پيشرو شركت

 بوده پلتفرم ايدار توانند مي اطالعات فناوري و ارتباطات بخش در ها شركت اين .كنند مي فعاليت آنها كننده تامين

 .نمايند استفاده روستايي كوچك كارهاي و كسب مزيت افزايش براي اطالعات فناوري و ارتباطات بستر از يا و
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 هاي شركت استثناي به -) تعاوني و خصوصي هاي بخش( غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص كليه منظور: متقاضي

 هاي شركت. دارند نامه آيين چارچوب در را هيالتتس دريافت تقاضاي كه هستند - عمومي نهادهاي و دولتي

 .دارند قرار وام اخذ اولويت در تعاوني و خصوصي

 تعيين دستورالعمل در مندرج جمعيت نفر هزار ده زير مرزي شهرهاي و مرزي روستاهاي از عبارت: مرزي مناطق

 )آن اصالحيه و كشور زارتو ١٣٩١.١١.١٧ مورخ ١٤٤٤٥٣٨/٤٢/٤/١ شماره بخشنامه( مرزي روستاهاي و شهرها

 شماره مصوبه موضوع عشاير ساماندهي اجرايي نامه آيين ١ ماده طبق شده تعريف مناطق: عشايري مناطق

  .وزيران هيات ١٣٨٤.٣.٢٩ مورخ هـ ٣٢٤٦٧/ت/١٨٦٨٨

  )شهرستان و استان( مناطق تسهيالت سهم: اول بخش

 اساس بر و فوق جدول مطابق استان منابع شهرستاني زيعتو به نسبت جلسه اولين در است مكلف گروه كار: ١ تبصره

 نفوس سرشماري نتايج( شهرستان هر بيكاران سهم و محروم و مرزي مناطق عشايري، روستايي، جمعيت شاخص دو

  .نمايد اقدام) ١٣٩٥ سال مسكن و

 هدف مناطق در دباي قانون، موضوع تسهيالت دريافت مشمول هاي طرح اجراي و فيزيكي استقرار محل: ٢ تبصره

  .باشد دستورالعمل اين شده تعيين

 نهادي مداخالت و ها برنامه: دوم بخش

 فعاليت رسته با منطبق دستورالعمل، اين ابالغ پس هفته ٢ مدت ظرف حداكثر موظفند بخشي هاي دستگاه - ٣ ماده

 اجرايي برنامه تهيه به نسبت ،)٢( شماره پيوست شرح به فراگير اشتغال برنامه در بخش آن دار اولويت اقتصادي هاي

 برنامه اين. نمايند ابالغ اجرا جهت خود تابعه استاني واحدهاي به ملي، گروه كار در تصويب از پس و اقدام شده ياد

 و ايجاد براي نهادي ترتيبات آموزش، براي نيازسنجي محصوالت، مناسب بازار بيني پيش استاني، برش بر مشتمل

 .باشد مي عملياتي تنظار و وكار كسب توسعه

 يا و نهاد مشترك، صورت به معاونت و وزارت اشتغال، و كار و كسب توسعه هاي برنامه سازي پياده منظور به - ٤ ماده

 .كنند مي انتخاب را صالحيت صاحب اي توسعه نهادهاي

 ذيل هاي برنامه اجراي به اقدام معاونت، و وزارت سوي از اعالمي چارچوب در اي توسعه نهادهاي يا و نهاد -٥ ماده

  :نمايند مي

 برنامه بخشي، هاي دستگاه هاي برنامه و ها داده از استفاده با عشايري و روستايي اشتغال توسعه ملي اطلس تهيه 

 .ميداني مطالعات و اشتغال توسعه استاني اجرايي

 عشايري و روستايي اشتغال توسعه گران تسهيل آموزش و انتخاب. 

 هدف روستاهاي اشتغال و كار و كسب تحليل و مطالعه. 

 مداخله حوزه و رسته انتخاب. 

 عمومي نهادهاي و معاونت حمايت با( زيرساختي حوزه در اشتغال و كار و كسب توسعه برنامه سازي پياده 

 .)غيردولتي عمومي نهادهاي و بخشي هاي دستگاه حمايت با( كارها و كسب سازي تجاري و دهي شكل و) غيردولتي

 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مسئوليت با هدف مناطق براي محلي و بومي كارآفريني و ارتيمه آموزش. 
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 ظرفيت از استفاده با الزم آموزشي هاي كلينيك ايجاد و گذاري سرمايه يا و متقاضيان به اي مشاوره خدمات ارائه 

 .تعاوني و خصوصي نهادهاي و مراكز

 توسعه نهاد مديريت با كشور روستاهاي بافت با متناسب هدف روستايي هايكار و كسب به الزم فني دانش انتقال 

 .اي

 و پيشرو هاي شركت كننده تامين عنوان به روستايي كوچك و خرد كار و كسب واحدهاي اتصال به كمك 

 .روستايي واحدهاي به اتصال در ها شركت اين از حمايت

 بازاريابي توسعه و تقويت منظور به هدف مناطق در قتصاديا واحدهاي گذاران، سرمايه به الزم هاي آموزش ارائه 

 از استفاده رويكرد با كار و كسب ارزش زنجيره تكميل و بازار به اتصال و بيني پيش قابل كارهاي و كسب محصوالت

 .غيردولتي عمومي نهادهاي و تعاوني و پيشرو هاي شركت جمله از خصوصي هاي بنگاه هاي ظرفيت

 ماده اجراي از مندي بهره جهت اي توسعه نهاد مديريت با بخشي دستگاه به گذاران سرمايه يا و متقاضيان هدايت 

 .دستورالعمل اين ٨

 آموزش كميته تشكيل به موظف خود استاني واحدهاي ظرفيت از استفاده با كشور اي حرفه و فني سازمان: تبصره

 .باشد مي ماده اين آموزشي سازوكارهاي و اقدامات انجام براي روستايي اشتغال

  تسهيالت اعطاي فرآيند: سوم بخش

 كارگروه و بخشي دستگاه - الف

 غيردولتي بخش اشتغال زايي كارهاي و كسب و گذاري سرمايه هاي طرح تصويب و بررسي پذيرش، فرآيند -٦ ماده

 :باشد مي ذيل شرح به) گروه كار و بخشي دستگاه( استان در طرح اجراي هدف مناطق در

 سوي از نامه آيين هدف مناطق در كارهاي و كسب و گذاري سرمايه هاي اولويت عمومي رساني اطالع و فراخوان 

 .مصوب هاي برنامه بر مبتني استان بخشي دستگاه

 پيوست( حقوقي يا و حقيقي متقاضي اطالعات فرم تكميل اساس بر متقاضي توسط تسهيالت دريافت درخواست 

 .)٣ شماره

 براي اي مشاوره خدمات نهادهاي هاي ظرفيت از تواند مي گذاري سرمايه هاي طرح اجراي متقاضي: تبصره

 حق پرداخت. شوند مند بهره) آن نظاير و بازاريابي توجيهي، طرح تهيه اوليه، مشاوره( تسهيالت فرآيند در راهنمايي

  .باشد مي ممنوع عمومي منابع محل از خدمات اين از استفاده الزحمه

 ٤ شماره پيوست فرم با مطابق بخشي دستگاه به متقاضي سوي از پيشنهادي طرح خالصه ارايه. 

  توسط آن مستندات و مدارك انضمام به متقاضي پيشنهادي طرح خالصه و تسهيالت درخواست اوليه بررسي 

 تغالاش توسعه استاني اجرايي برنامه با طرح تناسب و مجري اهليت نظر از آن رد يا و تأييد اعالم و بخشي دستگاه

 .گروه كار دبيرخانه به شده تاييد هاي طرح ارايه و هفته يك مدت ظرف

 .نمايد تفويض ها شهرستان در تشكيل قابل فني كميته به را خود اختيارات تواند مي گروه كار: ١ تبصره

  .يدنما اعالم متقاضي به داليل ذكر با را موضوع است مكلف بخشي دستگاه طرح تاييد عدم صورت در: ٢ تبصره
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 براي متقاضي به رهگيري كد ارايه و روز يك مدت ظرف بخشي دستگاه توسط سامانه در شده تاييد طرح ثبت 

 .بعدي هاي پيگيري

 عدالت بررسي ،)مصوب( ابالغ بخشي هاي برنامه چارچوب در بخشي دستگاه سوي از شده ارايه هاي طرح بررسي 

 و عشايري روستايي، احراز و ملي مصوبات با طرح همسويي كنترل و انطباق استان، در ها طرح مكاني توزيع در

 .هفته يك ظرف فني كميته توسط...و طرح اجراي بودن محروم مناطق

 مشترك جلسه صورت اساس بر گروه كار به فني كميته توسط طرح بررسي نتايج اعالم. 

 دستگاه به شده رد هاي طرح برگشت و كارگروه توسط عامل موسسه به شده تائيد طرح خالصه ارايه و معرفي 

  روز سه مدت ظرف مستدل صورت به مربوط

  عامل موسسه - ب

 توجيه بررسي به نسبت مدارك تكميل و طرح معرفي از ماه يك مدت ظرف است مكلف عامل موسسه -  ٧ ماده

 .مايدن اقدام تخصصي گروه كار و متقاضي به) مكتوب صورت به( رد يا پذيرش اعالم و طرح مالي و فني اقتصادي،

 و عامل موسسه به مراجعه با عامل، موسسه به معرفي از پس ماه يك ظرف حداكثر است مكلف متقاضي: تبصره

 است مكلف عامل موسسه صورت اين غير در. نمايد اقدام ٥ شماره پيوست ليست چك مطابق مدارك تكميل

 .نمايد عودت گروه كار به را متقاضي درخواست

 به نسبت نياز، مورد تضامين و وثايق تكميل از پس است مكلف عامل موسسه ح،طر پذيرش صورت در -  ٨ ماده

 در مندرج شرايط رعايت با متقاضي به تسهيالت پرداخت و روز پانزده مدت ظرف حداكثر متقاضي با قرارداد انعقاد

 .نمايد اقدام) آن كرد هزينه و متقاضي سوي از الشركه سهم تأمين جمله از( قرارداد

 ارايه به نسبت عامل، موسسه توسط طرح پذيرش از پس ماه دو مدت ظرف حداكثر است مكلف تقاضيم: تبصره

 كار به طرح شده تعيين مهلت در خصوص اين در اقدام عدم صورت در. نمايد اقدام عامل موسسه به نياز مورد وثايق

 .گردد مي عودت گروه

  :است زير شرح به دستورالعمل اين موضوع تسهيالت سود نرخ - ٩ ماده

 با شهرهاي و روستايي صنعتي نواحي در مستقر توليدي واحدهاي گردش در سرمايه براي درصدي ١٠ نرخ با 

 .باشد مي اعطا قابل نفر هزار ده زير جمعيت

 به درصد ٦ و مرزي عشايري و مرزي روستايي مناطق به درصد ٤ نرخ با موصوف تسهيالت ها، طرح ساير براي 

 .شود مي پرداخت متقاضي به مرزي غير عشايري و مرزي غير روستاهاي

 :باشد مي ذيل موارد شامل متقاضي از اخذ قابل تضامين و) اسناد ثبت قوانين براساس ترهين قابل( وثايق -١٠ ماده

 روستايي مسكوني منازل سند. 

 كشاورزي زمين سند. 

 صنعتي نواحي و روستاها در تجاري و دامپروري واحدهاي سند. 

 سفته. 

 ها بيمه يا و ها صندوق ها، بانك هاي نامه ضمانت. 
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 طرح اجراي محل مالكيت اسناد. 

 طرح آالت ماشين اسناد. 

 ندهد را طرح وثايق پوشش فوق، وثايق كه صورتي در( عامل موسسه به ارائه قابل وثايق ساير.( 

 براي نياز مورد سقف تا و يمتقاض انتخاب اساس بر و تركيبي صورت به تواند مي ماده اين وثايق و ها ضمانت: تبصره

 .شود اعمال تسهيالت سود و اصلي تضمين

 دوره دوسال، حداكثر) مدني مشاركت( مربوطه تسهيالت از استفاده دوره تعيين به نسبت عامل موسسه - ١١ ماده

 در سرمايه تسهيالت مالي تأمين دوره مجموع و سال شش حداكثر اقساطي فروش دوره سال، يك تا حداكثر تنفسي

 .نمايد مي اقدام متقاضي طرح حسب ماه، ١٨ حداكثر براي گردش

  :عامل موسسه وظايف ساير -١٢ ماده

 محل از آن معادل آورده تامين به نسبت ملي، توسعه صندوق از دريافتي سهم معادل است مكلف عامل موسسه 

 .نمايد اقدام تسهيالت اعطاي براي خود داخلي منابع

 آيين ماده) الف( بند موضوع گذاري سپرده وجوه واريز از پس هفته يك دتم ظرف است موظف عامل موسسه 

 .نمايد اقدام خود استاني شعب به يافته تخصيص سهم ابالغ به نسبت نامه

 .نمايد اقدام خود استاني شعب به يافته تخصيص ابالغ به نسبت نامه آيين

 نمايد استفاده متقاضي قبلي بدهي ويهتس جهت دستورالعمل اين موضوع منابع از تواند نمي عامل موسسه. 

  متقاضي از اقساط وصول عدم بابت درصد ٢٠ موثر نرخ تا التزام وجه اخذ به نسبت است مجاز عامل موسسه 

 .نمايد اقدام

 و مجزا صورت به داخلي منابع و صندوق منابع محل از مساوي نسبت به شرايط واجد متقاضيان تسهيالت حساب 

 .شود مي نگهداري نظارت سامانه در شده تعريف قالب در اي دوره هاي شگزار ارايه و شفاف

 به التزام وجه مشمول تأخير ماه هر ازاي به سازمان، تأييد با تسهيالت، پرداخت در تأخير صورت در عامل موسسه 

 .شود مي مرحله آن تسهيالت مبلغ درصد دو نرخ

 در تسهيالت كرد هزينه از پس يا و حين در متقاضي هك صورتي در گروه كار يا و عامل موسسه تشخيص به بنا 

 موسسه ننمايد، عمل دستورالعمل اين و نامه آيين قانون، اهداف چارچوب در خود تعهدات به طرح، اجراي محل

 از بانك جاري مقررات و ضوابط مطابق متقاضي با) ملي يا استاني( نظارت هاي كميته تاييد با است موظف عامل

 .نمايد برخورد آن، نظاير موارد و تسهيالت بازپرداخت دوره بانكي، سود نرخ جمله

 محل در گروه كار مصوب توجيهي طرح براساس شده اخذ تسهيالت نظارت، هاي كميته تشخيص به بنا چنانچه

  .نمايد تبديل حال به را متقاضي ديون مجموع است موظف عامل موسسه باشد نشده هزينه طرح اجراي

 :موارد ساير -١٣ ماده

 مطابق هدف مناطق گذاري سرمايه هاي طرح به اعطايي تسهيالت ها، استان تسهيالت منابع كارايي افزايش براي 

 :بود خواهد زير جدول
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 اشتغال گروه كار بررسي از پس ريال ميليارد ٢٥ باالي گذاري سرمايه هاي طرح به تسهيالت پرداخت: ١ تبصره

 .باشد مي پذير امكان ملي وهگر كار تاييد با) فني كميته( استان

 درخواست با گذاري سرمايه هاي طرح شهرستان، فني كميته به گروه كار مسئوليت تفويض صورت در: ٢ تبصره

 كميته به نهايي تصويب جهت شهرستان فني كميته توسط اوليه بررسي از پس ريال ميليارد ٢.٥ از بيش تسهيالت

  .شود مي ارسال استان فني

 ها استان از برخي و ها استان كليه در آن اجراي و داشته فراگير و ملي جنبه كه گذاري هسرماي هاي طرح 

. گردد تامين متمركز منابع محل از تواند مي آن تسهيالتي منابع و شده بررسي ملي گروه كار در شد خواهد عملياتي

 .بود خواهد ملي گروه كار تشخيص به نيز آن عامل موسسه

 ١٨( تبصره محل از يا و توليد موانع رفع و تسهيل گروه كار تسهيالت از كه تورالعملدس اين موضوع متقاضي (

 اين محل از تواند نمي است، شده مند بهره ها بانك عادي تسهيالت ساير يا و) فراگير اشتغال( سنواتي بودجه قانون

 ).بالعكس و( نمايند استفاده طرح همان براي تسهيالت

 و كارگروه تشخيص به بنا و باشد نموده دريافت منابع ساير از تسهيالتي قبال تسهيالت، تدرياف متقاضي اگر: تبصره

  .داشت خواهد را قانون اين محل از تسهيالت امكان باشد نموده خود تعهدات به عامل موسسه يا

 دارد را قانون اين تسهيالت از استفاده امكان طرح يك براي صرفاً متقاضي. 

 و روستايي مناطق پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون« اجرايي نامه آيين وضوعم تسهيالت از استفاده 

 قانون) ٧( ماده مشمول اجرايي هاي دستگاه كارمندان كليه براي »ملي توسعه صندوق منابع از استفاده با عشايري

 .باشد مي منوعم نامه آيين اين مشمول عامل موسسات و ها بانك كارمندان كشوري، خدمات مديريت

 نظارت: چهارم بخش

 در موظفند عامل موسسه و فني كميته كارگروه، ملي، كارگروه دبيرخانه ،)استاني و ملي( بخشي ستگاه -١٤ ماده

 برخط صورت به اطالعات ارائه و ثبت به نسبت شود، مي تعيين نظارت سامانه قالب در سازمان توسط كه چارچوبي

 .نمايند اقدام

 در موظفند بخشي دستگاه و كارگروه كار، پيشرفت ميزان ارزيابي و نامه آيين اجراي حسن منظور به - ١٥ ماده

 و موردي صورت به قانون اجراي نظارتي گزارش ارائه به نسبت كرد خواهد تعيين وزارت كه نظارتي ضوابط چارچوب

 .نمايند اقدام زيرانو هيأت و اشتغال عالي شوراي سازمان، به ارائه جهت ماهه سه فواصل در مقطعي

 به نسبت مناسب، نظارتي نظام كارگيري به با استانداري و سازمان و بخشي هاي دستگاه همكاري با وزارت -١٦ ماده

 مي اقدام... و ميداني هاي بررسي ها، گزارش قالب در دستورالعمل اين ٧ و ٦ مواد چارچوب در تسهيالت اعطاي

 )٨ شماره پيوست با مطابق. (نمايد

 اجراي ارزيابي و پايش به نسبت مناسب، نظارتي نظام كارگيري به طريق از معاونت همكاري با وزارت - ١٧ دهما

 .نمايد مي اقدام...  و ميداني هاي بررسي ها، گزارش قالب در دستورالعمل اين ٥ ماده هاي برنامه

 تخصص طرح، بررسي حوزه در شده انجام هاي فعاليت گزارش ارائه به نسبت است موظف فني كميته -١٨ ماده 

 .نمايد اقدام استان كارگروه به ماهانه مدت به طرح بر نظارت و فرآيندها و منابع
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 به ماهه سه مقاطع در ذيل، جدول شرح به اعطايي تسهيالت آمار ارائه به نسبت است مكلف عامل موسسه - ١٩ ماده

 .نمايد اقدام ملي، كارگروه و مركزي بانك

  .باشد مي االجرا الزم ابالغ تاريخ از و شده تنظيم تبصره ١٢ و ماده ١٩ رد دستورالعمل اين

 تسهيالت دريافت براي نياز مورد مدارك

 :است شده اعالم زير شرح به تسهيالت دريافت براي نياز مورد مدارك دستورالعمل اين ٥ شماره پيوست در

 )عامل موسسه استفاده قابل( تسهيالت دريافت جهت نياز مورد مدارك ليست چك

 هويتي مدارك -١

 حقيقي اشخاص

 متقاضي خدمت پايان كارت كپي ضامنين، و متقاضي ملي كارت شناسنامه كپي جمله از( متقاضي هويتي مدارك 

 )ضامنين و

 ضامنين شغلي مدارك و ضامنين و متقاضي سكونت محل احراز مدارك 

 حقوقي اشخاص 

 امضاء صاحبان و مديران هويتي مدارك 

 شركت اساسنامه 

 رسمي روزنامه و تغييرات آخرين شركت، ثبت آگهي 

 شده حسابرسي مالي هاي صورت و آزمايشي تراز ترازنامه، آخرين 

 عمل مورد مدارك -٢

 استان فني كميته سوي از نامه معرفي 

 متقاضي، آورده اشتغال، ميزان درخواستي، تسهيالت مصرف مورد و ميزان آن در كه متقاضي درخواست برگ 

 .باشد شده قيد پيشنهادي تضامين و وثايق بازپرداخت، نحوه و مدت

 حقوقي و حقيقي اشخاص بدهي وضعيت استعالم و حساب گردش وضعيت 

 در( زراعي هاي نسق اسناد يا) رسمي نامه اجاره اي، قولنامه سرقفلي، ملكي،( آن كامل تصوير و مالكيت سند 

 )نياز صورت

 )تسهيالت مبلغ به توجه با نياز صورت در( ضمانت و وثائق به مربوط مدارك -٣

 طرح اجراي محل شهري، روستايي، ساختمان و زمين شامل ملك مالكيت سند تصوير و اصل 

 سفته و ها صندوق و ها بانك هاي نامه ضمانت 

 آالت ماشين اسناد 

 شهري مستغالت كار پايان 

 مربوطه مراجع از استعالم 

 مستقيم هاي ماليات قانون ١٨٦ هماد يك تبصره گواهي و مالياتي نامه اظهار 

 فعاليت مجوزهاي -٤
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 داير واحدهاي شناسايي پروانه يا برداري بهره پروانه 

 خدماتي و توليدي واحدهاي مورد در تاسيس پروانه 

 فعاليت به مربوط مجوز هرگونه 

 مورد حسب( زيست محيط و گاز آب، برق، الزم مجوزهاي( 

  اقتصادي و مالي فني، توجيهي، طرح ارائه -  توجيهي طرح -٥ 

انساني زير ساختي و فضايي، منابع توليد و نظام  -قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي -٩- ٢

فعاليتي جهت توليد و عرضه در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات روستاهاي هدف دهستان و يا 

  بخش

در بخش هاي ... انساني، زيرساختي و -عيبه منظور تحليل قابليت و تنگناهاي روستا در ابعاد مختلف طبيعي، اجتما

و همچنين تشخيص وضعيت كنوني آن و دستيابي به اهداف و ) صنعت، كشاورزي و خدمات(مختلف توليدي 

در اين روش نقاط قوت، ضعف، فرصتها و محدوديت هاي . استفاده شده است) swot(راهبردهاي توسعه، از روش 

  .سايي شده استشهر در ابعاد مختلف با تعاريف زير شنا

آن گروه از منابع و ويژگي هاي كالبدي، فضايي، محيطي، طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي كه : نقاط قوت - 

امكان بهتري به روستا براي استفاده از فرصتهاي بيروني و رويارويي با محدوديتهاي بيروني را بدهد، نقطه قوت 

  .ارزيابي مي شود

منابع و ويژگي ها كه موقعيت رقابت روستا را در مقايسه با ساير نقاط سكونتگاهيي به آن گروه از : نقاط ضعف -  

  .خطر اندازد يا مانع استفاده از فرصتهاي بيروني آن شود، نقطه ضعف به شمار مي رود

ا نيز از آن گروه از منابع يا شرايط بيروني كه امكان گسترش تقاضاي بالقوه روستا را فراهم آورد و روست: فرصت ها - 

  .نظر رقابتي در آن زمينه ها امتيازي داشته باشد فرصت تلقي مي شود

آن گروه از نابساماني ها و ناسازگاري كه موقعيت رقابتي روستا را در منطقه به خطر اندازد : محدوديت ها - 

  .محدوديت تلقي مي شود

ف هاي كالن و موضوعي و تشخيص تحليل متقابل اين شاخص ها در چارچوب ماتريس سوات ما را به تدوين هد

به همين منظور جهت بررسي توانها و . مقدماتي راهبردهاي توسعه و تعيين اولويت اقدامات را هنمايي مي كند

كشاورزي، صنعت، (در بخش هاي مختلف اقتصادي ... تنگناها روستا در ابعاد مختلف طبيعيع، اجتماعي، زيرساخت و

  .مي شودبه شرح جداول زير ارائه ) خدمات
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  و تنگناهاي طبيعي در بخش كشاورزي توانهابررسي ): ٥٢(شماره جدول 

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  تهديدها

threats 

 -ويژگي هاي طبيعي

جغرافيايي و زيست 

  محيطي

وجود اراضي زراعي و باغي  -

  امون برخي از روستاهادر پير

عبور جريان آب سطحي در  -

  منطقه

وجود سنگهاي آذرين و  -

رسوبي و امكان ايجاد 

انديسهاي معدني در حواشي 

  روستاها

وجود منابع آب زيرزميني  -

  مناسب

وجود مراتع قابل توجه در  -

  سطح منطقه

گستردگي اراضي با خاك  -

  مساعد كشاورزي

پوشش گياهي مناسب در  -

  ون روستاهاپيرام

برخورداري از ويژگي هاي  -

  زيست محيطي مثبت و مفيد 

ديم زار بودن غالب اراضي  -

  زراعي

وجود توپوگرافي در پيرامون  -

برخي از روستاها و مشكالت 

ناشي از خطوط توپوگرافي 

  جهت كشت و زرع

عدم تطبيق نزوالت جوي با  -

فصول مورد نياز جهت كشت و 

  زرع

فصول  سرعت باالي باد در -

  بهار و پاييز

بهره گيري بي رويه از سفره  -

هاي آب زيرزميني و خطرات 

  ناشي از آن

بهره گيري از امكانات و  -

ظرفيت هاي موجود در 

جهت توسعه زراعت و 

باغداري و دامداري و 

  زنبورداري

آب و هواي مناسب  -

منطقه به ويژه در فصول 

  گرم سال

امكان بهره برداري  -

حي به گردشگري و تفري

دليل قابليت مناسب زير 

  محيطي روستاها

خطرات و تهديدهاي  -

ناشي از مخاطرات 

طبيعي شامل زلزله و 

  سيالب

خطرات ناشي از ريزش  -

  سنگ و دامنه 

عدم توجه به توان  -

ظرفيت اراضي، محيط و 

منابع در گزينش نوع و 

مكانيابي كاربري هاي 

  مختلف

هدايت آبهاي آلوده و  -

ها به فاضالب روستا

سمت رودخانه و منابع 

  آبي

فرسايش خاك و  -

  تخريب مراتع

 -وبژگيهاي اجتماعي

  انساني

مهاجرت معكوس به برخي  -

  از روستاها

وجود رشد جمعيت در  -

  تعدادي از مناطق روستايي

يكپارچه سازي اجتماعي و  -

  فرهنگي جمعيت روستاها

عدم وجود اختالف و  -

درگيريهاي گروهي، طايفه 

  منطقهاي در 

افزايش جمعيت روستاها  -

در فصول گرم سال به طبع 

بازگشت جمعيت مهاجرت 

  كننده به مركز كشور

حركت جمعيت برخي از  -

مناطق روستايي به سمت 

  سالخوردگي و پيري

عدم تنوع اقتصاد روستاها  -

جهت جذب نيروي كار در 

  بخشهاي مختلف اقتصادي

وجود نرخ رشد پايين و منفي  -

گذشته و حال  در دهه هاي

  حاضر

امكان برنامه ريزي جهت  -

جلوگيري از حركت 

جمعيت روستاها به سمت 

  سالخوردگي و پيري

رشد مناسب نرخ  -

  باسوادي در روستاها

امكان بهره گيري از  -

نيروي فعال و كاري و 

جوان موجود روستاها 

  جهت رونق اقتصادي

امكاغن بهره گيري از  -

كارآفرينان، كشاورزان و 

  داري نمونهدام

تداوم روند حركت  -

جمعيت به سالخوردگي 

و از دست دادن جمعيت 

  جوان روستاها

وجود جاذبه قوي  -

اقتصادي در مركز كشور 

و تهديد روستاها به از 

دست دادن جمعيت 

  خود
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  بررسي توانها و تنگناهاي طبيعي در بخش كشاورزي): ٥٢(شماره ادامه جدول 

 OT برون سيستم SWدرون سيستم   

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  تهديدها

threats 

ويژگيهاي تأسيسات و 

  تجهيزات و زيرساختي

وجود ادوات كشاورزي  -

مدرن شامل تريلي، تراكتور، 

  ...علف چين و

برداشت محصول به صورت  -

  مدرن و جديد

وجود جاده ارتباطي شامل  -

خط آهن در  آزادراه، جاده و

منطقه جهت حمل و نقل 

آسان و سريع توليدات زراعي 

  و دامي روستاها

توسعه اندك در خصوص  -

تغيير شيوه هاي كشت و زرع و 

  آبياري

عدم وجود امكانات الزم  -

جهت ايجاد و توسعه فعاليتهاي 

  دامداري به شيوه مدرن

امكان ايجاد  -

زيرساختهاي الزم جهت 

 تغيير در شيوه هاي بهره

برداري فعاليتهاي زراعي و 

دامداري از قبيل توسعه 

  آبياري باراني

ساخت و ايجاد محل  -

نگهداري دام به صورت 

  مدرن

ساخت و ايجاد امكانات  -

جهت بهره برداري از 

توليدات دامي شامل شير 

  ...دوشي، پشم چيني و

شيوه نادرست و بهره  -

برداري بي رويه از منابع 

آبي به صورت سنتي و 

ود تأسيسات و امكانات نب

  جهت اصالح آنها

  

  توانها و تنگناهاي طبيعي در بخش صنعت بررسي): ٥٣(شماره جدول 

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

 -ويژگي هاي طبيعي

جغرافيايي و زيست 

  محيطي

ي صاف و هموار وجود اراض -

در پيرامون برخي از مناطق 

روستايي جهت استقرار 

صنايع كارخانه اي از جمله 

روستاي خيرآباد و گوزلدره 

  سفلي

دستيابي به منابع آبي مورد  -

  نياز جهت ايجاد صنايع

وجود خاك هاي زراعي  -

و امكان ايجاد صنايع  ٣درجه 

  در آنها

عدم امكان ايجاد  -

صنايع در برخي از 

اطق روستايي به من

سبب وجود توپوگرافي 

با شيب تند و وجود 

  اراضي باارزش زياد

 
  

امكان ايجاد صنايع تبديلي غذايي  -

و لبني به سبب وجود منابع اوليه و 

توليدات دامي و زراعي و باغي در 

قالب صنايع گروه الف سازمان و 

  حفاظت محيط زيست

ايجاد صنايع سنگين  -

سبب تخريب آثار زيست 

يطي از جمله صدمه مح

به منابع خاك، آب و 

اراضي زراعي روستا 

  .خواهد شد

وجود كارخانه توليد  -

اسيد در روستاي 

خيرآباد سبب آلودگي 

زيست محيطي روستا 

  .گرديده است
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 -ويژگيهاي انساني

  اجتماعي

افزايش جمعيت مناطق  -

روستايي در برخي از دوره 

  هاي آماري

  وجود افراد تحصيل كرده -

ازگشت بخشي از جمعيت ب -

مهاجرت كننده و بهره گيري 

از توانمندي هاي آنها با توجه 

به تخصص كسب شده در 

  شهرهاي مقصد مهاجرت

حركت ساختار سني  -

جمعيت روستاها به 

سوي سالخوردگي و 

  پيري

عدم آشنايي الزم  -

جمعيت روستاها با 

  صنايع كارخانه اي

بهره گيري از افراد مهاجرت  -

ستاها جهت سرمايه كننده رو

گذاري در ايجاد صنايع مرتبط با 

توليدات روستاها با توجه به 

  توانمنديهاي مالي آنها

امكان وجود كارآفرينان موثر در  -

  ايجاد صنايع

امكان استفاده از جوانان بيكار  -

  روستاها

امكان ايجاد صنايع دستي جهت  -

  جذب نيروي كار گروه جنسي زنان

الزم عدم وجود انگيزه  -

براي افراد با توانمندي 

مالي خارج از روستاها 

جهت ايجاد صنايع در 

  روستاها

ويژگيهاي تأسيسات و 

  تجهيزات و زيرساختي

وجود امكانات اوليه جهت  -

ايجاد صنايع شامل گازرساني، 

آب لوله كشي، برق سراسري 

  و جاده

وجود اراضي زراعي  -

پيراموني روستاها و 

مشكالت تغيير كاربري 

آنها جهت ايجاد 

  صنايع

امكان تعويض و اجراي مناسب  -

جاده بين روستايي جهت تسهيل 

  حمل و نقل توليدات روستايي

امكان انشعاب گاز، تلفن، آب،  -

برق براي ايجاد صنايع در سطح 

  روستاها

تهديد زيرساختهاي  -

موجود روستاها توسط 

عوامل طبيعي مخرب 

مانند سيل، زلزله و 

  طوفان

ت و تجهيزات تأسيسا -

ضعيف موجود از جمله 

پايين بودن فشار آب، 

گاز و عدم پوشش 

  مناسب تلفن همراه

  توانها و تنگناهاي طبيعي در بخش خدمات بررسي): ٥٤(شماره جدول 

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

 -ي هاي طبيعيويژگ

جغرافيايي و زيست 

  محيطي

وجود پهنه هاي گردشگري  -

با ويژگيهاي طبيعي مناسب 

جهت توسعه خدمات 

گردشگري از جمله وجود آب 

و هواي خوش، چشم 

اندازهاي زيبا كه امكان 

توسعه فعاليتهاي خدماتي را 

  .ميسر مي سازد

عدم توجه به پتانسيل هاي  -

طبيعي گردشگري در سطوح 

  مختلف

ضعف در اطالع رساني در  -

زمينه امكانات و توانايي هاي 

طبيعي روستا جهت توسعه 

  خدمات گردشگري

فقدان نيروي انساني  -

  متخصص در بخش خدمات

عدم جمع آوري و دفع  -

مناسب زباله هاي روستاها و 

مشكالت زيست محيطي ناشي 

امكان ايجاد و توسعه  -

فعاليتهاي خدماتي با توجه 

تانسيل طبيعي و به پ

  گردشگري موجود روستاها

وجود مشكالت ناشي  -

از روابط اداري و ناشي از 

آن جهت ايجاد 

  فعاليتهاي خدماتي
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  از آن

 -ويژگيهاي انساني

  اجتماعي

وجود نيروي كار فعال در  -

  بخش خدمات

وجود خدمات اداري نظير  -

دهياري، آموزش و تجاري 

در سطح ) خرده فروشي(

  روستاها

خدمات اقامتي و  عدم وجود -

پذيرايي مناسب در سطح 

  روستاها

عدم وجود برخي از خدمات  -

مورد نياز روزمره در سطح 

روستاها از جمله قصابي، 

  ...نانوايي و

عدم وجود خدمات درماني  -

  مناسب در سطح منطقه

امكان ايجاد خدمات  -

پذيرايي و تأمين مايحتاج 

روزمره روستاها به ويژه در 

به دليل فصول گرم سال 

مراجعه جمعيت از مركز 

  كشور

وجود مسافت زياد بين  -

روستاها با مركز جهت 

  تأمين مايحتاج روزانه

ويژگيهاي تأسيسات و 

  تجهيزات و زيرساختي

وجود امكانات زيرساختي  -

شامل آب لوله كشي، برق، 

  گاز و تلفن در روستاها

صعف زيرساختهاي مهندسي  -

و شهرسازي در ساخت و 

ضاهاي خدماتي در اجراي ف

  روستاها

فرسودگي تأسيسات و  -

تجهيزات موجود روستاها 

شامل لوله كشي آب، برق و 

  خطوط تلفن

امكان ايجاد و توسعه  -

فضاهاي خدماتي روستاها 

با توجه به طرح مصوب 

موجود در طرح هادي 

  روستايي

تهديد زيرساختهاي  -

موجود روستاها به دليل 

عدم توجه به بازسازي 

  آنهاكردن 

جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث بررسي اسناد و طرح هاي فرادست و برنامه ها، منابع  -١٠- ٢

  توليد، نظام فعاليتي، جايگاه فضايي و قابليت ها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان و يا بخش

  :مباحث كلي موجود در فصل دوم در ابعاد مختلف نتايج زير را نشان مي دهد

  :نتايج اسناد و طرح ها و برنامه هابررسي  -١

اسناد و برنامه هاي باالدست در چند جنبه و طرح ها مورد بحث و بررسي قرار گرفتند كه از جمله آنها مي توان به 

اشاره نمود از تمامي طرح هاي فوق مي توان نتايج زير را به طور ... طرح جامع ناحيه ابهر، طرح آمايش سرزمين و

  .خالصه بيان نمود

  .طرح ها به صورت كلي بوده و برنامه هاي جزيي جهت اشتغالزايي روستايي اشاره نداشته است - 

  .غالب طرح ها به مباحث كالبدي پرداخته و برنامه هاي اشتغال زايي را كمتر مورد هدف قرار داده اند - 

  .وق بوده استبرنامه هاي مربوط به خدمات رساني به مناطق روستايي گام بعدي غالب طرح هاي ف - 

تنها در برنامه توسعه استان مي توان برنامه هايي جهت توسعه استان در قالب طرح هاي صنفي، كشاورزي و  - 

  .طبيعي به صورت كلي بريا ايجاد و توسعه اشتغال زايي برنامه هايي را يافت

  .دارند غالباً قديمي بوده و نياز به بازنگري مجدد را) طرح فرادست(عمر طرح هاي موجود  - 

  :نظام فعاليت -٢

  .در بررسي نظام فعاليت موجود روستا در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي نتايج زير حاصل شده است
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  :بررسي شاخص هاي مربوط به جمعيت نكات منفي و مثبت را به شرح ذيل نشان مي دهد - 

در عين حال تعدادي از روستاها . جمعيت برخي از مناطق روستايي رو به سالخوردگي و پيري حركت مي كند - الف

  .ساختار جوان جمعيت خود را حفظ كرده است

  ساختار جنسي در روستاهاي هدف تا حدودي عدم تعادل را در زمينه فوق نشان مي دهد - ب

  .نرخ اشتغال در مناطق روستاهاي هدف شرايط مثبت را نشان مي دهد - ج

  .باشد روند مهاجرت معكوس به روستا در حال انجام مي - د

  .نظام اقتصادي روستا مبتني بر فعاليتهاي كشاورزي به شكل سنتي مي باشد - 

  .بهره گيري از ظرفيتهاي موجود اقتصادي، طبيعي و اجتماعي روستا به صورت كامل انجام نيافته است - 

  :جايگاه فضايي روستاهاي هدف -٣

در سطح فضاي جغرافيايي گرديده است به دو  در بررسي ابعاد فضايي تأثيرگذار به روستا كه سبب شكل يابي آن

عامل مهم طبيعي و انساني اشاره گرديده است كه هر كدام از عوامل فوق با زيرمجموعه هاي مختلف خود سبب 

عواملي مانند آب، توپوگرافي، اراضي زراعي، مخاطرات طبيعي و . ايجاد روستا در فضاي جغرافيايي شده است

افت اجتماعي و اقتصادي از جمله مهمترين عناصري هستند كه سبب شكل يابي روستا همچنين راههاي ارتباطي، ب

  .در سطح فضاي جغرافيايي منطقه شده اند

  :قابليت ها و تنگناهاي روستا -٤

به شرح جدول ) توسعه اقتصادي و اشتغال زايي(قالبيت ها و تنگناهاي مختلف موجود روستا در زمينه موضوع طرح 

swot رددارائه مي گ.  
  قابليت ها و تنگناهاي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستا): ٥٥(شماره جدول 

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

توسعه اقتصادي و 
  اشتغال زايي

وجود امكانات طبيعي  -
متنوع شامل خاك مناسب، 
اقليم مساعد، منابع آبي 
سطحي و زيرزميني، پوشش 

  گياهي مناسب
نزديكي روستاهاي هدف  -

  به جاده ارتباطي
مهاجرت معكوس به  -

  روستاها
وجود توليدات دامي و  -

زراعي جهت ايجاد صنايع 
مرتبط با آن بافت يكپارچه 

  اجتماعي و فرهنگي روستاها
افزايش جمعيت روستاها  -

  طي سالهاي اخير

وجود خشكسالي اخير  -
مخاطرات طبيعي شامل سيل، 

  زلزله و طوفان
ايين كمبود منابع آب و پ -

رفتن سطح سفره هاي آب 
  زيرزميني

آبياري مزارع روستاها به  -
  صورت سنتي

  پايين بودن راندمان توليد -
چراي دام به شيوه سنتي و از  -

بين رفتن پوشش گياهي 
  روستاها

عدم وجود تخصص هاي الزم  -
  جمعيت بيكار روستاها

فرسودگي تأسيسات و  -

امكان توسعه و ايجاد  -
گردشگري روستايي در 
ابعاد گردشگري تاريخي، 

  طبيعي
امكان بهره گيري از افراد  -

ها مهاجرت كننده از روستا
جهت بكارگيري آنها در 
زميثنه هاي كارآفريني و 

  ايجاد اشتغال
امكان ايجاد صنايع  -

مرتبط با توليدات موجود 
روستا در قالب صنايع 
بسته بندي، صنايع غذايي 

  و لبني
امكان ايجاد صنايع  -

تهديد منابع آب روستا  -
به دليل برداشت هاي بي 

و آبياري سنتي رويه 
  اراضي

وجود و تهديد اقتصاد  -
  روستا

نبود برنامه مدون  -
سرمايه گذاري جهت 
ايجاد اشتغال در سطح 

  روستاها
هدايت آبهاي آلوده و  -

فاضالب خانگي به منابع 
  آبي روستاها
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جود تأسيسات و و -
زيرساختهاي اوليه شامل آب، 
برق، گاز، تلفن، جاده جهت 
ايجاد فعاليتهاي صنعتي و 

  اقتصادي سبك
ارتباطات فضايي مناسب  -

روستا به مراكز بزرگتر شامل 
مركز، بخش، شهرستان و 

  استان

تجهيزات زيربنايي موجود 
  روستاها

وجود خدمات مورد نياز  عدم -
روستاها شامل فروشگاههاي 

  خرده فروشي
قرارگيري برخي از روستاهاي  -

هدف در مناطق كوهستاني و 
صعب العبور مانند روستا 

  خرمدرق

دستي و به كارگيري 
  نيروي كار زنان
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ن ه ۀ دو صادی  و غال و  ا ی ر ا یزا تا   و
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  روستاي گوزلدره سفلي. ١

جاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي شناسايي و امكانسنجي اي

  هدف

منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته 

ين توليد، تعدد بنگاه ها و شيوه هاي نو. است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

رقابت بين شركت ها براي دستيابي به منابع بيشتر، بيش از پيش باال . استفاده از منابع را بيشتر و سريعتر كرده است

از طرفي شركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب . گرفته است

  .شان هستندبيشتر در فرآيند توليد) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ١٨( رشمارهيتصو

  
يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل 

  .زنجيره ارزش پورتر است

ام مي پذيرد تا به خلق زنجيره ارزش مجموعه اي از عمليات هايي است كه در يك صنعت به صورت زنجيرگونه انج

محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر حلقه، ارزشي به محصول نهايي افزوده . ارزش منجر شود

مي شود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه 

  .د داشته باشيمتوان ايجاد ارزش و مزيت رقابتي دارن

مي توان نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف 

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي گردد

هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت 

در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با 

كت معموالً زنجيره ارزش يك شركت به زنجيره ارزش شر. آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

عده اي معتقد هستند استفاده از واژه شبكه به . هاي ديگر متصل مي شود و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر است

  .جاي زنجيره بهتر است

به طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار 

  .مي رود
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زاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم مفهوم زنجيره ارزش اب

شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي 

ين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري بنابرا. در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي 

از . اين امر كمك مي كند كه منابع سازمان در جهت مزيت هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. گردد

راي بنگاه هاي مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره آنجايي كه زنجيره ارزش ب

احمدوند، . (ارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذارد

  ).١٣٨٧عبدالصمد، 

  :تقسيم مي شوند براساس مدل پورتر حوزه هاي كاري زنجيره ارزش سازمان به دو دسته

 حوزه هاي كاري مأموريت اصلي 

 حوزه هاي كاري مأموريت پشتيباني 

  .شكل زير حالت كلي مدل الماس پورتر نشان مي دهد
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ١٩( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تي بخش ايجاد خوشه هاي كسب و كار بخش ديگر از نظرات پورتر مي باشد كه امروزه مفهوم خوشه هاي صنع

  .مهمي از مكانيزم هاي اساسي توسعه منطقه اي پويا شمرده مي شود

كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و  -١: به عقيده پورتر

  .عمودي موفق مي شوند

ي در بهبود بهره وري و تشويق همجواري فضايي ميان بنگاه هاي قرار گرفته در خوشه هاي صنعتي نقش مهم -٢

  .نوآوري مداوم بازي مي كند

خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرتبط و  -٣

است اين نهادها در همان حال كه با ) دانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن هاي بازرگاني(نهادهاي مربوط 

  ).١٩٩٨پورتر، (ي ديگر رقابت مي كنند با آنها همكاري نيز دارند بنگاهها
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  .شكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشان مي دهد
  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٢٠( رشمارهيتصو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح  با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد

بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش و منظومه 

پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت 

  .اهاي هدف امكان پذير خواهد بودهاي توليد موجود روست

در سطح روستاهاي هدف بخش باغ حلي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را دارا مي 

  .باشند

 توليدات لبني 

 توليد گياهان دارويي 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 گردشگري 
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 يور و انواع آنتوليدات مربوط به ط 

 توليدات باغي 

  توليدات زراعي شامل محصول گندم، جو و عدس و صنايع مكمل مرتبط با انواع غالت و حبوبات 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 انواع محصوالت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زميني 

دام هاي كوچك جز اقتصاد غالب در براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه 

روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با آنچه كه مورد اشاره واقع شد اقدام 

  :از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

شته بري در روستاهاي خرمدرق و گوزلدره سفلي اين پتانسيل را براي روستاهاي فوق به وجود كارگاههاي ر -١

را در سطح ) شامل گندم و جو(وجود آورده كه در صورت توسعه آن قابليت الزم براي جذب مواد اوليه توليد شده 

ديلي و تكميلي تبديل روستاهاي فوق فراهم نمود تا محصوالت غالت برداشت شده با فن آوري الزم به صنايع تب

  .گردد و در نهايت محصوالتي همچون رشته پلويي، الزانيا، ماكاروني توليد گردد
  نمونه اي از كارگاههاي رشته بري در روستاي گوزلدره سفلي): ٢١( رشمارهيتصو

  
داخت كه در حال حاضر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پر: توليد گياهان دارويي -٢

  :عالوه بر آن اقدامات الزم جهت تكميل زنجيره ارزش توليد نيز شامل

 مرحله جمع آوري  

 مرحله پشتيباني  

 مرحله خشك كني و بسته بندي  

 مرحله فروش  

  .را براي محصول فوق در سطح روستاهاي هدف و منطقه ايجاد نمود 
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  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٢٩(شماره  نقشه

  
توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سبك است كه هر چند مي توان بر روي : توليدات دامي -٣

دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامداري يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در 

ه را براي بهره وري هرچه بهتر در سطح منطقه فراهم سطح منطقه به شمار مي رود برقراري رابطه ارزش توليد زمين

خواهد ساخت در حال حاضر ايجاد صنايع كارگاهي جهت توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در 

در اين زمينه مراحل ذيل جز زنجيره هاي . جهت رونق اقتصادي و اشتغالزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم سازد

  .در خصوص توليدات دامي محسوب مي شودارزش توليد 

 مرحله نگهداري دام به صورت سنتي و نيمه مدرن  

 مرحله جمع آوري شير  

  مرحله پشتيباني شامل ارائه خدمات دامپزشكي و مكان جمع آوري محصوالت اوليه  

 مرحله تبديل شير به انواع مواد لبني  

 مرحله فروش  

وزلدره سفلي، سرخه ديزج، كنگه و شكورآباد از ويژگيهاي الزم و در اين زمينه روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، گ

ضروري در اين خصوص برخوردار هستند و روستاي خيرآباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي 

  .تواند مورد توجه قرار گيرد
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  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٣٠(شماره  نقشه 

  
نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : ط به پرورش انواع طيورتوليدات مربو -٤

بوقلمون، مرغ، اردك به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در سطح منطقه به 

انواع گوشت هاي صنعتي شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم مرغ، گوشت سفيد، 

ايجاد زنجيره ارزش توليد مي تواند در بهره وري هرچه بهتر و افزايش درآمد توليدات . برنامه ريزي الزم را انجام داد

  :فوق بسيار موثر مواقع گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجيره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

  رغداري، بوقلمون، شترمرغ وم(مرحله ايجاد پرورش انواع طيور(..  

 مرحله پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيور  

 مرحله انتقال توليدات طيور شامل زنده به كشتارگاه و توليد انواع گوشت سفيد و ساير موارد توليدي  

 مرحله انتقال تخم مرغ و بسته بندي آن  

  مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي  
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٣١(شماره  شهنق

  
وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي شكورآباد، خرمدرق، گوزلدره : توليدات باغي -٥

قابل به طوري كه بخش . باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيرد... سفلي و

توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا ايجاد يك زنجيره ارزش توليد 

از جمله فرآيندهاي مرتبط با اين مورد . زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد نمود

  :از براي باغداري عبارتند) زنجيره ارزش توليد(

 مرحله وجود باغات ميوه در روستاهاي هدف  

 مرحله پشتيباني شامل توليد نهال و فراهم نمودن خدمات مرتبط شامل سهم و ادوات باغباني  

  مرحله توليد ادوات الزم جهت برداشت محصول و جمع آوري آن شامل جعبه  

 مرحله انبار و سردخانه  

 مرحله فروش  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٦٦ 

 

  ات روستاهاي مورد مطالعهنمونه اي از باغ): ٢٢( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نقشه زنجيره ارزش توليدات باغي): ٣٢(شماره  نقشه
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زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روستاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از : زنبورداري - ٦

تاي گوزلدره سفلي فعاليت فوق يكي از چنانچه در روس. ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

زمينه هاي فعاليتي آن محسوب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت 

بهبود و افزايش ارزش توليدي آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه 

  .اقتصادي به شمار آيد

 رحله پشتيباني شامل ساخت ادوات زنبورداري از جمله كندو وم...  

 مرحله ايجاد زنبورداري  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
  نمونه اي از زنبورداري در روستاي گوزلدره سفلي): ٢٣( رشمارهيتصو
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  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٣٣(شماره  نقشه

  
وصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي شناسايي، ت

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا

به منظور توضيح بهتر در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و 

  :ه شرح ذيل آورده مي شودعملي بهتر و مناسب تر مطالعات فوق ب

  تعريف و تحليل فرآيندها و اقدامات ميداني

اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و ساكنين روستا از يك سو و 

تصاد و همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهادهاي مرتبط با اق

بر اين اساس مراحل زير از جمله مهمترين و . اشتغال روستايي از سوي ديگر قابل دستيابي و ارزيابي خواهد بود

  :اساسي ترين شيوه جهت دستيابي به اهداف فوق مي باشد

  تهيه پرسشنامه - 

كتبي به افراد پرسشنامه شامل بسته اي از پرسش هاست كه بر طبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت 

  .ارائه مي شود و پاسخگو براساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسد
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  طبقه بندي براساس ماهيت پرسشنامه - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم :پرسشنامه باز - ١

  .بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد پاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش

براي هر پرسش تعدادي گزينه و . در پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هستيم :پرسشنامه بسته -٢

هر يك از پاسخ ها به . پاسخ انتخاب شده است كه هر فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را به عنوان پاسخ بر گزيند

در . كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزا باشدگونه اي تنظيم شده است 

اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است 

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  طرح ماهيت پرسشنامه بكار رفته در  -  

براي . براي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحاظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته است

در پرسش نامه باز عليرغم آنكه پاسخ . اين منظور پرسش نامه هاي باز و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده اند

مثالً در بررسي معرفي مسائل . ر دسته به صورت باز خواهند بودهاي مورد نظر دسته بندي شده اند اما پاسخ ها در ه

با وجود آنكه پاسخ هاي مورد انتظار در قالب عوامل طبيعي، ... و مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين محلي و

ي تواند به اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و ساير عوامل مورد نظر خواهد بود اما در هر دسته و طبقه بندي، پاسخگو م

  .صورت باز و گسترده پاسخ خود را ارائه نمايد
  پرسشنامه معرفي مسائل و مشكالت روستا از ديدگاه مسئولين محلي): ٥٦(جدول شماره

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

رسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پ  

مي توان گفت كه مقياس . يك پرسشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردد

در اين . ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي شود

يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادي گزينه را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا  مقياس

  .براساس گزينه ها و پاسخ هاي چندگانه، ميزان گرايش خود را مشخص كنند

 و شود مي انجام پرسشنامه براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس ترين رايج از يكي ليكرت مقايس

 تحقيق موضوع به توجه با محقق طيف يا مقياس اين در. است شده ابداع) ١٩٨١-١٩٠٣( ليكرت رنسيس توسط

 ميزان چندگانه، هاي پاسخ و ها گويه براساس تا دهد مي قرار كنندگان شركت اختيار در را گويه تعدادي خود،

  .كنند مشخص را خود گرايش

 را زير مراحل بايست مي ليكرت طيف ساختن در. است گويه ٣٠ تا ١٥ حداقل ليكرت مقياس در ها گويه تعداد

  :كرد رعايت

 موضوع انجام به مربوط نامناسب و مناسب هاي گويه تدوين و گيري اندازه مقياس دهنده تشكيل موارد انتخاب 

  دهندگان پاسخ از تصادفي اي نمونه در ها گويه از اوليه نمونه يك
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 دهنده پاسخ هر براي كل نمره محاسبه و گذاري ارزش 

 ها گويه افتراقي توان تعيين 

 برگزيده هاي گويه انتخاب 

 مقياس اعتماد قابليت ضريب تعيين  

  : دهيد قرار مدنظر را زير موارد ليكرت مقياس از بهتر چه هر استفاده براي

 از ها، گزينه در اداعد از استفاده جاي به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 مي باعث و كرده جلوگيري دهندگان پاسخ سردرگمي از مورد اين رعايت. شود استفاده مناسب عبارات و كلمات

  .نگيرند قرار اعداد تاثير تحت و كرده مشخص بهتر ها گزينه به توجه با را خود گرايش تا شود

 يك در صحيح هاي گويه انتخاب شد، اشاره زني فوق گانه شش مراحل در كه همانطور: ها گويه صحيح انتخاب 

 هايي گويه تعداد بايست مي همچنين كنيد، خودداري ربط بي و مبهم هاي گويه از. دارد فراواني اهميت پرسشنامه

  .باشد يكسان دارند موافق و مخالف هاي گرايش كه

 به و) اصال تا كامال از( كامل زهبا يك در را ها گزينه كنيد تالش: كنيد انتخاب ها گزينه براي مناسب اي بازه 

 .كنيد انتخاب بعدي تك صورت

 است مبهم هاي گويه جزء ها، گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو پرسيدن از 

 كه بطوري باشد مشخص و گويا كامال بايد سوال هدف. كرد خواهد مشكل دچار پاسخ انتخاب در را دهنده پاسخ كه

 .باشند داشته واحد برداشت يك آن از مختلف فرادا

 هستند هايي گزينه جمله از!  آورم نمي ياد به!  دانم نمي!  ندارم نظري: بگيريد نظر در خنثي گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه

 تعداد كه حالتي در كه چرا گيرد قرار قبل مورد با مستقيم ارتباط در تواند مي دمور اين: باشد فرد ها پاسخ تعداد 

 .باشد خنثي گزينه تواند مي وسط نقطه اين كه داشت خواهد وجود وسط نقطه يك هستند، فرد ها پاسخ

 دارند همراه به را بهتري هاي پاسخ پرسشي هاي گويه از استفاده معموال: كنيد استفاده پرسشي هاي گويه از.  

براي اين منظور در طرح مورد مطالعه از مقياس ليكرت استفاده شده است اين روش در جهت بررسي و كسب نظر 

ساكنين روستا در ابعاد اقتصادي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل 

  .رار گرفته اندمختلف اقتصادي از جهات مختلف، پاسخ ها مورد ارزيابي ق

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ اجرا - 

 پرسشنامه به طريق رو در رو  

 پرسشنامه تلفني  

 پرسشنامه پستي  

 پرسشنامه رايانه اي  

 پرسشنامه پست الكترونيكي 

  .كه براي تحقيق حاضر غالباً از پرسشنامه رو در رو استفاده به عمل خواهد آمد



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٧١ 

 

  سنجش شدهطبقه بندي پرسشنامه از لحاظ محتواي  - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 

  انواع پرسشنامه هاي به كار رفته در طرح - 

به طور كلي پرسشنامه هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي 

ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اين پرسشنامه ها به شرح  شده و نتايج حاصل از آن به صورت كمي و كيفي مورد

  .ذيل مي باشد

پرسشنامه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا : پرسشنامه عمومي - ١

الب نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشداري در ق

شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسائل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مورد نياز، 

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... بررسي و مطالعات جمعيتي، تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي و

در حالت كلي پرسشنامه عمومي . تحليل قرار مي گيرندحاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري و در نهايت مورد 

  :شامل موارد زير خواهد بود

 بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي در روستا  

 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين  

 معرفي مسائل و مشكالت از ديدگاه مسئولين محلي  

 دي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه مسئولين محليمعرفي و اولويت بن  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه جوامع محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه ساكنين  

 بررسي خدمات موجود  

 ت و خانوار روستا در طول دوره هاي سرشماريتعداد جمعي: بررسي جمعيتي شامل  

  فعاليت هاي اقتصادي روستا به تفكيك مشاغل

  شرايط سواد و درصد افراد باسواد

  بررسي هاي اقتصادي

  تخمين درآمدهاي ناشي از فعاليت و محصوالت

  بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زير بنايي در روستا

س مطالعات موجود در فصل دوم مي توان گفت كه نقش و جايگاه روستا و برنامه هاي توسعه فضايي در سطح براسا

منطقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آمايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده 

  .است
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  معرفي مسائل و مشكالت روستا

رد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعاد در دو بعد مشكالت روستا از لحاظ مسائل و مشكالت روستا از چند بعد مو

ساكنين، مسئولين محلي شامل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در 

  .اين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده است

 طبيعي 

 اجتماعي 

 صادياقت 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :اين مشكالت غالباً مربوط به عوامل زير خالصه شده است

 سرمازدگي محصوالت 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

 سيل و خسارت ناشي از آن 

 خشكسالي 

 فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف زراعي، باغداري، دامداري، زنبورداري و آفت هاي گوناگون... 

 مسائل زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آبي، خاكي و... 

 تخريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويه 

 زلزله و صدمات ناشي از آن با توجه به زلزله خيز بودن منطقه 

  .ط اهالي و مسئولين روستا مورد تأكيد قرار گرفته استكه اين مسائل و مشكالت توس

  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .مسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است

 مهاجرت از روستا 

 عدم اشتياق جوانان روستايي به ماندن در روستا 

 انشگاهيبيكاري جوانان تحصيل كرده و داراي مدرك د 

 اعتياد و مسائل ناشي از آن 

 اختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانواده 

 رغبت پايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي 
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 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  مسائل و مشكالت اقتصادي

  .اين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته بندي شده است

 كاريبي 

 درآمد پايين 

 وجود روابط داللي و سلف خري در خريد محصوالت كشاورزي 

 عدم پرداخت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبط 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 محصوالت كشاورزي نوسانات متغير و متعدد در قيمت 

  مسائل و مشكالت زيربنايي

مشكالت زيربنايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه آب، برق، گاز، 

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

ات روستا قابل دسته بندي مي باشد كه در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغ

  .روستاييان و مسئولين محلي مي باشند

 عدم اجراي طرح هادي روستايي 

 كيفيت پايين جاده مواصالتي موجود روستا 

 عدم وجود اقدامات زيربنايي در جهت آبياري مزارع 

 رتباطي و تلفني در روستامشكالت مربوط به آنتن دهي خطوط ا 

  راهكار و پروژه هاي مورد نظر از نظر ساكنين و مسئولين محلي

الزم است به مانند بررسي مسائل و مشكالت روستا كه در چهار بعد انجام يافت، ارايه راهكار نيز در چنين سطحي 

  .صورت گيرد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت طبيعي

رين مسائل و مشكالت روستا مربوط به آب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات از آنجا كه مهمت

ساكنين روستا ايجاد و احداث طرح آبرساني شهيد محمدزاده در باالدست روستا از جمله مهمترين اقدامات الزم در 

  .جهت تأمين آب زراعي روستا به شمار مي رود

  جمله موارد ضروري در جهت كنترل و جلوگيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب تغيير شيوه هاي آبياري از

مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبياري به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات 

كه مي تواند مانع از  همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از ديگر اقداماتي است. موثر به شمار مي رود

 .هدر رفتن زياد آب گردد
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  جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق

 .از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد

 در اين . اري مي تواند مهمترين مانع در جهت مقابله با خشكسالي روستا قرار گيرداجراي طرحهاي آبخيزد

 .خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند

 جلوگيري از هدايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و انهار كشاورزي 

 ابله با آفت هاي كشاورزي كه باعث از بين رفتن محصوالت زراعي مي گرددمق . 

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اجتماعي

ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا از يك سو و ساير مسائل مرتبط 

ر صورت وجود شغل مناسب با درآمد كافي جوانان روستا با ميل و با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه د

رغبت زياد در روستا باقي خواهند ماند از سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش 

ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم براي مقابله رشد و . تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

توسعه اعتياد از طريق توسعه فضاهايورزشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب خواهد 

  .شد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اقتصادي

اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از جمله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمترين معضل و 

روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل مشكالت 

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد

ر اقدامات الزم در جهت مقابله با مشكالت موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوالت كشاورزي از ديگ

  .اقتصادي روستا به شمار مي رود

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت زيربنايي

  .اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل مي باشد

 اصالح جاده بين روستايي 

 ظ كمي و كيفيتوسعه شبكه آب آشاميدني روستا از لحا 

 توسعه شبكه ارتباطاتي الكترونيكي روستا 

 اجراي طرح هادي روستا 

 احداث سالن ورزشي، پارك و بوستان بازي 

  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ٥٧(جدول شماره

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي
  شرق روستا  رودخانه

ت و اراضي زراعي در بستر رودخانه و منبع قرارگيري باغا

  تأمين آب مورد نياز اراضي زراعي

  امكان كشت محصوالت گندم و جو و حبوبات  پيرامون روستا  اراضي زراعي
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  جوانب مختلف روستا  چشمه هاي آب
بهره برداري از منابع آب فوق در تأمين آب شرب و 

  كشاورزي، پرورش ماهي، امكان توليد آب معدني

  امكان بهره گيري در توسعه صنعت گردشگري  امامزاده ام البنين  آثار زيارتي

  اقتصادي

  در ايجاد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و جديد  -  وجود كارآفرينان

  -  -  جمعيت جوان و نيروي فعال قوي

وجود جمعيت متخصص و داراي 

  مدرك دانشگاهي و فني و حرفه اي
-  

وي هاي متخصص در توسعه امكان بهره برداري از نير

  اقتصادي در ايجاد صنايع روستايي

وجود كارگاههاي متعدد شامل 

  رشته بري، كفاشي و توليد البسه
  -  

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، 

  گاز، تلفن
-  -  

به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا الزم است مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و عالوه بر آن 

مسئولين محلي در قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتايج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر 

  .توسعه روستايي ارائه نمايد

  نان و سرپرستان خانوار جوياي كارظرفيت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوا

زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك 

ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح 

سد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق روستايي به وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد روستا به سر انجام نر

و در اين بين نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد 

انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي نيروي ). آب و زمين(و در صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد 

رشد و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي 

باشند، انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گفت كه 

  .يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود نيروي انساني

روستاي گوزلدره سفلي يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده 

رفته ولي كماكان جمعيت ساكن دارند در اين روستا عليرغم آنكه طي سالهاي گذشته مهاجرت هاي از آن صورت گ

برخي از آنها موفق به . در روستا و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند

كسب مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات بعد از 

نفر در مقاطع فوق ديپلم، ليسانس، فوق  ١٣٢روستاي گوزلدره سفلي برابر  تعداد تقريبي تحصيل كردگان در

  .ليسانس و دكتري موفق به اخذ مدرك تحصيلي شده اند
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  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي در روستاي گوزلدره سفلي): ٥٨(جدول شماره

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  

  ٦٢  ٢  ٢٥  ٣٠  ٥  دختر

  ٧٠  ٢٠  ١٥  ٢٠  ١٥  پسر

  ١٣٢  ٢٢  ٤٠  ٥٠  ٢٠  جمع

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                             

از سوي ديگر بررسي زمينه هاي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف 

نوعي ظرفيت نيروي انساني داراي فعاليت گسترده اي مي باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به 

روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد در 

اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده است و معموالً 

ت هاي مختلف رسمي و غيررسمي به فعاليت در بخش فوق نيز مبادرت مي غالب جمعيت روستايي در كنار فعالي

ورزند بنابراين بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي است كه تعداد قابل توجهي از نيروي فعال روستا 

گري از بعد از فعاليتهاي خدماتي كه از تنوع قابل توجهي نيز برخوردار است بخش دي. را در خود جذب نموده است

نفر در اي خصوص به  ١٢٥نيروي انساني روستا را در خود جذب نموده است كه بررسي ميداني نشان مي دهد تعداد 

فعاليت مي پردازند و در نهايت فعاليتهاي صنعت و معدن نيز سهمي ويژه را در اشتغال نيروي انساني روستا دخيل 

ف توليدي شامل رشته بري، توليد كفش و البسه، تعميرگاه، بخش صنعت غالباً به صورت كارگاههاي مختل. بوده است

به طور كلي مي توان گفت كه روستاي گوزلدره . توليد محصوالت چوبي و مبل در اقتصاد روستا نقش آفرين هستند

  .سفلي از لحاظ نيروي انساني از ظرفيت مناسبي در اقتصاد روستا دارا است

هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت ها و خدمات شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت 

  براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستا

  شناسايي و اولويت بندي

همچنانچه در بحث هاي گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو 

  .و كلي به شرح ذيل قرار دارد ركن اساسي

  ركن و عوامل طبيعي - ١

اين ويژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار مي رود و معموالً وابستگي اقتصادي و اجتماعي در مناطق 

روستايي بيش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل 

و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش  مي شود

گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي 

ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و  حتي در) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد

بوم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي 

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد
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  عوامل انساني -٢

مينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه عوامل انساني يكي ديگر از ز

بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش 

بنابراين . تصادي را داردبومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اق

تغيير شكل مواد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محصوالت 

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات و

از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان . بيافزايدارزش توليد داده هاي طبيعي 

  .آثار تاريخي از ديگر زمينه هايي هستند كه در فرآيند شناسايي ظرفيت ها توليدي مناطق روستا اثرگذار مي باشند

توان در موارد زير دسته  با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي را مي

  .بندي كرد

 توليدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات در روستا  

 توليدات باغي به خصوص محصول سيب  

  پرورش زنبورعسل  

 توليدات لبني به ويژه از دامهاي سبك  

 صنايع دستي روستا شابق و جديد  

 توليدات كارگاهي شامل رشته بري، كفش، توليد انواع البسه  

  .توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمودكه با 

برندسازي فعاليت ها و خدمات براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها 

  جهت تحرك اقتصادي روستا

راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شمار مي يكي از اقدامات مهم و اساسي در  Brandingبرندسازي يا 

اين شيوه در واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و محبوبيت كه براي رسيدن به چنين جايگاه الزم . رود

  .است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد

 ساخت نام و نشان تجاري 

 مهيا نمودن زيرساخت ها 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

  و جذب مشتريتبليغات 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 توجه به نظرات و بازخوردها 

 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 

 توسعه مداوم و تعامل سازنده 

 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 
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 فعاليت به شكل همه جانبه و گسترده 

  

  

  

  

  

  

  

كت بوده و آن را نسبت به محصول رقبا متمايز برند تركيبي از نام، كلمه، نماد يا طرحي است كه هدف محصول و شر

بررسي و شناسايي . مي كند، به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند

اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند به صورت يك برند به شمار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به 

  .باشد شرح ذيل مي

  :وجود قابليت و پتانسيل -١

اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرار گيرد 

مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درجه اول بايد قابليت خاصي در هر نقطه جغرافيايي به 

  .به صورت برند آن معرفي گرددوجود آيد و در نهايت 

  :دامنه فضايي برند -٢

هر برند از يك دامنه فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط محصول از جمله كيفيت، تبليغات، سرمايه 

بستگي دارد ممكن است برندي از محصول از دامنه محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و ... گذاري، حجم توليد و

  .برخوردار گردد حتي فراملي

  :رقابت -٣

برخوردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداوم عرضه در هر بازاري ... برندي كه از حسن سابقه، كيفيت مناسب و

  .خواهد داشت

  :نوع بسته بندي -٤

بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم در هر توليدي به شمار مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل 

  .تري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گرددبه بر

با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن  

د باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در سطح مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده ش

  .روستاهاي هدف منجر به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
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 محصول سيب به عنوان يكي از توليدات مهم روستاي گوزلدره سفلي محسوب مي شود كه : سيب گوزلدره سفلي

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در . و حتي كشور برخوردار مي باشداز معروفيت و مقبوليت در سطح منطقه 

 .خصوص كيفيت قابل توجه اين محصول مي توان آن را به عنوان يك برند براي روستاي فوق تصور نمود

  باغ سيب روستاي گوزلدره سفلي): ٢٤( شماره تصوير

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مورد نياز خانوارهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و  سابقاً زنان روستايي نان: توليد نان هاي محلي

اين ويژگي در برخي از . تدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت نان تهيه شده آنها تأثيرگذار بوده است

برند خاص مناطق روستا كماكان پابرجا بوده و در صورت توجه به آن مي تواند در روستاهاي هدف تبديل به يك 

 .باشد از جمله آن ها مي توان به فسر و نان لواش محلي اشاره نمود

  فطير محلي): ٢٥( شماره تصوير
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 وجود توليد قابل توجه رشته بري در روستا به سبب فعاليت هاي كارگاههاي متعدد در اين زمينه : توليدات رشته

خش از توليد روستا نيز از جايگاهي مناسب در امر برندسازي و صدور آن به ساير مناطق از جمله مركز استان اين ب

  .دارد
  كارگاههاي رشته بري روستا): ٢٦( شمارهتصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي : توليد تخم مرغ محلي

به امكان توليد مرغ محلي زمينه الزم را جهت ايجاد يك برند مخصوص تفاوت قابل توجهي را دارد و اين امر با توجه 

  .بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

 وجود پرورش گوساله در عمده مناطق روستايي بخش باغ حلي سبب گرديده تا مواد اوليه : محصوالت لبني محلي

اي توليد انواع محصوالت لبني از جمله الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهيا گردد كه اين امر زمينه را بر

  .پنير، كره، ماست فراهم مي سازد

 كارگاههاي موجود توليد كفش و انواع لباس روستا كه غالب محصول آن به شهر تهران انتقال : توليد كفش و البسه

 .داده مي شود يكي از وجوه ديگر توليد در جهت ايجاد يك برند ويژه براي روستا محسوب مي شود
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  كارگاههاي توليد لباس در روستاي گوزلدره سفلي): ٢٧( شمارهتصوير 

  
  كارگاههاي توليد كفش در روستاي گوزلدره سفلي): ٢٨( شمارهتصوير 

 منطقه باغ حلي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي : گياهان دارويي

ياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را مختلف به شمار مي رود كه اين گ

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب، 

مي باشد كه در حال سبزدرق، ساريجالو، شكورآباد، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود 

حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روستاهاي فوق را خريداري مي 

 .نمايند
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  گل گاو زبان): ٢٩( شماره تصوير

  

  

  

  

  

 

  

با آنها  شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط

براين . در الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داشت

اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به طور دقيق دسته 

الزمه چنين ويژگي اي . يز بسيار كمتر خواهد بودبندي گردد ميزان خطا در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته ن

بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقابتي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه 

  .گذاري توسعه اقتصادي آن اولويت بندي گردد

موجود روستا در ابعاد اقتصادي  مطابق با مطالعات فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي

  .زير قابل دسته بندي مي باشند

 وجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را براي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازد. 

 پتانسيل فوق در ايجاد و احداث فعاليتهاي زنبورداري قابل توجيه است. 

 اگاههاي خوب پيشنهاد گرديده زمينه را براي با توجه به كاربري اراضي پيشنهادي روستا در پيرامون آن چر

 .پرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايد

  پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي

 .رود

  در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي با توجه به رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير

 .احداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته است

  فعاليتهاي بوم گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري

 .براي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستا به شمار مي رود

 انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود انواع گياهان استپي در پيرامون روستا سرمايه گذاري در جهت توليد 

 امكان توليد زعفران، گل محمدي در روستا با قابليت برندسازي  

 تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جهت تحرك اقتصادي روستا

وريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي توان گفت كه مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با مح

. روستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشد
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 امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از

مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

بنابراين محورهاي توليد  ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .اشدبراي روستاي گوزلدره سفلي در سه بعد زير قابل دسته بندي مي ب

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و 

بنابراين از آنجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است  ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم است  و نمي

نژادي جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهداري در 

  .دامداري هاي صنفي را نيز داشته باشد

  :كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبارتند از بر اين اساس دام هاي سبك

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 گوسفند فين شيپ 

 گوسفند شيري الكن 

 گوسفند آواسي  

 پرورش زنبورعسل و توليد فرآورده هاي مرتبط با آن  

آورده هايي است كه نمي تواند در با توجه به قابليت موجود روستا توليد فرآورده هاي مرتبط با زنبورعسل از جمله فر

سطح روستاي گوزلدره سفلي پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل نبوده بلكه ساير 

فرآورده هاي آن مانند ژله رويال، بره موم، گرده گل، نيش زنبور و موم از جمله توليداتي هستند كه مي توانند به 

  .توليدي مناسب در سطح روستا استقرار يابندصورت صنعتي با راندمان 

 ايجاد صنايع لبني  

مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در 

  .صورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوند

جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  مرتبط با ظرفيت ها، مزيت ها و محورهاي توليد

جهت دستيابي مناسب مناسب و اصولي فرآيند توسعه اقتصادي در مناطق روستايي، توجه ويژه به ايده هاي مختلف 

نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق روستايي كارآفريني امري حياتي و ضروري به 

به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد 

ل مي روستاييان گردد از سوي ديگر براي نيل به اقتصاد مقاوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شك

  .دهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايد
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به طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي 

متنوع سازي اقتصاد،  نتيجه افزايش درآمد،توسعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در 

بنابراين هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  ؛استفاده بهينه از منابع و بهبود زندگي روستاييان شود

با توجه به توانمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير . مشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي است

روستاها در عصر . روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اين مشكالت كاسته شودموجود در 

از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاي روستاها نيازمند  حاضر با تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛

وستايي در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده اي با يافتن راه حل ها و روش هاي جديد بستگي دارد؛ بنابراين توسعه ر

  ).٢٨١:١٣٨٣پاسباني، (مفهوم كارآفريني دارد 

در مناطق روستايي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر 

هر . نه كارآفريني به دست آوردمي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمي) كشاورزي، صنعت و خدمات(بخشي 

چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت توليدات و 

كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش هاي اقتصادي ديگر است و به 

در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توسعه . ها به آن وابسته است جرأت مي توان گفت كه توسعه ساير بخش

اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده هاي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي 

 نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي

  .قرار مي گيرند

كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهومي مشابه : ايده هاي بخش كشاورزي -١

فعاليت هاي مرتبط با  بر اين اساس، كارآفريني در كشاورزي به معناي به كارگيري خالقيت و نوآوري در. دارند

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . ين بخش وجود داردكشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در ا

فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل . كارآفريني است

 مهم ترين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستند... داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست و

كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آورند به 

عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام، توليد براي بازارهاي 

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... روري وظرفيت هاي كشاورزي، دامپ خاص، استفاده از

است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً 

هاي ضروري و اساسي به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي 

را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در زيرشاخه 

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  مشاغل كشاورزي و زيرشاخه هاي آن - الف

 زراعت 
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حصول زراعي است كه در سطح روستاي گوزلدره سفلي مورد برداشت قرار مي گيرند گندم، جو و عدس مهمترين م

 :كه اين محصوالت غالباً به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرند

  .بخشي از محصول مورد خود مصرفي روستا مي گردد -١

  .مي گردد اوليه صادر بخشي ديگر كه مربوط به مازاد توليد مي باشد به ساير مناطق به صورت خام و مواد -٢

در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و توسعه 

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 

  جو پرك - 

  

  

  

  

  

  

  گندم پرك - 

  

  

  

  

  

  گندم پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٨٦ 

 

  ت كندهجو پوس - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور جو - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور گندم - 

  

  

  

  

  

  

  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

 فهرست توليدات مرتبط با حبوبات 

با توجه به اينكه عدس مهمترين محصول توليدي روستا در خصوص حبوبات به شمار مي رود لذا ايجاد واحد 

  .ول فوق يكي از ايده هاي كارآفريني مرتبط با آن به شمار مي رودكارگاهي مرتبط با بسته بندي محص



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٨٧ 

 

  

  

  

  

  

  

 پرورش قارچ 

  توليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگي - 

  

  

  

  

  

  

  كشت زعفران - 

  

  

  

  

  

  

  كشت گل محمدي - 
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  :توليدات دامي و دامپروري -٢

ز عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و از جمله عرصه هايي است كه از يك سو ارتباط تنگاتنگي دامداري و دامپروري يكي ا

با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي 

  .توليد، كارآفريني و اشتغال به شمار مي رود

ساس آنچه كه در تحليل و تبيين منابع طبيعي روستا ارائه شد بستر مناسبي وجود مراتع و چراگاه هاي مناسب برا

براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي گوزلدره سفلي دام هاي سبك و سنگين 

راه اصالح به صورت توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به هم

مي تواند در توسعه اقتصادي  نژاد و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .و افزايش درآمد ساكنين روستا موثر واقع شوند

 توليد انواع طيور  

است كه در اين  پرورش مدرن و صنعتي انواع طيور يكي از گامهاي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي 

زمينه در سطح روستاي گوزلدره سفلي اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابليت ايجاد 

  :اشتغال در روستا را دارد شامل

  ايجاد مرغداري - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بوقلمون - 
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  پرورش و نگهداري كبك - 

  

  

  

  

  

  

  رچينپرورش و نگهداري بلد - 

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري شترمرغ - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري اردك - 
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  پرورش و نگهداري غاز - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش انواع طيور محلي و بومي - 

  

  

  

  

  

  

 پرورش زنبور عسل 

درصد از محصوالت كشاورزي وابسته به زنبور عسل است از اين رو است كه ارزش  ٤٧اين نكته قابل توجه است كه 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥قتصادي زنبورعسل را در دنيا ا

هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال غالب را 

تجهيزات ضروري و مورد نياز زنبورداري بخش ديگري در اين فعاليت كشاورزي را شامل مي شود اما ايجاد و ساخت 

  :تجهيزاتي مانند. از شغل هاي ايجاد شده با اين فعاليت را در بر مي گيرد

  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  لباس هاي محافظتي - 

بنابراين مشاغل موجود در زمينه  ؛ردار توليد گردداز جمله ابزار آالتي هستند كه بايستي توسط افرادي به غير از زنبو

زنبور عسل به قرار زير مي  به طور كلي توليدات مرتبط با. زنبورداري از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار مي باشند

  .باشند

 كندو از خارج به آنها يافتن براي زنبور كه هستند محصوالتي اول دسته. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور محصوالت

 كندو از خارج محصوالت اصطالحاً كه محصوالت نوع اين. آورد مي كندو به خود با پيداكردن از پس و كند مي پرواز
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 هستند محصوالتي دوم دسته. باشند مي گل گرده و موم بره عسلك، عسل،: همچون مواردي شامل شوند مي ناميده

 اصطالحاً كه دهد مي قرار استفاده مورد كندو در و كند مي يدتول خود بدن داخل در معيني غدد وسيله به زنبور كه

  ...و رويال ژله زهر، موم، مانند شوند مي ناميده كندو داخل محصوالت

 كندو از در خارج عسل زنبور محصوالت 

 در موجود آب مقدار. كنند مي درست كردنشان غليظ و مختلف گياهان شهد آوري جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 توليد دارند قرار ها گل انتهاي در كه مخصوصي غدد توسط شهد. باشد مي درصد ٨٠ تا ٢٥ بين معموال ها لگ شهد

 و دارد قرار بدنش در كه مخصوصي كيسه داخل در كردن آوري جمع از پس را شهدها اين عسل زنبور. گردد مي

 ها شهد اين دادن قرار از پس نبورهاز. كند مي انبار موقت طور به شده درست شهد ذخيره و آوري جمع براي فقط

 ١٨ الي ١٧ تا را آنها آب مقدار دهند مي انجام شهدها روي بر مكرر طور به كه خاصي فرآيندهاي طي كندو درون

 حاصل موردنظر عسل شود مي سبب نهايت در كه شود مي شهدها اين غلظت افزايش موجب و داده كاهش درصد

 .شود

 پروراند، مي و مياورد كندو به و آوري جمع ها گل شهد از را آن زنبور كه عسلي مقابل در: برگ عسل يا عسلك 

 از زنبور را عسل اين. نيست يكديگر از آنها تشخيص به قادر كننده مصرف دارد كه وجود هم عسل از ديگري نوع

 به مانند غصم يا چسبندگي حالت و شوند مي ديده درختان هاي برگ روي اوقات برخي در كه شيرين هاي شيره

 .ناميم مي برگ عسل يا عسلك اصطالحا را عسل نوع نيا. كند مي جمع دهند مي ها برگ

 مي ترشح خصوصي به نقاط در مختلف هاي درخت و گياهان وسيله به كه است درختان صمغ موم بره: موم بره 

 طريقي همان به و آوري جمع رهغي و آلو تبريزي، نارون، بيدمشك، بيد، همچون درختاني روي از را آن زنبور و گردد

 انبار ها سلول داخل را آن هرگز ولي آورد مي كندو به و چسبانده خود عقب پاهاي به نمايد مي حمل را گل گرده كه

 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو درزهاي و ها سوراخ از عده آن كردن مسدود براي موم بره از زنبورها. كند نمي

 و شده فيكس خود جاي در كامال تا چسبانند مي كندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. ندكن مي استفاده باشد متر

 .نخورند تكان

 

  

  

  

  

  

 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. است گياهان مثل توليد در نر هاي سلول گل گرده: گرده گل 

. دارند نياز آن به خود نوزادان رشد براي زنبورها كه هستند چيزي دقيقا مواد اين و دارد وجود چربي و پروتئيني

 از سرشار گل گرده. باشد مي درصد ٣٥ تا ١١ بين چيزي و بوده متفاوت مختلف هاي گرده در پروتئين مقدار

 يكديگر با مختلف هاي گل در ها گرده شكل و ها گرده تعداد. باشد مي A,B,C,D,E نظير اصلي هاي ويتامين
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 در آسم و آلرژي ميزان افزايش عوامل از يكي و هستند جابجايي قابل باد توسط ها گرده اين هك باشد مي متفاوت

 متفاوت يكديگر با و ندارند زنبورها براي يكساني غذايي ارزش ها گرده نيا. باشند مي ها گرده همين بهار فصل

 زنبورها براي آن نوع بدترين اجك مانند سوزني برگ درختان گرده و بهترين بيدمشك گل گرده مثال براي. هستند

 .هستند

  

  

  

  

  

  

 كندو در داخل عسل زنبور محصوالت 

 از مخصوص غده يك توسط زنبور بدن داخل در كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت از يكي: عسل زهر زنبور 

 وجود بدنش در ذخيره براي كه را زهري كيسه پانزدهم روز در حدوداً و نموده ترشح به شروع تولد پس روز دومين

 است شده مشخص كامالً آن تركيبات است گرفته صورت زهر اين روي بر كه آزمايشاتي با امروزه .نمايد مي پر دارد

 ٦ حدود در طولي كه خود نيش با تواند مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا و

 خود قرباني بدن به ورود با عسل زنبور زهر. كند تزريق جانوران ساير يا سانان بدن داخل به را زهرش دارد متر ميلي

 زهر اما ؛شود مي خون فشار كاهش سبب نتيجه در كه شده ها رگ شدن گشاد باعث و گردد مي خون انعقاد مانع

 .شود مي استفاده آن از ها رماتيسم از برخي درمان در امروزه و نيست مضر كامال عسل زنبور

 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ويالژله ر 

 غذايي ماده اين به ملكه هاي فعاليت تكامل و رشد. كند مي تغذيه آن از عمرش روز آخرين تا تولد روز اولين

 شود مي تشكيل اسيدي از آن وزن رصدد ١٠ كه است شده تشكيل مختلفي مواد از رويال ژله. دارد كامل وابستگي

 .است موجود ضروري هاي ويتامين تمام ژله اين در. نيست شده شناخته هم هنوز آن تركيب كه

 خصوصي به سنين در و كارگر زنبورهاي زيرشكمي هاي غده از جفت سه وسيله به كه است اي ماده موم: موم 

 ماده اين كمك به عسل زنبور جمعيت .گردد مي حترش تولدش از پس روز هيجدهمين تا سيزدهمين از يعني

 ١٢ بايد موم كيلو ١ كردن درست براي متوسط طور به عسل زنبور. نمايد مي مرتفع را خود زندگي اساسي نيازهاي

 تا بدهد قرار زنبورهايش اختيار در زده قالب موم امكان حد تا كه است زنبوردار نفع به بنابراين ؛بخورد عسل كيلو

 كندوي هر از بيشتري عسل محصول سال آخر در نتيجه در و كند استفاده كمتري عسل از موم توليد رايب زنبور

  .بياورد دست به عسل زنبور

  :صنايع -٣

از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي كه مي 

ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و  توانند در سطح مناطق روستايي
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عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي گوزلدره سفلي است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع 

  .لبني و گوشتي مهمترين صنايعي هستند كه مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گردند

 لبسه و كفش و امكان گسترش آنتوليد ا 

  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٣٠( رشمارهيتصو

  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . است همانطور كه پيشتر بيان شد اشتغال بهترين ضمانت كننده رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

بنابراين مي توان چنين عنوان كرد كه . تعهد، جهت دهي به مسير آينده و زندگي را براي فرد به دنبال دارد

در . تايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشددسترسي و دستيابي بيشتر افراد به شغل مناسب براي جوامع روس

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 

ساختار اشتغال به متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، . سطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شود

برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي  نظام

در فرآيند توسعه . به تفاوت در ويژگيها و وضعيت كمي و كيفي اشتغال در نواحي مختلف جغرافيايي خواهد انجاميد

طور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر اقتصادي الزم است به منظور پايداري اشتغال روستايي همان

شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
  سياستهاي توسعه اقتصادي با رويكرد اشتغالزايي): ٣٣(شماره نمودار 
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ان اهداف كمي اشتغال طرحهاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا براساس چنين چارچوبي مي تو

  .را به شرح زير طراحي و تدوين نمود

همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي گوزلدره 

فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٢ت اين روستا را به سفلي مي توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفي

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ٦٦تا حداكثر  ١٦
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي گوزلدره سفلي): ٥٩(شماره جدول 

 درآمد طرح  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ٨٠٦.٩١  نفر ١٦  پرورش زعفران گلخانه اي

  ١٤٤٣.٧٠  نفر ٦٦  هكتار زيركشت ١٠پرورش زعفران 

  ٣١٥٠  نفر ٢٣  پرورش گل محمدي

  برنامه ها با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون

اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح روستا مي تواند به شرح ذيل مورد توجه واقع 

  .شود

 ان توليد محصوالت كشاورزيتوسعه و افزايش راندم 

 كاهش صدمات و خسارات طبيعي و انساني به محصوالت كشاورزي 

 ارائه برنامه در جهت توسعه ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري روستا 

 برنامه در جهت اصالح نژاد دام در جهت افزايش راندمان توليد 

 برنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايدار 

 ي از توان و ظرفيت نيروي انسانيبهره گير 

  برنامه هاي مرتبط با بهره گيري اصولي از منابع آب از طريق تغيير شيوه هاي آبياري و تبديل آن از روش سنتي

 به مدرن 

 برنامه در خصوص بازاريابي محصوالت توليدات روستايي 

 برنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستا 

  امات مناسب براي ارتقا ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي موجود روستاتعيين اقد

براي مردمي كردن اقتصاد و حداكثرسازي مشاركت اقتصادي و به منظور بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم 

مزيت هاي نسبي  جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از

و رقابتي روستا انجام اقدامات مناسب و موثر در جهت ارتقاء ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا الزامي مي باشد در 

  .اين خصوص مسائل و مباحث موجود در زمينه فوق در موارد زير قابل بحث و بررسي مي باشد

 شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع 

  در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتيراهكارهاي مناسب و موثر 

  :شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع توليد -١
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براي شناخت محدوديت هاي موجود در راستاي توليد و افزايش آن مي توان موارد زير را به عنوان نكات اساسي و 

  :كليدي موضوع تصور نمود

  اجرايي با ساكنين محلي روستاعدم هماهنگي الزم دستگاه هاي 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتًا فعاليت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و 

ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از ساكنين محلي و شناخت مشكالت و مسائل 

  .ط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رودآنها توسط هر دستگاه اجرايي مرتب

 ضعف در پرداخت تسهيالت بانكي 

عليرغم آنكه پرداخت تسهيالت الزم براي اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در مناطق روستايي مورد تأييد و تصويب 

از محل صندوق توسعه ملي ) د تومانهزار بيليار ٦حدود (بيليارد دالر  ١.٥هيئت وزيران قرار گرفته و مقرر شده كه 

بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري (نزد موسسات عامل 

اما در روستاي فوق و براساس اظهارات ساكنين روستا بانك هاي عامل  ؛سپرده گذاري شود) در بخش كشاورزي

  .وند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده استپرداخت تسهيالت فوق را متعهد نمي ش

 مشكالت موجود در خصوص تغيير كاربري اراضي 

. مي گيرد غالباً از سوي سازمان هاي مرتبط با موضوع مانند جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي صورت

فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام 

  .سطح روستا مي گردد

 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 

همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي گوزلدره سفلي از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي، 

ه گيري از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص اجتماعي دارا مي باشد كه براي بهر

  .اقدامات قابل توجهي صورت نگرفته است

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢

 بهره گيري از كارآفرينان موجود در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستا 

 هيالت براي گسترش اشتغال زايي در روستا برابر مقررات موجوداعطاي تس 

 انجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت در ارتقاي ظرفيت توليدي روستا 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 ايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستا 

 انجام طرح هاي اقتصادي و مطالعات الزم در جهت ايجاد و احداث صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در سطح روستا 

 تغيير جهت فعاليتهاي اقتصادي موجود روستا از حالت سنتي به مدرن در جهت افزايش راندمان توليد 

 اليت هاي اقتصادي روستاانجام طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فع 

 اصالح نژاد انواع دام براي افزايش توليد اقتصادي 
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تعيين برنامه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي ارتقا سطح فعاليت هاي اقتصادي و 

  اشتغالزايي روستا

 مي ايفا عجوام اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، توسعه در اساسي و مهم نقشي مهارت كسب و آموزش امروزه

 مهارتي سطح ارتقاء. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار توسعه به توان آموزش مي به توجه با. نمايد

 امكانات از وري بهره و توليدي روشهاي سازي بهينه به سوي را آنها كه باشد اي گونه به بايست مي روستائيان

 اهداف از روستايي توسعه. باشند روستايي توسعه اهداف از خشيب كننده تأمين كه اي گونه به داده سوق موجود

 مهم و اساسي عوامل از روستائيان مهارت ارتقاء و آموزش و بوده حيطه اين در اجرايي هاي برنامه و ها پروژه اصلي

 قيتل ارزش كم يا و فراموش نبايد آموزش رويكردي، چنين در ليكن. است روستايي توسعه پايداري و در تقويت

 تعريف مدت بلند اي آينده براي مستمر ظرفيتي عنوان به توسعه، انداز چشم در سند پايدار توسعه تعريفي در .شود

 سرمايه محيطي، زيست سرمايه سرمايه، مفهوم شود كه مي شامل را ها ازسرمايه حفاظت تعريف اين و است شده

  ).١٣٨٧ازكيا، ( گردد مي شامل را مصنوعي سرمايه و اجتماعي سرمايه انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه اصل

 ايجاد و ترغيب اي، منطقه هاي پتانسيل بكارگيري افتاده، دور و نواحي محروم در اشتغال به منتج كاربردي - مهارتي

 در مؤثر اجتماعي مختلف گروههاي و به اقشار توجه توليد، و عملكرد به تيابيدس منظور به روستا مردم در انگيزش

 هاي برنامه در گردد و توجه روستا، توليدي هاي بخش صاحبان و شاغالن و زنان جوانان، مانند انساني هاي سرمايه

 به توجه با. گيرد قرار بررسي مورد تري وسيع انداز چشم در بايد روستا توسعه. شود ديده خاص طور به آموزشي

 اجتماعي و اقتصادي چارچوب تحوالت در نيز روستايي هاي آموزش بايست مي توسعه و مستقيم آموزش رابطه

 سوي توسعه به حركت و انساني نيروي تجهيز. گردد ريزي برنامه مناطق روستايي در فرآيندها و روابط و نهادها

 و فراگيرند را كاربردي و مفيد و متنوع هاي مهارت ديده و تعليم كافي حد به روستائيان كه است ميسر زماني پايدار

  ).1390نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر در كشور روستايي اي حرفه و فني هاي آموزش وضعيت به اجمالي نگاهي

 به نياز شغل، يافتن منظور به شهرها به مهاجرت به روستاييان تمايل ي وبيكار نرخ باالرفتن و جمعيت

 اهميت به توجه با ميان اين در .است و فوري ضروري اي حرفه و فني هاي زمينه در ماهر انساني نيروي آموزش

 و صنعت كشاورزي، گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش به ارائه توجه روستائيان آموزش

 بر در را ترويجي ساده هاي آموزش تنها و كم رنگ قبل هاي سال در روستايي مناطق به ورود. است وريضر خدمات

 آن در روستائيان ارتقاء مهارت يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها ساير سازمان توسط كه داشته

شد  مي احساس همواره روستا بخش در شده ريزي برنامه و آموزشهاي مدون ارائه خالء و بود شده گرفته ناديده

  ).١٣٩٠نصيري، (

 هاي برنامه اشتغال، مورد در بنيادي و تحقيقات مطالعات از بعد بايد بيكاري معضل كردن كن ريشه منظور به

 كامل اشتغال به نيل اشتغال و وضعيت بهبود جهت در زير كارهاي راه. كرد اجرا كشور هاي مختلف بخش در اساسي

 :گردد مي عنوان الاجم به
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  :سرمايه بر مبتني كارهاي راه -١

 بانكي نوين هاي روش از استفاده 

 مالياتي هاي تعرفه اصالح 

  :اطالعات بر مبتني كارهاي راه -٢

 از استفاده خصوص به و ها زمينه در تمامي وري بهره افزايش براي هم(پيشرفته  هاي تكنولوژي از استفاده 

  )كاريابي براي اينترنت

 اطالعات شارانت 

 سازماني هاي فعاليت در الكترونيك خدمات ايجاد 

 :آموزش بر مبتني كارهاي راه -٣

 ابتدايي هاي آموزش سطح افزايش 

 تكميلي تحصيالت استانداردهاي افزايش 

 كاربردي- هاي علمي آموزش خصوص به و آموزش امر در بيشتر گذاري سرمايه 

 منبع همان( هاي فني رشته وصخص به و دانشگاهي هاي رشته ظرفيت در تغيير.(  

 اى حرفه و فنى هاى آموزش هاى ويژگى - 

 پرداخته تمركز نداشتن و داشتن مسئله به اى و حرفه فنى آموزش هاى م نظا در درسى ريزى برنامه در از آنكه قبل

 و فنى وزشآم نظام هدف هاى اندازه هر. شود روشن كنونى دنياى در آن ملزومات و ها ماهيت، ويژگى بايد شود

آنها  ه دربار توان مي بهتر گردند مطرح تر شفاف جامعه انتظارات كنونى و جوامع ساختار در آنها نقش و اى حرفه

 ناكارآمدى و كرده مواجه جديدى چالش با پيشين را تعاريف جوامع، جانبه همه و سريع تغييرات. كرد ريزى برنامه

 شده ناگزير گذشته در دهه هاي) ILO(كار  المللى بين سازمان كه مبيني مي رو اين از. اند كرده آشكار را آنها

آمده  پيشين تعاريف در آموزش واژه براى. دهد ارائه جديدى اى تعريف حرفه و فنى هاى آموزش كار از بار چندين

 ارىتج يا فنى مهارت و دانش آن وسيله به شود كه مي اطالق آموزشى نوع هر به اى حرفه و فنى آموزش كه است

  ).١٣٨٥صالحي،( كار محيط در يا باشد مدرسه در اينكه از اعم يابد، مى يا توسعه شود مى حاصل

 مد جوانان جايي كه در مخصوصاً افراد تا شخصيت شود طراحى اي گونه به بايد آموزش است آمده ديگرى تعريف در

 زبان به اند، يافته دست مشترك باور كي به نظران صاحب امروزه چه آن. يابد توسعه هستند نظر

 به هم و است) شغل( كارى مفهوم به آن، هم جديد معناى در اى حرفه و فنى هاى ش آموز كه است اين ساده

 هاى آموختگان برنامه دانش براى ابزارى شناخت و صرف عملى هاى مهارت دارا بودن بنابراين. شهروندى مفهوم

  ).1389آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى اىدني كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و فنى

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها برنامه اين اهداف

 مناطق در اشتغال ايجاد به معطوف اي و مشاوره فني خدمات و مهارتي هاي آموزش توسعه و دسترسي افزايش 

  .روستايي
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 روستايي در مناطق كارآفريني و اشتغال به رتمها فاقد آموختگان دانش تشويق.  

 روستايي خدمات توسعه و هاي تجاري پروژه اجراي روستايي، صنايع اندازي راه به روستائيان تشويق.  

 روستا در شاغلين وري بهره افزايش.  

 اي وحرفه فني هاي آموزش اهداف - 

 مهارت قد فا افراد براي اشتغال به دستيابي

 تحوالت فناوري از ناشي جديد هاي مهارت با انساني نيروي مهارت تطبيق

  ).1387همكاران، و شكوهي خواجه(باالتر  وري بهره به دستيابي منظور به انساني نيروي مهارت ارتقاء

تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس 

  كاركردي در سطح روستا 

قيق قابليت و پتانسيل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي شناخت د

امري بديهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توسعه 

ي از منظومه پيراموني خود به فعاليت متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضو

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي گوزلدره سفلي 

  .انجام گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور گردند

  :عاليتهاي دامداريمحور توسعه روستا براساس ف -١

براساس يافته هاي وضع موجود و تحليل و تبيين صورت گرفته در خصوص منابع طبيعي، انساني موجود روستا 

فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ساكنين، 

ختلف نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني م

براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي توان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به 

طح عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در س

  .روستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشند

  :زنبورداري -٢

زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك سو و 

موجود روستا از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا نيروي انساني مجرب و آموزش ديده 

اين امر به ويژه با بهره گيري از توان زنبورعسل در توليد فرآورده هاي متنوع و مختلف آن از . مربوط به خود هستند

  .اهميت خاصي برخوردار مي گردد

  :بوم گردي -٣

روز و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي  در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

ند، اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كن

در . چرا كه برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين صنعت پايدار، نقشي اساسي و حياتي در آينده ي جامعه دارد
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سال هاي اخير توجه به موضوع گردشگري و شناخت قطب هاي توريستي و مناطق مستعد گردشگري، مورد توجه 

ها و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق  مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل

  .گردشگري، گامي موثر برداشته شده است

 صنايعو رونق بازار  انرژيمنابع  تامينسطح درآمد،  ، افزايشنرخ بيكاري كاهشدر  صنعت گردشگريشگرف  تاثيرات

صورت ه شغل ب ٦ا ت ٢ورود هر گردشگر  ازاءبه  .صنعت است اينپرداختن به  ويژه مزايايتنها بخشي از  دستي

روند با احتسابات مشاغل در بخش هاي توليدي و  ايندر محاسبات اقتصاد دانان توسعه  .مي شود ايجاد مستقيم

  .دنفر مي رس ١٥تا  ٩ برايشغل  ايجادهر گردشگر به  براي خدماتي

 گردشگري منطقه  

مي كند و صنعتي نوپا به شمار مي  طيمراحل اوليه رشد خود را  زنجاندر منطقه  بويژه ايراندر  صنعت گردشگري

ميـراث فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه بزرگ گردشگري و تأمين نيازهاي مختلف توريستها را  اين. برخوداراست

رضايت ديداري، فيزيكي، عاطفي و اجتمـاعي در آنهـا، امكـان توسـعه  ايجادـا تـأمين ايـن نيازها و دارد تا بتوانـد ب

  .منطقه را فراهم نمايد

 تفريحي و با انگيزه طبيعت گردي، گردشگري روستايي زنجانبه منطقه سفر  مندبخش عمده گردشگران عالق

عالوه براين چون صنعت گردشگري براي منطقه  .م مي زننداقدا ايندست به  استفاده از جاذبه هاي تاريخي موجود

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 

را تهديد مي كند و توسعه صنعت گردشگري با كمترين سرمايه گذاري باالترين  زنجانبحران بيكاري منطقه 

  .بدنبال خواهد داشتاشتغالزايي را 

با توجه به رشد صنعت گردشگري در اين منطقه و پتانسيل موجود در اين روستا و انتظار افزايش ورود گردشگر به 

بوم . ي در اين روستا ايجاد گرددو اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  احترام به طبيعت، احترام به فرهنگ گردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 

قه، شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به شيوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منط

اين شاخه از گردشگري بر اساس نتايج توسعه پايدار آن شناخته مي شود كه . بيشترين فايده را براي آن داشته باشد

شامل حفاظت از محيط زيست، آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن به جامعه محلي و ارتقاء 

  .معيشت آنها مي باشد

 باغداري  

سبب نقش آن در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي  فعاليتهاي باغداري به

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

سطح روستاي گوزلدره سفلي جز  به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در

خصيصه اصلي اقتصاد آن محسوب مي شود و با توجه به كيفيت باالي محصوالت باغي توليد شده در سطح روستا از 
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جمله سيب اين قابليت براي روستاي گوزلدره سفلي وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در 

در سطح روستا ... بط با آن مانند بسته بندي محصول، خشكبار و چيپس ميوه وچارچوب توسعه باغات و صنايع مرت

از سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي گوزلدره سفلي به كشت و . اهميت يابد

  . پرورش گل محمدي و محصول پسته نيز اقدام نمود

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

موجود در سطح روستاي گوزلدره سفلي كه در توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله رشته بري،  وجود كارگاههاي

كارگاه هاي توليد كفش و البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي 

مورد هدف بازارهاي منطقه اي و  روستاي گوزلدره سفلي به شمار مي رود كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً

  .ملي از جمله مركز كشور را در بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي گوزلدره سفلي گردند

 زراعت  

فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و 

ت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته بري كشت محصوالت نظير غال

جايگاهي ويژه را در اقتصاد روستا دارا هست در اين خصوص كشت زعفران از جمله محصولي است كه مي تواند به 

  .عنوان محور توسعه روستاي گوزلدره سفلي مورد توجه واقع شود

 حفظ محيط زيست 

نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه و كسب يكي از مهمترين 

درآمد براي آنان است؛ كه از اين طريق ساكنين منطقه ترغيب به حفظ محيط زيست، آداب و رسوم و آنچه براي 

حيط زيست طبيعي و به اين ترتيب اكوتوريسم مي تواند در حفظ و پاسداري م. گردشگران جذاب است مي شوند

مردم محلي با نمايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش . انساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذار باشد

محصوالت صنايع دستي شان به آنان و مشاركت دادن گردشگران در فعاليت هاي روزمره خود به ارزش ميراث 

عالوه بر اين آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي . ندفرهنگي خود پي برده و هرچه بيشتر در حفظ آن مي كوش

گردشگران و طبيعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع 

و هجوم گردشگران و سرمايه هاي غير بومي ديگر به سادگي نمي تواند  كسب درآمد برايشان مطرح خواهد شد

  .غناي فرهنگي منطقه گرددموجب كاهش 

 بازار هدف 

با پيشرفت هاي صورت گرفته در صنايع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين 

نيز در ديد و دسترس عالقمندان به سفر و گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري يا توريسم، بزرگترين 

    .د و شاخه ي طبيعت گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن استصنعت در دنيا محسوب مي شو

را به مقصدي مطلوب براي  روستاتواند اين  ميو كوهستاني  اندازهاي زيبا وجود آب و هواي مطلوب و چشم 

مخصوص روستايي، قيمت مناسبت وجود فرهنگ از مزيت هاي ديگر اين طرح مي توان به   .گردشگري تبديل كند

  .اقامتي متفاوت و دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرداقامت، محيط 
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در مي توان از جمله فعاليت هايي است كه ... تبليغات محيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و براي جذب گردشگر 

از طريق همچنين  .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .بازار هدف معرفي كرد مي توان اين روستا را براي بخشي از شگري مجازي،اينترنت و گرد

  اكوتوريسم(تعريف طرح بوم گردي( 

ها، روابط  كند كه بيشتر آن هاي بسياري را براي كسب و كارهاي كوچك خانوادگي ايجاد مي گردشگري فرصت

اين حضور و مشاركت از . پذير در بردارندمستقيم و متقابل ميزبان و مهمان را در خانه و امالك خانواده گردشگر

سوي خانواده، براي تجربه و رضايت گردشگر و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي 

ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چند  ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . است

بر اساس اولين . گردي است هاي بوم در حال توسعه است، ايجاد و توسعه اقامتگاهگذشته در ايران به شدت  سال

گردشگري است كه به معيارهاي  ، اقامتگاه بومي يا اكولوژ امكانات اقامتگاهييالديم ٢٠٠٢تعريف رسمي در سال 

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 ي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ايجاد كمترين اثر بر محيط طبيع 

  استفاده از معماري و مصالح بومي و داشتن بافت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و

 رنگ محيط؛

 رساني پايدار و كاهش مصرف آب؛ هاي آب استفاده از سيستم 

 واع زباله بدون آسيب رساني به محيط؛هاي خشك و دفع ديگر ان هايي براي بازيافت زباله به كارگيري روش 

 هاي نو با استفاده از وسايل مدرن؛ هاي پايدار به روش هاي سنتي و به كار گيري انرژي استفاده از انرژي 

 كار گروهي همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ 

 باره چگونگي حفاظت و هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردشگران و مالكان اقامتگاه ها در ها و برنامه ارائه كارگاه

 برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛

 يريزي توسعه پايدار محل هاي تحقيقاتي در جهت برنامه همكاري با برنامه. 

ها كه ويژگي يكساني دارند، داراي  اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل

و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه هاي قديمي بازسازي ويژگي خاص محيطي خود بوده 

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . شوند شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي

محل خاص آشنا شده و  كنند، سعي بر اين است تا ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن خانوادگي ارائه خدمات مي

هاي طبيعت  برخي از آنان فعاليت. از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را به انجام برساند

گردي مكملي چون بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي 

ع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي درواق .دهند را به مسافران خود ارائه مي

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و  هاي گردشگري، ساختار محيطي بوم خدمات، محصوالت و فعاليت

هاي اصلي يك  مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته
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هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان تگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتلاقام

محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي 

، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي طبيعي منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعه محلي

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٣١( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان ها  هاي بوم گردي ضمن رعايت اصول فني و مهندسي كه كليه اقامتگاه

هستند، با استفاده از مصالح بومي و با بهره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي 

 .دپيرامون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته باش

 يه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و طراحي داخلي و خارجي كل

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود

 ه بهينه از در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت و بازيافت پسماندها و استفاد

پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون 

 .خود منتهي شود

 دكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشن. 

 بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در  نورپردازي اقامت گاه هاي

 .دمصرف انرژي داشته و حداقل آلودگي نوري را در منطقه ايجاد نماي

  سيستم گرمايش و سرمايش اقامتگاه هاي بوم گردي بايد ضمن تأمين رفاه مسافران حداقل تاثير منفي را بر

و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه  محيط زيست منطقه داشته باشد

 .دهاي بوم گردي به كمترين حد ممكن برس

  استفاده از پوشاك بومي ضمن رعايت اصول بهداشتي و ايمني براي كليه كارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي و

اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي 

 .تالزامي اس

 هاي بومي را با استفاده  كليه اقامت گاه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعايت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشيدني

 .داز سفره آرايي بومي و رعايت اصول بهداشتي به گردشگران ارائه نماين
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 ي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون حضور راهنمايان و بلدهاي محل

اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 يعي و به دور از مراكز امدادي، ضروري است كليه هاي بوم گردي در محيط هاي طب با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه

اقامتگاه هاي ضمن شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي 

گزارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت حوادث در 

از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و ( خودعاليت محدوده جغرافيايي ف

به انجام برسانند و همجنين كارمندن ملزم به اخذ گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه و ) …مطابق گزارش مذكور و

 .دامداد از مراجع ذيصالح هستن

 تيزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي ضروري اسآگاهي و پايبندي گردشگران به هنجارهاي جامعه م. 

ها در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل ميراث  كارشناسان طبيعت گردي استان

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه استان هاي كشور ناظر بر اجراي دستور العمل ابالغي و بر عملكرد 

نظير  گردي در ايران و استقبال بي شايان ذكر است؛ روند رو به رشد بوم. دي بوم گردي خواهند بواقامتگاه ها

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  هاي بومي، نشانگر اين است كه دست گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

تواند راهگشاي مسير  ه اكنون ميآنچ. تگذاري ويژه در بخش گردشگري روستايي و عشايري اس نيازمند سرمايه

گردي و توسعة آنها بر اساس استانداردها  هاي بوم توسعه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاه

 .تو اركان ياد شده اس

 معرفي طرح 

ني دارند، اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل ها كه ويژگي يكسا

داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي 

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . بازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شوند

ه و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شد

 .دسفر خود را به انجام برسان

 تفاوت اقامتگاههاي بوم گردي با هتل و مهمان پذير 

هاي گردشگري،  اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي خدمات، محصوالت و فعاليت

ت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي گرا، ساختار مالكي ساختار محيطي بوم

هاي اصلي يك اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند   مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته

 .دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان هتل

  خدمات قابل ارائه 

صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و لباس، . سنت داشته باشد در اين واحدها بايد همه خدمات رنگ

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 
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 هر چقدر سنتي تر باشيد و ابداعات نوستالوژيك داشته. گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

همچنين مي توان فعاليت هاي طبيعت گردي مكمل . تباشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داش

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن از يك دهه قبل واحدهاي بوم گردي در برخي 

در دوسال گذشته ضوابط تشكيل اين واحدها توسط سازمان . موقع اين واحدها بصورت امروز داراي شناسنامه نبودند

ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گردي شدت گرفته و در حال 

  .دواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشن ٥٠شتر از حاضر بي

 مكان اجراي طرح 

روستاها و مناطق نمونه گردشگري، كويرها و مناطق جنگلي و همه روستاهاي كشور كه داراي جاذبه هاي تاريخي، 

 .دفرهنگي و رفاهي مي باشند گزينه مناسبي براي راه اندازي اقامت بوم گردي مي باشن

 وز تأسيسمج 

در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث 

 .فرهنگي و گردشگري مراجعه نمود

 توسعه بوم گردي در آينده 

دنبال  روزها همه به دنبال يك جاي دنج و متفاوت براي آخر هفته خود مي باشند و در روزهاي تعطيل مردم به اين

بر همين اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردي در ايران . فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند

اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

ميليون  ٢٠ن بر اساس برنامه ششم توسعه كه همچني. دناشدني دار الخصوص خارجي جذابيتي وصف گردشگران علي

گردشگر هدف برنامه مي باشد توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه هاي 

  .دحمايتي براي تاسيس اين واحدها در همه مناطق گردشگري و بافتهاي تاريخي و روستايي را دنبال مي نماي

 ي بوم گرديانواع اقامتگاه ها 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي . بر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

ت اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي در مشخصا. انجام دهند طبقه ممتاز تعيين مي شوند

هر يك از درجه ها اعالم شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي درباره مديريت و 

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 نقش پروژه در تأمين رفاه اجتماعي 

بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله در چشم انداز 

  :تچنين اس
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 مستحكم نهاد مقدس  يها انيبرابر، تحكيم بن يها ز سالمت، رفاه و امنيت، تأمين اجتماعي، فرصتبرخوردار ا

 بخانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلو

  ي ها ارزشتوسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و

مشروع، حفظ كرامت و حقوق  يها يمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاداسال

 ها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي انسان

  شامل آسياي ميانه، ( يغربجايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب دست يافته به

، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر )كشورهاي همسايهقفقاز، خاورميانه و 

 اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

 مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي،  الهام بخش، فعال و

بر اساس تعاليم اسالمي و  يا فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه نوانديشي و پويايي

 )ره( ينيامام خم يها شهياند

  تو مصلحداراي تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت 

 يامدهايپ. ستيقابل تصور ن گريامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن د

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يو زندگ تيتمركز فعال يها شهرها به عنوان كانون. اند كرده رياجتناب ناپذ شهيهم

ها  دارند كه كمبود آن يها نقش اساس آن سميشهرها در متابول گانهي كرهيكنند چاره پ نيرا تضم خود يداريپا

توجه به مراكز تفريحي و گردشي به طور عام به عنوان . به وجود آورد يشهر اتيدر ح ياختالالت جد تواند يم

كننده حداقل كاركرد آن در  انيب هيشب نيبلكه ا. ستياز كاركرد آن ن يزياغراق آم فيشهرها تعر ينفست يها هير

و هم از  نانيشهرنش يطيمح ستيز يازهاين نيتأم دگاهيفضاها هم از د نيا .رود يشهرها به شمار م كيمفهوم اكولوژ

 نيتر به مهم نجايدر ا. دارد تيدر خور اهم ياهگيآن جا يو بستر ارتباط و تعامل اجتماع يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .شود يدر شهرها اشاره م آن يكاركردها

امروزه . هستند يآرامش و رفع خستگ يمحل برا نيها بهتر رستورانفضاهاي تفريحي نظير : يحيكاركرد تفر. ١

... ، بازار و يو محل يگيخانواده روابط همسا يحيتفر ياز كاركردها يبخش نيگزيها جا مجموعهاين  يحيكاركرد تفر

  .شده است

اقشار  يازهايهستند كه با توجه به ن يا افتهيساز روابط نانوشته سازمان  نهيها زم مجموعهاين : يكاركرد ارتباط. ٢

  .ابدي يدوام م و رد؛يگ يشكل م يمختلف اجتماع

 ينيعوجه  دودر ... و  يروان يطيو مح ي، اقتصاديفرهنگ ياجتماع يتوجه به شاخصها يزندگ تيفياز ك منظور

مسكن  تيفيك يدسترس تيفيبهتر ك ليتحص طيمثل شرا. است يشهر يزيدر روند برنامه ر) يفيك( يذهنو  )يكم(

اشتغال ( ياجتماع يها و فرصت يكنش متقابل اجتماع يبرا ييها فرصت جاديگذران اوقات فراغت ا يفضاها تيفيك

 يو اجتماع يو عاطف يروان يازهاين نيتأم يشهر يزندگ تيفيك يجوهره اصل...) و  يرفاه مشاركت اجتماع

 تيفيك. ناقص خواهد بود) ...و  حيتفري، شاداجتماعي، ، آرامش خاطر تعلق ييبايز تيبه امن ازيمثل ن(شهروندان 
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لذا . رديگ يرا در بر م تيو امن يو شاد تيهمچون رضا ييها است كه شاخص يابعاد روان رندهيدر بر گ يشهر يزندگ

مثل  ياجتماع يها به فرصت يدسترس يها بر اساس آن با شاخص و نامند؛ يم زين ياجتماع تيمنظر آن را رضا نياز ا

از رفاه  يانيآن را ب گريد يا واژه را مترادف با رفاه و عده نيا يبرخ شود يشغل، ثروت و اوقات فراغت توجه م

 يزندگ تيفيك يابيارز يارهاياز مع يكي. شود يها مشخص م آن عيو نحوه توض يعموم يكاالها زانيبا م كه دانند؛ يم

 يزندگ تيفيك يشاخص اجتماع ياصل يارهايمع ريكه از ز باشد يم يباز و سبز عموم يدر شهرها فضا يشهر

  .باشد يم

جهت، در  نيبه هم. است شيرو به افزا يريبه طور چشمگ يزندگ تيفيك تفريحي در يفضاها تينقش و اهم امروزه

  .نديآ يبه شمار م نيزم يكاربر يزيبرنامه ر ماتيتصم نفكيجزء الهاي باز و تفريحي شورها، فضااكثر ك

روزانه به چند  يطيگفت كه انسان، در هر شرا ديمراكز تفريحي و گردشي با اجتماعي – ياثرات روان يدر بررس

از  نيهمچن. دينما نيضا را تأمف نيا تواند يمراكز تفريحي و گردشي م كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيمراكز تفريحي و گردشي در شهرها، كاركرد ز ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياز مباحث مهم و  يكيبه عنوان  نيهمچن. شود يم شهرها يستيز تيفيك شيسبب افزا

مهم اختصاص  اريبس يكاربر نيها به ا آن يشهر ينهاياز زم ياديكه هر ساله مساحت ز يشده است به طور ليتبد

  .شود يداده م

گردشي شهر را به صورت  و گسترش مراكز تفريحي و جادياز ا يناش يآثار اجتماع توان يم يكل يبند ميتقس كيدر 

  :ارائه كرد ريز

  يآثار جامعه شناخت. ١

  يآثار فرهنگ. ٢

آثار مطلوب و نا مطلوب فضاهاي باز، مراكز  يبا نظر به مطالب ارائه شده به معرف) يروان يروح( يآثار روانشناخت. ٣

  .ميپرداز يشهروندان م يبر رو يو روانشناخت ي، فرهنگياز منظر جامعه شناخت يتفريحي و گردش

 يها ييبايبدون ارتباط با ز ها ييتوانا نيدارد و ا ياريبس يها ييشده است كه توانا دهيآفر يانسان به گونها فطرت

به  باشند يم و مراكز تفريحي ها پارك، كه همان فضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي يشهر يكه در زندگ يعيطب

انسان شكوفه  يها تياز مراكز تفريحي و گردشي خالق يبهره مند و بالطبع در پرتو ديگرا يم يو خمود يافسردگ

 ريغ راتيو تاث ايشهر از مزا ميشهروندان مق شترياگرچه ب. ديمايپ يخود م يانسان راه تكامل را در زندگ و گردد؛ يم

 انيم و كنش متقابل ريتأث نياما ا ستنديخود آگاه ن يفضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي بر زندگ ميمستق

به  يگوناگون يها ها توسط پژوهش آن ياز آن بر زندگ ياز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردار يبرخوردار

موضوع اشاره شده  نيبه ا زين ميو قرآن كر ثيعلما و احاد يها نوشته انيبه عنوان مثال در م. باشد يم دهياثبات رس

  :كه ديآ يبه دست م نيچن ثيو احاد اتياست از مجموعه آ

  .كند يو اورا شاد وخوشحال م دهيبه او آرامش بخش. ديزدا يانسان را م يها به مراكز تفريحي و گردشي غم رفتن. ١
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 ايو  جاديدر او ا يديرا از انسان دور كرده و شور و ام يديو نوم اسياز مراكز تفريحي و گردشي حالت  يبهره مند. ٢

  .كند يم تيتقو

مشكالت با  نيكه ا يدارد به طور يو روان يروح يها يماريقابل توجه در درمان ب يرياثمراكز تفريحي و گردشي ت. ٣

  .رود يم انياز م ها طيمحاين در  دنينگاه كردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس كش

  .و تكامل است يتعال يحركت به سو يبرا زهيانگ بارتباط با مراكز تفريحي و گردشي موجب نشاط و موج. ٤

تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان 

  و روستا

  پرورش زعفران گلخانه اي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي 

 
 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي): ٦٠(جدول شماره

 )ريال(مت فروش قي واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

 ٩٠٠٠٠٠٠٠ كيلوگرم ٢١.٦ زعفران ١

 ٦٥٠٠٠ كيلوگرم ٢٠٠٠ پياز زعفران  ٢
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  زمين 

 زمين مورد نياز): ٦١(جدول شماره

 توضيحات )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح

 ملك شخصي و آورده متقاضي - - ٤٠٠٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ٦٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح رديف

 ٢٥ ٥٠٠٠٠ ٥٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ١٥٠ ١٥٠٠٠٠٠ ١٠٠ فنس كشي ٢

٣ 
آماده سازي زمين جهت بازگرداندن 

 تن پياز از گلخانه به خاك ١
١٠٢ ٣٠٠٠٠ ٣٤٠٠ 

  ٢٧٧ جمع

 ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٦٣(شماره جدول

 ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٦٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات رديف
 ٣٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ١٠ عدد ٢رطوبت زن يا مه پاش هر سالن  ١
 ١٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١  موتوربرق ٢
 ٢٥ ٥٠٠٠٠٠٠  ٥  بيل و فرغون و تجهيزات باغباني ٣
 ٥٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠  ١  سمپاش  ٤
 ٤٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠  ١  ترازوي ديجيتال  ٥
 ١١٠ ١٠٠٠٠٠  ١١٠٠  متري ١طبق هاي   ٦
 ٣.٥ ٧٠٠٠٠٠  ٥  رطوبت سنج و دماسنج عقربه اي  ٧
 ٢٥٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠  ٥  سيستم توليد هواي گرم و فن برقي  ٨
 ١٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠  ٥  فن هاي سيركوله  ٩

 ١٥٠ ١٥٠٠٠٠٠٠٠  ١  تجهيزات بسته بندي  ١٠
 ٢٥٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠  ٥  قفسه بندي  ١١
 ٦٠ ١٢٠٠٠٠٠٠  ٥  كولر آبي  ١٢
 ٦٠ ١٢٠٠٠٠٠٠  ٥  )سري(تيمر جهت كنترل دما و رطوبت   ١٣

 ١٤٩٨.٥  جمع
 

 )ميليون ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت نوع ساختمان شرح
 ١٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠ سازه مسقف متري ١٠٠سال  ٥سازه سالن پرورش 

  ١٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠ ٢٠ سالن سالن سورتينگ
  ١٧٥ ٥٠٠٠٠٠٠ ٣٥ - انبار

  ٦٠ ٥٠٠٠٠٠٠ ١٢ مسقف تأسيسات
  ١٣٣٥  عجم
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 تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ٦٥(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح عنوان رديف

 ١٥٠ از شبكه سراسري رساني برق ١

 ٥٠ از لوله كشي شهري آب رساني ٢

 وسايل سرمايشي و ايمني ٣
  كولر و بخاري

 توري كف
٥٠ 

  ٥٠  كامپيوتر، گاو صندوق  ساير  ٤

 ٣٠٠ جمع

  مواد اوليه 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ٦٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(هزينه كل )هزار ريال(زينه واحد ه واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف
 ١٠٠ ٢٠٠٠٠٠  ليتر ٥٠٠ محلول تغذيه ١
  ٢٥.٥ ٨٥٠٠٠٠  تن ٣٠ كود حيواني گاو پوسيده ٢
  ٧٥ ١٥٠٠٠٠ - ٥٠٠ لوازم بسته بندي ٣
  ٢٠ ٢٠٠٠٠٠  ليتر ١٠٠ مواد شوينده و ضدعفوني كننده ٤
  ١٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١ ساير ٥

 ٣٢٠.٥ جمع

 ه سوخت و انرژيبرآورد هزين 

  هزينه سوخت و انرژي): ٦٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٢٥ ٢٥٠٠ ١٠٠٠٠ مترمكعب آب

  ٣٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠٠ كيلووات ساعت برق

  ٣٠ ٣٠٠٠ ١٠٠٠٠ ليتر گازوئيل

  ١٠٠ ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ليتر  بنزين

  ١٨٥ جمع كل

 
 الك و تعميراتبرآورد هزينه استه 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

ات،  ساختمان ها و هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيس: تعميرات و نگهداري

 .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند
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  هزينه استهالك و تعميرات): ٦٨(جدول شماره

 شرح
ارزش دارايي 

  )ميليون ريال(

 تعميرات استهالك

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ٥.٠٤ ٢ - - ٢٥٢ محوطه سازي

  ٢٦.٧ ٢  ٦٦.٧٥ ٥ ١٣٣٥ انساختم

  ٧٤.٩٢٥ ٥  ٧٤.٩٢٥ ٥ ١٤٩٨.٥ ماشين آالت و تجهيزات

  ٣٠ ١٠  ١٥ ٥ ٣٠٠ تأسيسات

  - -  ٠.٦٨٢١ ١٠ ٦.٨٢١ وسايل دفتري

 ١٣٦.٦٦٥ - ١٥٧.٣٦ - - جمع

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ٦٩(جدول شماره

 )ن ريالميليو(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح
 ١٦٤ ١٠٠٠٠٠٠٠ ١ كارشناس گياه پزشكي

  ٢٤٦ ١٠٠٠٠٠٠ ١٥  كارگر فصلي
 ٤١٠  ١١٠٠٠٠٠٠  ١٦ جمع كل

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٧٠(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 آورده متقاضي زمين ١

  ٢٧٧ محوطه سازي ٢

  ١٣٣٥  ساختمان  ٣

  ١٤٩٨.٥ ماشين آالت و تجهيزات ٤

  ٣٠٠ تاسيسات ٥

  ٦.٨٢١  وسايل دفتري  ٦

 ٣٤.١٧ )درصد اقالم باال ١(پيش بيني نشده  ٧

  ٣٥٠  تومان ٦٥٠٠كلوگرم به ازاي هر كلو  ٥٤٠٠خريد پياز زعفران   ٨

 ٣٨٠١.٤٩ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هره برداريهزينه قبل از ب): ٧١(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٧٦.٠٣ هزينه سرمايه اي% ٢هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانكي 

 ٧٦.٠٣ جمع

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢١١ 

 

  هزينه هاي قبل از بهره برداري+ هزينه سرمايه اي= سرمايه ثابت

٧٦.٠٣+ ٣٨٠١.٤٩= ٣٨٧٧.٥٢  

 برآورد سرمايه در گردش 

ش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي سرمايه در گرد

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شود

امين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي ت

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ٧٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٦.٧١  )يك ماه مواد اوليه(مواد اوليه   ١

  ٦٧.٤٠  )روز كاري ٦٠معادل (دو ماه حقوق پرسنل   ٢

  ٣٠.٤١ )وز هزينه آب، برق، سوختر ٦٠(تنخواه گردان  ٣

 ١٢٤.٥٢ جمع

 نحوه سرمايه گذاري كل 

  نحوه سرمايه گذاري كل): ٧٣(جدول شماره

 شرح
جمع كل  تسهيالت بانكي سهم متقاضي

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد  )ميليون ريال(

  ٣٨٧٧.٥٢ ٣١٠٢.٠٢ ٨٠ ٧٧٥.٥٠ ٢٠ سرمايه ثابت

  ١٢٤.٥٢  ٩٩.٦١ ٧٠  ٢٤.٩٠ ٣٠ ردشسرمايه در گ

  ٤٠٠٢.٠٤ ٣٢٠١.٦٣ - ٨٠٠.٤١ - جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ٧٤(جدول شماره

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٣٢٠.٥ مواد اوليه

  ١٨٥ )آب، برق، سوخت(انرژي 

  ١٣٦.٦٦ تعميرات و نگهداري

  ٤١٠ حقوق و دستمزد

  ١٥٧.٣٦ استهالك

  ١٢.١٠ )درصد اقالم باال ١(ي نشده  توليد پيش بين

  ١٢.٢٢ )درصد اقالم باال ١(هزينه اداري و فروش 

  ٧.٦٠  )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ١٠(استهالك قبل از بهره برداري 

  ٤١.٤٨ )درصد فروش ٢(آموزش و كنترل كيفيت محصول 

  ٢٥.٦٦ )درصد اقالم باال ٢(پيش بيني نشده و ساير 

 ١٢٨٢.٩٢ ع كلجم
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 قيمت تمام شده محصول 

  
  ريال ٩٠٠٠٠٠٠٠قيمت فروش       كيلوگرم  ٢٢ميزان توليد ساالنه : زعفران

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٧٥(جدول شماره

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 ددرص مقدار درصد مقدار

 - - ١٠٠ ٣٢٠.٥ ٣٢٠.٥ مواد اوليه

 ٦٥  ٢٦٦.٥ ٣٥  ١٤٣.٥  ٤١٠ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٣٧ ٨٠  ١٤٨  ١٨٥ سوخت و انرژي

 ٢٠  ٢٧.٣٣ ٨٠  ١٠٩.٣٣  ١٣٦.٦٧ هزينه نگهداري و تعميرات

 ١٥  ١.٨١ ٨٥  ١٠.٢٨  ١٢.١٠ پيش بيني نشده

 -  - ١٠٠  ١٢.٢٢  ١٢.٢٢ اداري و فروش

  ١٠٠  ٢٥.٦٦  -  -  ٢٥.٦٦  بيمه

 ١٠٠  ١٥٧.٣٦ -  -  ١٥٧.٣٦ ه استهالكهزين

 ١٠٠  ١٥.٢١ -  -  ١٥.٢١ استهالك قبل از بهره برداري

 - ٥٢٣.٢٧ - ٧٤٣.٨٣ جمع كل

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد دخواه زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 سود و زيان ناويژه 
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 ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت هاي آن 

  

  

  

  

  
 سرمايه ثابت سرانه 

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

  
 زدهي سرمايهنرخ با 

نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي 

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه . از سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  . ختلف به كار گرفته مي شودگذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري م

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ٢٠ميزان 

 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول هك است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني
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 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد اليم گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد بردكار يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست 4برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
  هكتار زير كشت ١٠پرورش زعفران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 يه ثابت طرحبرآورد سرما 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 وليدينوع فعاليت يا محصوالت ت 

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي): ٧٦(جدول شماره

 )ريال(قيمت فروش  )ريال(درآمد توليد  نام محصول رديف

 ٥٠٠٠٠٠٠٠ ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠ ساله ٥سرگل زعفران به صورت فله اي و ميانگين كشت  ١
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  زمين 

 زمين مورد نياز): ٧٧(جدول شماره

 توضيحات )ميليون ريال(كل ارزش  )هزار(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح

 .ساله اجاره شده است ٥به صورت  ٢٥٠ ٥٠٠٠٠٠٠ ٥٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ٧٨(جدول شماره

 مقدار كار شرح رديف
ارزش واحد 

 )ريال(
 )ميليون ريال(كل هزينه 

 ٩٠ ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠ هزار تومان ٣٠تسطيح زمين ساعتي  ١

  ٩٠ جمع

 عههزينه هاي احداث مزر 

 هزينه احداث مزرعه): ٧٩(جدول شماره

 وسايل حمل و نقل 

  هزينه خريد وسايل حمل و نقل): ٨٠(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف

 ٣٢٠ ٣٢٠٠٠٠٠٠٠ - ١ انتنيسان و ١

 ٣٢٠ جمع

 رديف
نوع ماشين آالت و 

 تجهيزات
 )ميليون ريال(قيمت  )ريال(قيمت واحد  تعداد  واحد  مشخصات فني

 ٤٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠  تن تن در هر هكتار ١٠ خريد پياز مرغوب ١
 ١٢ ١٢٠٠٠٠٠  ١٠  هكتار   شيار ٢
 ٥ ٥٠٠٠٠٠  ١٠  هكتار   ديسك ٣
 ١٥ ٥٠٠٠٠٠  ٣٠  هكتار مرتبه در سال ٣  لور  ٤
 ١٥ ١٥٠٠٠٠٠  ١٠  هكتار   يسله شكن  ٥
 ٣٠٠ ٧٥٠٠٠٠  ٤٠٠  تن تن در هر هكتار ٤٠  كود پوسيده گاوي  ٦

  كود مرغي  ٧
تن در هر  ٣كود مرغي 

 هكتار
 ٤.٥ ١٥٠٠٠٠  ٣٠ تن

 سرويس در هر هكتار ٨٠  دستگاه كودپاشي دامي  ٨
سروي

  س
٢٤٠ ٣٠٠٠٠٠  ٨٠٠ 

 ١٨٠ ٣٠٠٠٠٠٠  ٦٠  نفر نفر براي هر هكتار ٦٠  كاشت با دست  ٩
 ١٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠  ١٠  تن كرايه حمل پياز تا سر زمين  كرايه حمل پياز  ١٠

١١  
تجهيز زمين به آبياري 

  كالسيك

تجهيز زمين به آبياري 
 ٧٠كالسيك هر هكتار 

 ميليون ريال
 ٧٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠٠  ١٠  هكتار

 ١٨ ٦٠٠٠٠٠  ٣٠  ساعت  مخلوط كردن كود با لودر  مخلوط كردن كود  ١٢
 ٧٢ ٣٠٠٠٠٠  ٢٤٠  ساعت ساعت براي هر هكتار ٢٤  هزينه كاشت با تراكتور  ١٣
  ٤٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢  سري   ابزار و وسايل زراعي  ١٤

 ٥٧٠٢  جمع
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  مواد اوليه 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ٨١(جدول شماره

 )ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف

 ٥ كود شيميايي مصرف ساالنه به كيلوگرم ١
هزينه كود شيميايي 

 هر هكتار
٥٠ ١٠٠٠٠٠٠٠ 

 ١٠ هزينه سموم و دفع آفات ٢
هزينه سموم هر 

  هكتار
٨٠ ٨٠٠٠٠٠٠  

  ١٥٠ ٧٥٠٠٠٠  تن ٢٠٠ كود دامي مصرف ساالنه به تن ٣

 ١٠ هزينه وجين و دفع علف هرز ٤
هزينه دفع علف هرز 

  هر هكتار
٨٠ ٨٠٠٠٠٠٠  

 ٣٦٠ جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ٨٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه دواح شرح
 ٢.٤٧٥ ١٦٥٠ ١٥٠٠ مترمكعب آب مصرفي
  ١٢٥.٤ ١٦٥٠ ٧٦٠٠٠ كيلووات ساعت برق مصرفي

  ٤٠ ١٠٠٠٠ ٤٠٠٠ ليتر بنزين
  ١٢.٢١ ١٦٥٠  ٧٤٠٠  مترمكعب  گاز

  ١٨٠.٠٩ جمع كل

 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

  هالك و تعميراتهزينه است): ٨٣(جدول شماره

 شرح
 تعميرات استهالك  )ميليون ريال(ارزش دارايي 

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ٢٨٥.٠٧٥ ٥ ٤.٥ ١٠  ٥٧٠١.٥ هزينه هاي احداث مزرعه

  ٣٢ ١٠  ٥٧٠.١٥ ١٠  ٣٢٠ وسايل حمل و نقل

  - -  ٣٢ ٥  ٩٠ محوطه سازي

  - -  ٠.٦٣٦١٥ ٢٠  ٣.١٨ وسايل دفتري

 ٣١٧.٠٧٥ - ٦٠٧.٢٩ -   عجم

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ٨٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح
 ٣٢٨ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ١ مدير طرح

  ٢٤٦ ١٢٣٠٠٠٠٠ ٥  ماه كاري ٤كارگر فصلي 
  ٧٣٨ ١٢٣٠٠٠٠٠ ٦٠  روز ٣٠كارگر برداشت محصول 

 ١٣١٢ -  ٦٦ جمع
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 رد اجزا و ميزان سرمايه ثابتبرآو 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٨٥(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٥٠ زمين ١

  ٩٠ محوطه سازي ٢

  ٥٧٠١.٥ هزينه هاي احداث مزرعه ٣

  ٣٢٠ وسايل حمل و نقل ٤

  ٣.١٨ وسايل دفتري ٥

  ٦٣٦.٤٦ )اقالم باال% ١٠(پيش بيني نشده  ٦

 ٧٠٠١.١٥ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ٨٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٧٠.٠١ هزينه سرمايه اي% ١هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانكي 

  ٢٦.٢٤  هزينه آموزش

  ٧٦.١١  هزينه راه اندازي و توليد آزمايشي

 ١٧٢.٣٦ جمع

  هزينه هاي قبل از بهره برداري+ هزينه سرمايه اي= سرمايه ثابت

١٧٢.٣٦+ ٧٠٠١.١٥= ٧١٧٣.٥١  

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . قدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شودحداقل يك دوره توليد يا آن م

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ٨٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٣٠  )يك ماه مواد اوليه ساالنه(مواد اوليه ساالنه   ١

  ٢٥٩.١٨  )هزينه توليد% ١(محصول نهايي   ٢

  ٢٠.٧٢ )روز هزينه آب، برق، سوخت و تعميرات ١٥(تنخواه گردان  ٣

  ٦٠.٢٧  ساير هزينه هاي جاري  ٤

 ٣٧٠.١٧ جمع
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 نحوه سرمايه گذاري كل 

  نحوه سرمايه گذاري كل: )٨٨(جدول شماره

 شرح
جمع كل  تسهيالت بانكي سهم متقاضي

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد  )ميليون ريال(

  ٧١٧٣.٥١ ٥٠٢١.٤٦ ٧٠ ٢١٥٢.٠٥ ٣٠ سرمايه ثابت

  ٣٧٠.١٧  ٢٥٩.١٢ ٧٠  ١١١.٠٥ ٣٠ سرمايه در گردش

  ٧٥٤٣.٦٨ ٥٢٨٠.٥٨ - ٢٢٦٣.١١ - جمع

 هاي جاري طرح برآورد هزينه 

  هزينه جاري طرح): ٨٩(جدول شماره

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٣٦٠ مواد اوليه ساالنه

  ١٣١٢ حقوق و دستمزد

  ١٨٠.٠٨٥ )آب، برق، سوخت(انرژي 

  ٣١٧.٠٧٥ تعميرات و نگهداري

  ٤٣.٣٨ )اقالم باال% ٢(پيش بيني نشده 

  ٢١.٦٩ )اقالم باال% ١(اداري و فروش 

  ١٠٠.٤٣ )مقدار وام سرمايه ثابت% ٦(تسهيالت مالي 

  ١٤.٣٥  )دو در هزار سرمايه ثابت(بيمه 

  ٦٠٧.٢٩ استهالك

 ٢٩٥٦.٣٠ جمع كل

 قيمت تمام شده محصول 

  
  ريال ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠قيمت فروش       فروش پنج ساله گل زعفران به صورت فله اي : زعفران

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  زينه ثابت و متغير طرحبرآورد ه): ٩٠(جدول شماره

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 - - ١٠٠ ٣٦٠ ٣٦٠ مواد اوليه ساالنه

 ٦٥  ٨٥٢.٨ ٣٥  ٤٥٩.٢  ١٣١٢ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٣٦.٠١٧ ٨٠  ١٤٤.٠٦٨  ١٨٠.٨٥ )آب، برق، سوخت(انرژي 

 ٢٠  ٦٣.٤٢ ٨٠  ٢٥٣.٦٦  ٣١٧.٠٨ تعميرات و نگهداري

 ١٥  ٦.٥١ ٨٥  ٣٦.٨٨  ٤٣.٣٨ پيش بيني نشده

 -  - ١٠٠  ٢١.٦٩  ٢١.٦٩ اداري و فروش
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  ١٠٠  ١٠٠.٤٣  -  -  ١٠٠.٤٣  تسهيالت مالي

 ١٠٠  ١٤.٣٥ -  -  ١٤.٣٥ بيمه

 ١٠٠  ٦٠٧.٢٩ -  -  ٦٠٧.٢٩ استهالك

  ١٠٠  ٣٤.٤٧  -  -  ٣٤.٤٧  قبل از بهره برداري

  ١٦٨٠.٨٠  ١٢٧٥.٥٠ جمع كل

 ش در نقطه سر به سردرصد فرو 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و ودش مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه رزي بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 سود و زيان ناويژه 

  

 
 ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت هاي آن 
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 سرمايه ثابت سرانه 

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي 

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه . سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهداز 

  . گذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ٢٠.٤٧ميزان 

 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با روژهپ در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت ورهد با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست 3.51برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود
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  پرورش گل محمدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و تثاب هيطرح، سرما ياجرا دوران

  . رنديگ يم قرار استفاده مورد يبردار بهره دوارن يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، ات،تاسيس ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

  زمين 

 زمين مورد نياز): ٩١(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار(ارزش واحد  مشخصات فني )متر مربع(مساحت  شرح

 ١٥٠ ١٠  ١٥٠٠٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ٩٢(جدول شماره

 مشخصات فني )متر مربع(مساحت  شرح رديف
ارزش واحد 

 )هزار ريال(

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

 ٣٠٠ ٢٠ - ١٥٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ٦٠٠ ٢٠٠ - ٣٠٠٠ جاده كشي و ايجاد راه دسترسي ٢

 ٢٢٥ ١٥ - ١٥٠٠٠ ني و كاشت قلمه هاچاله ك ٣

  ١١٢٥ جمع
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 ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٩٣(جدول شماره

 اشين آالت و تجهيزاتم   

 هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٩٤(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات رديف
 ٣٠ ١٥٠٠٠ ٢ ليتري ١٠٠٠مخزن ذخيره آب  ١
 ٢٠ ٢٠٠٠٠  ١  فرغون و بيل و وسايل زراعي ٢
 ٤٣١ ٢٥  ١٧٢٥٠  خريد قلمه ريشه دار گل محمدي ٣

 ٤٨١ جمع

 تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ٩٥(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح رديف
 ٣٥ ٣٥٠٠٠ - انشعاب برق ١
 ٥٠ ٥٠٠٠٠ - تاسيسات سوخت رساني ٢
 ٥٥ ٥٥٠٠٠ - تاسيسات آبرساني ٣
  ٣٠  ٣٠٠٠٠  -  رمايشي و سرمايشيوسايل گ  ٤

 ١٧٠ جمع

 وسايل حمل و نقل 

  هزينه خريد وسايل حمل و نقل): ٩٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف
 ٤٠٠ ٤٠٠٠٠٠ - ١ نيسان وانت ١

 ٤٠٠ جمع

 هزينه تأسيسات اداري 

  اداري هزينه خريد تأسيسات): ٩٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح
 ٣٠ ميز، كمد و صندلي

 ٣٠ كامپيوتر، پرينتر
 ٦٠ جمع

 نوع ساختمان شرح
  مساحت

 )متر مربع(
  قيمت واحد

 )هزار ريال(
  كل هزينه 

 )ميليون ريال(

 رفاهي اداري
سفيد -ديوار بلوك سيماني  -پي كني و پي ريزي 

 و پنجره كاري و كف موزاييك و نصب درب
٢٥٠ ٥٠٠٠ ٥٠ 

 بهداشتي سرويس
كاشي كاري ديوار و نصب + مشخصات اداري 

 تجهيزات
٦٠ ٥٠٠٠ ١٢  

 قطعات و لوازم انبار
ديوار هاي از بلوك و -سقف ايرانيت  -پايه گذاري 

 كف بتن ريزي -سيمان 
٢٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠  

  ٤٠٠ ٤٠٠٠ ١٠٠ مترمسقف و بهداشتي ١٠٠ محصول نهايي انبار
  ٩١٠  جمع
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 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ٩٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٦٧ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

  ١٨  پرسنلهزينه آموزش 

 ٨٥ جمع

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٩٩(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٥٠ زمين ١

  ٢٠٣٥ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٤٨١ ماشين آالت و تجهيزات ٣

  ١٧٠ تاسيسات ٤

  ٤٠٠ وسايل نقليه ٥

  ٦٠ تجهيزات اداري ٦

  ٨٥ ينه هاي قبل از بهره برداريهز ٧

  ٥  وسايل دفتري  ٨

 ١٦٩ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ٣٥٥٥ جمع

 
  هزينه احداث باغ(مواد اوليه( 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ١٠٠(جدول شماره

 )ون ريالميلي(هزينه كل )هزار ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف
 ٩٠ ٦٠٠٠ در هر هكتار ١٥ هرز هاي علف دفع ١
  ٧٥ ٥٠٠٠ در هر هكتار ١٥ آفات دفع و سموم ٢
  ١٥٠ ١٠٠٠٠ در هر هكتار ١٥ ها پاجوش سازي جدا و هرس هاي هزينه ٣
  ١٠٥ ٧٠٠ در هر هكتار ١٥٠ حيواني كود هزينه ٤
  ١٣.٥ ٩ در هر هكتار ١٥٠٠ شيميايي كود ٥
  ١٢٠ ٨٠٠٠ در هر هكتار ١٥ محصول آوري عجم و چيدن هزينه  ٦

 ٥٥٣ جمع

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ١٠١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح
 ٢٥٢ ١٨٠٠٠ ١ مدير مجموعه
  ٣٣٦ ١٢٠٠٠ ٢  كارگر دائمي
  ١٥٠ ١٥٠٠٠ ٢٠  )روز ١٥ ( كارگر فصلي

 ٧٣٨ - ٢٣ جمع
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 ١٦٩ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 
 ٩٠٧ - - جمع كل حقوق پرداختي

 

 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و : ت و نگهداريتعميرا

  .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند
  هزينه استهالك و تعميرات): ١٠٢(جدول شماره

 شرح
 تعميرات استهالك

 )ميليون ريال(بلغ م درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ٤١ ٢ ١٠٢ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ١٧ ١٠  ١٧ ١٠ تاسيسات

  ٢٤ ٥  ٤٨ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٠ ١٠  ٤٠ ١٠ وسايل نقليه

  ٦ ١٠  ٦ ١٠ تجهيزات اداري

 ٠ ٠  ١٧ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ١  ٢٠  وسايل دفتري

 ١٢٧ - ٢٣٠ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ١٠٣(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح
 ٩ ١٦٠٠ ٥٧٦٠ كيلو وات ساعت برق
  ٣ ٢٠٠٠ ١٤٨٠ مترمكعب آب

  ١٥ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠ ليتر گازوئيل
  ٥٠ ١٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ليتر  بنزين

  ٧٧ جمع كل

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  جاري طرحهزينه ): ١٠٤(جدول شماره

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٥٥٤ مواد اوليه

  ٩٠٨ حقوق و دستمزد

  ٧٧ سوخت و انرژي

  ١٢٨ هزينه نگهداري و تعميرات

  ٩٥ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٣٢ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 
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  ١٤٥ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ٧  بيمه

  ٢٣١ الكهزينه استه

  ١٧ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ٢١٩٢ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . مقدار از هزينه ها كه مستقيما در توليد نقش دارد اطالق مي شودحداقل يك دوره توليد يا آن 

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  براورد سرمايه در گردش): ١٠٥(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٤٣  )فروش روز ٥ معادل( مطالبات فروش  ١

  ٤٦  )ماه ١(مواد اوليه   ٢

  ٦٤ )ماه هزينه حقوق و دستمزد  ١(حقوق ودستمزد كاركنان  ٣

  ٦ )ماه ١(سوخت و انرژي  ٤

  ١٠  )ماه ١(تعميرات   ٥

 ١٧١ جمع

 برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طريق از طرح اين مالي بعمنا تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن): ١٠٦(جدول شماره

 شرح
كل سرمايه گذاري 

 )ميليون ريال(
درصد آورده 

 متقاضي
ميليون (آورده متقاضي 

 )ريال
ميليون (ت بانكي تسهيال

 )ريال
 ٩٨ ٥٣ ٣٥ ١٥٠ زمين

  ١٣٢٣  ٧١٢  ٣٥  ٢٠٣٥ ساختمان و محوطه سازي
  ٣١٣  ١٦٨  ٣٥  ٤٨١ ماشين آالت و تجهيزات

  ١١١  ٦٠  ٣٥  ١٧٠ تاسيسات
  ٢٦٠  ١٤٠  ٣٥  ٤٠٠ وسايل نقليه

  ٣٩  ٢١  ٣٥  ٦٠ تجهيزات اداري
  ٥٥  ٣٠  ٣٥  ٨٥ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٣  ٢  ٣٥  ٥  وسايل دفتري
  ١١٠  ٥٩  ٣٥  ١٦٩ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 

  ٢٣١١  ١٢٤٤ - ٣٥٥٦ جمع كل
  ١١١  ٦٠ ٣٥ ١٧١ سرمايه در گردش

 ٢٤٢٢  ١٣٠٤ - ٣٧٢٧ جمع كل
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 برآورد توليدات و فروش محصول 

  برآورد توليد و فروش محصول): ١٠٧(جدول شماره

 )ميليون ريال( ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  واحد تعداد  فروش ساالنه  شرح
 ٣٠٠٠ ١٠٠ كيلوگرم  ٣٠٠٠٠ گل محمدي
 ١٥٠ ١٥ عدد ٣بسته شامل هر بسته   ١٠٠٠٠ نهال پاجوش

 جمع
 

 
 

٣١٥٠  

 برآورد سود و زيان طرح 

 برآورد سود و زيان طرح): ١٠٨(جدول شماره

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ٣١٥٠  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٢١٩٢  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٩٥٨  د ويژهسو

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٠٩(جدول شماره

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٥٥٤ ٥٥٤ مواد اوليه

 ٦٥  ٥٩٠ ٣٥  ٣١٨  ٩٠٨ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ١٥ ٨٠  ٦٢  ٧٧ سوخت و انرژي

 ٢٠  ٢٦ ٨٠  ١٠٢  ١٢٨ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ٣٢  ٣٢ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ١٠٠  ١٤٥ ٠  ٠  ١٤٥ )درصد ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ١٠٠  ٧    ٠  ٧  بيمه

 ١٠٠  ٢٣١ ٠  ٠  ٢٣١ هزينه استهالك

 ٢٠(هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )رداريدرصد هزينه هاي قبل از بهره ب
١٠٠  ١٧ ٠  ٠  ١٧ 

 ١٥  ١٤ ٨٥  ٨١  ٩٥ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

 ١١٤٧ جمع كل
 

١٠٤٥ 
 

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر بتثا هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه
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 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است يزمان مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يگريكد با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٢.٧٦برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 كل سرمايه گذاري. شود مي استفاده آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 ريال ميليون ١٢٤٣ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ١٢٤٣ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت ذاريگ سرمايه

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي 

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه . از سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  . ه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شودگذاري يا براي مقايس
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 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ٣٠ميزان 
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  روستاي خيرآباد. ٢

ي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي شناساي

  هدف

منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته 

ها و شيوه هاي نوين توليد، تعدد بنگاه . است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

رقابت بين شركت ها براي دستيابي به منابع بيشتر، بيش از پيش باال . استفاده از منابع را بيشتر و سريعتر كرده است

از طرفي شركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب . گرفته است

  .در فرآيند توليدشان هستند بيشتر) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ٣٢( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل 

  .زنجيره ارزش پورتر است

ت به صورت زنجيرگونه انجام مي پذيرد تا به خلق زنجيره ارزش مجموعه اي از عمليات هايي است كه در يك صنع

محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر حلقه، ارزشي به محصول نهايي افزوده . ارزش منجر شود

مي شود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه 

  .ارزش و مزيت رقابتي دارند داشته باشيمتوان ايجاد 

مي توان نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف 

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي گردد

شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد اگر شركتي بتواند در 

در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با 

شركت به زنجيره ارزش شركت  معموالً زنجيره ارزش يك. آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

عده اي معتقد هستند استفاده از واژه شبكه به . هاي ديگر متصل مي شود و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر است

  .جاي زنجيره بهتر است
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به طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار 

  .دمي رو

مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم 

شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي 

بنابراين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري . مان ارزيابي كرددر كل ساز) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي 

از . اين امر كمك مي كند كه منابع سازمان در جهت مزيت هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. گردد

آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره 

احمدوند، . (ارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذارد

  ).١٣٨٧عبدالصمد، 

  :ارزش سازمان به دو دسته تقسيم مي شوند براساس مدل پورتر حوزه هاي كاري زنجيره

 حوزه هاي كاري مأموريت اصلي 

 حوزه هاي كاري مأموريت پشتيباني 

  .شكل زير حالت كلي مدل الماس پورتر نشان مي دهد
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ٣٣( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روزه مفهوم خوشه هاي صنعتي بخش ايجاد خوشه هاي كسب و كار بخش ديگر از نظرات پورتر مي باشد كه ام

  .مهمي از مكانيزم هاي اساسي توسعه منطقه اي پويا شمرده مي شود

كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و  -١: به عقيده پورتر

  .عمودي موفق مي شوند

خوشه هاي صنعتي نقش مهمي در بهبود بهره وري و تشويق  همجواري فضايي ميان بنگاه هاي قرار گرفته در -٢

  .نوآوري مداوم بازي مي كند
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خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرتبط و  -٣

همان حال كه با  است اين نهادها در) دانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن هاي بازرگاني(نهادهاي مربوط 

  ).١٩٩٨پورتر، (بنگاههاي ديگر رقابت مي كنند با آنها همكاري نيز دارند 

  .شكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشان مي دهد
  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٣٤( رشمارهيتصو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح  با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه

بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش و منظومه 

يت پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرف

  .هاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير خواهد بود

در سطح روستاهاي هدف بخش باغ حلي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را دارا مي 

  .باشند

 توليدات لبني 
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 توليد گياهان دارويي 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 شگريگرد 

 توليدات مربوط به طيور و انواع آن 

 توليدات باغي 

  توليدات زراعي شامل محصول گندم، جو، عدس و سيب زميني و صنايع مكمل مرتبط با انواع غالت و حبوبات 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 انواع محصوالت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زميني 

اع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتصاد غالب در براساس مطالعات ميداني كشت انو

روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با آنچه كه مورد اشاره واقع شد اقدام 

  :ير اشاره نموداز جمله مي توان به موارد ز. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

روستاي خيرآباد جز روستاهايي است كه در آن فعاليت هاي متنوع كشاورزي، صنعتي و خدمات جز ركن اصلي  -١

به دليل قرارگيري روستا در امتداد جاده بين شهري و دسترسي آسان از آن نسبت به . اقتصاد روستا به شمار مي رود

ن و استان مي توان گفت كه اين روستا از پتانسيل قابل توجهي مناطق و مراكز مهم شهر از جمله مركز شهرستا

برخوردار است كه اين ويژگي سبب بر آن خواهد شد تا روستاي خيرآباد به عنوان مهمترين مركز در زنجيره ارزش 

  . قرار گيردتوليد واقع شود و مي توان آن را غالبًا به عنوان نقطه اي تصور كرد كه در مراحل آخر و نهايي اين زنجيره 

در حال حاضر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پرداخت كه : توليد گياهان دارويي -٢

  :عالوه بر آن اقدامات الزم جهت تكميل زنجيره ارزش توليد نيز شامل

 مرحله جمع آوري  

 مرحله پشتيباني  

 مرحله خشك كني و بسته بندي  

 مرحله فروش  

  .فوق در سطح روستاهاي هدف و منطقه ايجاد نمودرا براي محصول  

هم اكنون در سطح روستاي خيرآباد سه واحد توليد قارچ خوراكي به فعاليت مي پردازد كه : پرورش قارچ خوراكي -٣

توسعه فعاليتهاي پرورش قارچ و حتي محصوالت گلخانه اي . محصول توليد شده در شهر زنجان به فروش مي رسد

جز زمينه هايي هستند كه مي تواند در چرخه ...) گوجه فرنگي، خيار، فلفل دلمه اي و(ي جات شامل انواع صيف

  .زنجيره ارزش توليد مورد توجه قرار گيرد
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  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٣٤(شماره  نقشه

  
  

كه هر چند مي توان بر روي توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سبك است : توليدات دامي -٣

دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامداري يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در 

سطح منطقه به شمار مي رود برقراري رابطه ارزش توليد زمينه را براي بهره وري هرچه بهتر در سطح منطقه فراهم 

اد صنايع كارگاهي جهت توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در خواهد ساخت در حال حاضر ايج

در اين زمينه مراحل ذيل جز زنجيره هاي . جهت رونق اقتصادي و اشتغالزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم سازد

  .ارزش توليد در خصوص توليدات دامي محسوب مي شود

 درنمرحله نگهداري دام به صورت سنتي و نيمه م  

 مرحله جمع آوري شير  

  مرحله پشتيباني شامل ارائه خدمات دامپزشكي و مكان جمع آوري محصوالت اوليه  

 مرحله تبديل شير به انواع مواد لبني  

 مرحله فروش  

در اين زمينه روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، گوزلدره سفلي، سرخه ديزج، كنگه و شكورآباد از ويژگيهاي الزم و 

وص برخوردار هستند و روستاي خيرآباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي ضروري در اين خص
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هم اكنون در روستاي خيرآباد توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات . تواند مورد توجه قرار گيرد

  . يند ارزش توليدات لبني قرار گيرددامي روستا محسوب مي شود و مي تواند به عنوان مكاني در جهت چرخه و فرآ
  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٣٥(شماره  نقشه 

  
نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : توليدات مربوط به پرورش انواع طيور -٤

تصادي و اشتغالزايي در سطح منطقه به بوقلمون، مرغ، اردك به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اق

شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم مرغ، گوشت سفيد، انواع گوشت هاي صنعتي 

ايجاد زنجيره ارزش توليد مي تواند در بهره وري هرچه بهتر و افزايش درآمد توليدات . برنامه ريزي الزم را انجام داد

  :گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجيره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمودفوق بسيار موثر مواقع 

  مرغداري، بوقلمون، شترمرغ و(مرحله ايجاد پرورش انواع طيور(..  

 مرحله پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيور  

 وارد توليديمرحله انتقال توليدات طيور شامل زنده به كشتارگاه و توليد انواع گوشت سفيد و ساير م  

 مرحله انتقال تخم مرغ و بسته بندي آن  

  مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي  
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٣٦(شماره  نقشه

  
زلدره وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي شكورآباد، خرمدرق، گو: توليدات باغي -٥

به طوري كه بخش قابل . باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيرد... سفلي و

توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا ايجاد يك زنجيره ارزش توليد 

از جمله فرآيندهاي مرتبط با اين مورد . ال روستايي فراهم خواهد نمودزمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغ

  :براي باغداري عبارتند از) زنجيره ارزش توليد(

 مرحله وجود باغات ميوه در روستاهاي هدف  

 مرحله پشتيباني شامل توليد نهال و فراهم نمودن خدمات مرتبط شامل سهم و ادوات باغباني  

 برداشت محصول و جمع آوري آن شامل جعبه  مرحله توليد ادوات الزم جهت  

 مرحله انبار و سردخانه  

 مرحله فروش  

در روستاي خيرآباد توليدات باغي به شكل محدود موجود است كه اين ويژگي نيز مي تواند در برقراري ارتباط و 

  .قرارگيري در زنجيره ارزش توليدات باغي منطقه مورد توجه واقع شود
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  ونه اي از باغات روستاهاي مورد مطالعهنم): ٣٥( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نقشه زنجيره ارزش توليدات باغي): ٣٧(شماره  نقشه
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زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روستاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از : زنبورداري - ٦

چنانچه در روستاي خيرآباد فعاليت فوق يكي از       . ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

زمينه هاي فعاليتي آن محسوب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت 

بهبود و افزايش ارزش توليدي آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه 

  .به شمار آيداقتصادي 

 مرحله پشتيباني شامل ساخت ادوات زنبورداري از جمله كندو و...  

 مرحله ايجاد زنبورداري  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
  نمونه اي از زنبورداري در روستاي خيرآباد): ٣٦( رشمارهيتصو
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  رينقشه زنجيره ارزش زنبوردا): ٣٨(شماره  نقشه

  
شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي 

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا

به منظور توضيح بهتر در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و 

  :ر مطالعات فوق به شرح ذيل آورده مي شودعملي بهتر و مناسب ت

  تعريف و تحليل فرآيندها و اقدامات ميداني

اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و ساكنين روستا از يك سو و 

هاي مرتبط با اقتصاد و همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهاد

بر اين اساس مراحل زير از جمله مهمترين و . اشتغال روستايي از سوي ديگر قابل دستيابي و ارزيابي خواهد بود

  :اساسي ترين شيوه جهت دستيابي به اهداف فوق مي باشد

  تهيه پرسشنامه - 

است و به صورت كتبي به افراد  پرسشنامه شامل بسته اي از پرسش هاست كه بر طبق اصول خاصي تدوين گرديده

  .ارائه مي شود و پاسخگو براساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسد
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  طبقه بندي براساس ماهيت پرسشنامه - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم :پرسشنامه باز - ١

  .در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهدپاسخي را كه مد نظرش باشد 

براي هر پرسش تعدادي گزينه و . در پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هستيم :پرسشنامه بسته -٢

هر يك از پاسخ ها به . پاسخ انتخاب شده است كه هر فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را به عنوان پاسخ بر گزيند

در . تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزا باشد گونه اي

اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است 

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  ه بكار رفته در طرح ماهيت پرسشنام -  

براي . براي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحاظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته است

در پرسش نامه باز عليرغم آنكه پاسخ . اين منظور پرسش نامه هاي باز و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده اند

مثالً در بررسي معرفي مسائل . ما پاسخ ها در هر دسته به صورت باز خواهند بودهاي مورد نظر دسته بندي شده اند ا

با وجود آنكه پاسخ هاي مورد انتظار در قالب عوامل طبيعي، ... و مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين محلي و

بندي، پاسخگو مي تواند به  اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و ساير عوامل مورد نظر خواهد بود اما در هر دسته و طبقه

  .صورت باز و گسترده پاسخ خود را ارائه نمايد
  پرسشنامه معرفي مسائل و مشكالت روستا از ديدگاه مسئولين محلي): ١١٠(جدول شماره

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه  اما در تهيه پرسشنامه بسته  

مي توان گفت كه مقياس . يك پرسشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردد

در اين . ودليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي ش

مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادي گزينه را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا 

  .براساس گزينه ها و پاسخ هاي چندگانه، ميزان گرايش خود را مشخص كنند

 و شود مي انجام سشنامهپر براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس ترين رايج از يكي ليكرت مقايس

 تحقيق موضوع به توجه با محقق طيف يا مقياس اين در. است شده ابداع) ١٩٨١-١٩٠٣( ليكرت رنسيس توسط

 ميزان چندگانه، هاي پاسخ و ها گويه براساس تا دهد مي قرار كنندگان شركت اختيار در را گويه تعدادي خود،

  .كنند مشخص را خود گرايش

 را زير مراحل بايست مي ليكرت طيف ساختن در. است گويه ٣٠ تا ١٥ حداقل ليكرت ياسمق در ها گويه تعداد

  :كرد رعايت

 موضوع انجام به مربوط نامناسب و مناسب هاي گويه تدوين و گيري اندازه مقياس دهنده تشكيل موارد انتخاب 

  دهندگان پاسخ از تصادفي اي نمونه در ها گويه از اوليه نمونه يك
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 دهنده پاسخ هر براي كل نمره محاسبه و گذاري ارزش 

 ها گويه افتراقي توان تعيين 

 برگزيده هاي گويه انتخاب 

 مقياس اعتماد قابليت ضريب تعيين  

  : دهيد قرار مدنظر را زير موارد ليكرت مقياس از بهتر چه هر استفاده براي

 از ها، گزينه در اعداد از استفاده يجا به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 مي باعث و كرده جلوگيري دهندگان پاسخ سردرگمي از مورد اين رعايت. شود استفاده مناسب عبارات و كلمات

  .نگيرند قرار اعداد تاثير تحت و كرده مشخص بهتر ها گزينه به توجه با را خود گرايش تا شود

 يك در صحيح هاي گويه انتخاب شد، اشاره نيز فوق گانه شش لمراح در كه همانطور: ها گويه صحيح انتخاب 

 هايي گويه تعداد بايست مي همچنين كنيد، خودداري ربط بي و مبهم هاي گويه از. دارد فراواني اهميت پرسشنامه

  .باشد يكسان دارند موافق و مخالف هاي گرايش كه

 به و) اصال تا كامال از( كامل بازه يك در را ها هگزين كنيد تالش: كنيد انتخاب ها گزينه براي مناسب اي بازه 

 .كنيد انتخاب بعدي تك صورت

 است مبهم هاي گويه جزء ها، گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو پرسيدن از 

 كه بطوري باشد مشخص و گويا كامال بايد سوال هدف. كرد خواهد مشكل دچار پاسخ انتخاب در را دهنده پاسخ كه

 .باشند داشته واحد برداشت يك آن از مختلف افراد

 هستند هايي گزينه جمله از!  آورم نمي ياد به!  دانم نمي!  ندارم نظري: بگيريد نظر در خنثي گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه

 تعداد كه حالتي در كه چرا گيرد قرار قبل مورد با مستقيم ارتباط در تواند مي مورد اين: باشد ردف ها پاسخ تعداد 

 .باشد خنثي گزينه تواند مي وسط نقطه اين كه داشت خواهد وجود وسط نقطه يك هستند، فرد ها پاسخ

 دارند همراه به را تريبه هاي پاسخ پرسشي هاي گويه از استفاده معموال: كنيد استفاده پرسشي هاي گويه از.  

براي اين منظور در طرح مورد مطالعه از مقياس ليكرت استفاده شده است اين روش در جهت بررسي و كسب نظر 

ساكنين روستا در ابعاد اقتصادي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل 

  .ا مورد ارزيابي قرار گرفته اندمختلف اقتصادي از جهات مختلف، پاسخ ه

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ اجرا - 

 پرسشنامه به طريق رو در رو  

 پرسشنامه تلفني  

 پرسشنامه پستي  

 پرسشنامه رايانه اي  

 پرسشنامه پست الكترونيكي 

  .كه براي تحقيق حاضر غالباً از پرسشنامه رو در رو استفاده به عمل خواهد آمد
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  از لحاظ محتواي سنجش شده طبقه بندي پرسشنامه - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 

  انواع پرسشنامه هاي به كار رفته در طرح - 

به طور كلي پرسشنامه هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي 

كمي و كيفي مورد ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اين پرسشنامه ها به شرح  شده و نتايج حاصل از آن به صورت

  .ذيل مي باشد

پرسشنامه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا : پرسشنامه عمومي - ١

را، بخشداري در قالب نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شو

شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسائل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مورد نياز، 

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... بررسي و مطالعات جمعيتي، تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي و

در حالت كلي پرسشنامه عمومي . و در نهايت مورد تحليل قرار مي گيرندحاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري 

  :شامل موارد زير خواهد بود

 بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي در روستا  

 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين  

 معرفي مسائل و مشكالت از ديدگاه مسئولين محلي  

 عرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه مسئولين محليم  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه جوامع محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه ساكنين  

 بررسي خدمات موجود  

  تعداد جمعيت و خانوار روستا در طول دوره هاي سرشماري: شاملبررسي جمعيتي  

  فعاليت هاي اقتصادي روستا به تفكيك مشاغل

  شرايط سواد و درصد افراد باسواد

  بررسي هاي اقتصادي

  تخمين درآمدهاي ناشي از فعاليت و محصوالت

  ي در روستابررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زير بناي

براساس مطالعات موجود در فصل دوم مي توان گفت كه نقش و جايگاه روستا و برنامه هاي توسعه فضايي در سطح 

منطقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آمايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده 

  .است
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  معرفي مسائل و مشكالت روستا

تا از چند بعد مورد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعاد در دو بعد مشكالت روستا از لحاظ مسائل و مشكالت روس

ساكنين، مسئولين محلي شامل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در 

  .اين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده است

 بيعيط 

 اجتماعي 

 اقتصادي 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :اين مشكالت غالباً مربوط به عوامل زير خالصه شده است

 سرمازدگي محصوالت 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

 سيل و خسارت ناشي از آن 

 خشكسالي 

 آفت هاي گوناگون فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف زراعي، باغداري، دامداري، زنبورداري و... 

 مسائل زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آبي، خاكي و... 

 تخريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويه 

 زلزله و صدمات ناشي از آن با توجه به زلزله خيز بودن منطقه 

  .ائل و مشكالت توسط اهالي و مسئولين روستا مورد تأكيد قرار گرفته استكه اين مس

  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .مسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است

 مهاجرت از روستا 

 عدم اشتياق جوانان روستايي به ماندن در روستا 

 ه و داراي مدرك دانشگاهيبيكاري جوانان تحصيل كرد 

 اعتياد و مسائل ناشي از آن 

 اختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانواده 

 رغبت پايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٤٣ 

 

 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  مسائل و مشكالت اقتصادي

  .بندي شده استاين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته 

 بيكاري 

 درآمد پايين 

 وجود روابط داللي و سلف خري در خريد محصوالت كشاورزي 

 عدم پرداخت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبط 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي نوسانات متغير 

  مسائل و مشكالت زيربنايي

مشكالت زيربنايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه آب، برق، گاز، 

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

ياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي مي باشد كه در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آب

  .روستاييان و مسئولين محلي مي باشند

 عدم اجراي طرح هادي روستايي 

 كيفيت پايين جاده مواصالتي موجود روستا 

 عدم وجود اقدامات زيربنايي در جهت آبياري مزارع 

 آنتن دهي خطوط ارتباطي و تلفني در روستا مشكالت مربوط به 

  راهكار و پروژه هاي مورد نظر از نظر ساكنين و مسئولين محلي

الزم است به مانند بررسي مسائل و مشكالت روستا كه در چهار بعد انجام يافت، ارايه راهكار نيز در چنين سطحي 

  .صورت گيرد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت طبيعي

از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا مربوط به آب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات 

ساكنين روستا ايجاد و احداث طرح آبرساني شهيد محمدزاده در باالدست روستا از جمله مهمترين اقدامات الزم در 

  .جهت تأمين آب زراعي روستا به شمار مي رود

 ه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت كنترل و جلوگيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب تغيير شيو

مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبياري به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات 

يگر اقداماتي است كه مي تواند مانع از همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از د. موثر به شمار مي رود

 .هدر رفتن زياد آب گردد
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  جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق

 .از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد

 در اين . اي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمترين مانع در جهت مقابله با خشكسالي روستا قرار گيرداجر

 .خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند

  انهار كشاورزيجلوگيري از هدايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و 

 مقابله با آفت هاي كشاورزي كه باعث از بين رفتن محصوالت زراعي مي گردد . 

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اجتماعي

ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا از يك سو و ساير مسائل مرتبط 

شمار مي رود كه در صورت وجود شغل مناسب با درآمد كافي جوانان روستا با ميل و با مشكالت اجتماعي آن به 

رغبت زياد در روستا باقي خواهند ماند از سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش 

اي مقابله رشد و ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم بر. تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

توسعه اعتياد از طريق توسعه فضاهايورزشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب خواهد 

  .شد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اقتصادي

ن معضل و اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از جمله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمتري

مشكالت روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل 

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد

ت كشاورزي از ديگر اقدامات الزم در جهت مقابله با مشكالت موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوال

  .اقتصادي روستا به شمار مي رود

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت زيربنايي

  .اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل مي باشد

 اصالح جاده بين روستايي 

 دني روستا از لحاظ كمي و كيفيتوسعه شبكه آب آشامي 

 توسعه شبكه ارتباطاتي الكترونيكي روستا 

 اجراي طرح هادي روستا 

 احداث سالن ورزشي، پارك و بوستان بازي 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٤٥ 

 

  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ١١١(جدول شماره

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي
  رودخانه

رودخانه زنجانرود از عبور 

  غرب روستا
  قرارگيري اراضي زراعي آبي روستا در امتداد رودخانه فوق

  امكان كشت محصوالت گندم، جو، حبوبات و سيب زميني  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  اقتصادي

  در ايجاد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و جديد  -  وجود كارآفرينان

  -  -  جمعيت جوان و نيروي فعال قوي

وجود جمعيت متخصص و داراي 

  مدرك دانشگاهي و فني و حرفه اي
-  

امكان بهره برداري از نيروي هاي متخصص در توسعه 

  اقتصادي در ايجاد صنايع روستايي

وجود كارگاههاي متعدد شامل 

كارخانه فرش، الياف، قند، لوله پلي 

  اتيلن، توليد اسيد

  ار فعال روستا در آنامكان فعاليت نيروي ك  در ماتداد جاده

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

  امكان توليد و تأمين انرژي  جنوبغرب روستا  وجود نيروگاه سيكل تركيبي 

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، 

  گاز، تلفن
-  -  

  تأمين انرژي مورد نياز واحدهاي توليدي و صنعتيامكان   -  عبور خطوط متعدد انتقال انرژي

عالوه بر آن به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا الزم است مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و 

مسئولين محلي در قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتايج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر 

  .ارائه نمايد توسعه روستايي

  ظرفيت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار

زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك 

اعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، ب

روستا به سر انجام نرسد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق روستايي به وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد 

و در اين بين نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد 

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي ). آب و زمين(صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد و در 

رشد و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي 

راعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گفت كه باشند، انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي ز

  .نيروي انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود

روستاي خيرآباد يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده دارند 

ا عليرغم آنكه طي سالهاي گذشته مهاجرت هاي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن در در اين روست

برخي از آنها موفق به كسب . روستا و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند

ند براساس مطالعات بعد از تعداد مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باش
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نفر در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتري موفق به اخذ  ٥٥تقريبي تحصيل كردگان در روستاي خيرآباد برابر 

  .مدرك تحصيلي شده اند
  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي در روستاي خيرآباد): ١١٢(جدول شماره

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  

  ٨  -  ٣  ٥  دختر

  ٤٧  ٢٠  ١٢  ١٥  پسر

  ٥٥  ٢٠  ١٥  ٢٠  جمع

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                               

از سوي ديگر بررسي زمينه هاي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف 

ربوطه به نوعي ظرفيت نيروي انساني داراي فعاليت گسترده اي مي باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي م

روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد در 

اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده است و معموالً 

نار فعاليت هاي مختلف رسمي و غيررسمي به فعاليت در بخش فوق نيز مبادرت مي غالب جمعيت روستايي در ك

ورزند بنابراين بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي است كه تعداد قابل توجهي از نيروي فعال روستا 

نيز برخوردار است  بعد از فعاليتهاي كشاورزي، مشاغل خدماتي كه از تنوع قابل توجهي. را در خود جذب نموده است

نفر در  ٨٠بخش ديگري از نيروي انساني روستا را در خود جذب نموده است كه بررسي ميداني نشان مي دهد تعداد 

اين خصوص به فعاليت مي پردازند و در نهايت فعاليتهاي صنعت و معدن نيز سهمي ويژه را در اشتغال نيروي انساني 

نفر از ساكنين روستا در صنايع كارگاهي و توليد به  ٣٥ميداني تعداد  براساس مطالعات. روستا دخيل بوده است

  .فعاليت مي پردازند

شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت ها و خدمات 

  براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستا

  ي و اولويت بنديشناساي

همچنانچه در بحث هاي گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو 

  .ركن اساسي و كلي به شرح ذيل قرار دارد

  ركن و عوامل طبيعي - ١

ي در مناطق اين ويژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار مي رود و معموالً وابستگي اقتصادي و اجتماع

روستايي بيش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل 

مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش 

رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي  گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش،

حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد
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 بوم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد

  عوامل انساني -٢

عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه 

عي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبي

بنابراين . بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

تغيير شكل مواد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محصوالت 

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... د مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات ولبني، تولي

از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان . ارزش توليد داده هاي طبيعي بيافزايد

  .يت ها توليدي مناطق روستا اثرگذار مي باشندآثار تاريخي از ديگر زمينه هايي هستند كه در فرآيند شناسايي ظرف

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي را مي توان در موارد زير دسته 

  .بندي كرد

 توليدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات و سيب زميني در روستا  

  توليدات باغي  

  پرورش زنبورعسل  

 بني به ويژه پرورش دامهاي سبك و اصالح نژاد آنهاتوليدات ل  

 صنايع دستي روستا سابق و جديد  

 توليدات كارگاهي شامل كفش، توليد انواع البسه  

  .كه با توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود

عيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها برندسازي فعاليت ها و خدمات براي ت

  جهت تحرك اقتصادي روستا

يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شمار مي  Brandingبرندسازي يا 

ين جايگاه الزم اين شيوه در واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و محبوبيت كه براي رسيدن به چن. رود

  .است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد

 ساخت نام و نشان تجاري 

 مهيا نمودن زيرساخت ها 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

 تبليغات و جذب مشتري 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 توجه به نظرات و بازخوردها 

 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 
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 توسعه مداوم و تعامل سازنده 

 ليت هاي فرهنگي و اجتماعيفعا 

 فعاليت به شكل همه جانبه و گسترده 

  

  

  

  

  

  

  

برند تركيبي از نام، كلمه، نماد يا طرحي است كه هدف محصول و شركت بوده و آن را نسبت به محصول رقبا متمايز 

ي و شناسايي بررس. مي كند، به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند

اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند به صورت يك برند به شمار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به 

  .شرح ذيل مي باشد

  :وجود قابليت و پتانسيل -١

رد اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرار گي

مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درجه اول بايد قابليت خاصي در هر نقطه جغرافيايي به 

  .وجود آيد و در نهايت به صورت برند آن معرفي گردد

  :دامنه فضايي برند -٢

بليغات، سرمايه هر برند از يك دامنه فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط محصول از جمله كيفيت، ت

بستگي دارد ممكن است برندي از محصول از دامنه محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و ... گذاري، حجم توليد و

  .حتي فراملي برخوردار گردد

  :رقابت -٣

برخوردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداوم عرضه در هر بازاري ... برندي كه از حسن سابقه، كيفيت مناسب و

  .اهد داشتخو

  :نوع بسته بندي -٤

بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم در هر توليدي به شمار مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل 

  .به برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گردد

ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق  

مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در سطح 

  .روستاهاي هدف منجر به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
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 سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوارهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و : توليد نان هاي محلي

اين ويژگي در برخي از . تدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت نان تهيه شده آنها تأثيرگذار بوده است

به آن مي تواند در روستاهاي هدف تبديل به يك برند خاص مناطق روستا كماكان پابرجا بوده و در صورت توجه 

 .باشد از جمله آن ها مي توان به فسر و نان لواش محلي اشاره نمود

  فطير محلي): ٣٧( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

  

 تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي : توليد تخم مرغ محلي

بل توجهي را دارد و اين امر با توجه به امكان توليد مرغ محلي زمينه الزم را جهت ايجاد يك برند مخصوص تفاوت قا

و به خصوص دام سبك در روستاي خيرآباد و اهميت و كيفيت محصول لبني آن . بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .سطح روستا فراهم است از جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برند در

 وجود پرورش گوساله در عمده مناطق روستايي بخش باغ حلي سبب گرديده تا مواد اوليه : محصوالت لبني محلي

الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهيا گردد كه اين امر زمينه را براي توليد انواع محصوالت لبني از جمله 

  .پنير، كره، ماست فراهم مي سازد

 منطقه باغ حلي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي : ان داروييگياه

مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را 

به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب،  دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي

سبزدرق، ساريجالو، شكورآباد، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود مي باشد كه در حال 

حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روستاهاي فوق را خريداري مي 

 .نمايند

  گل گاو زبان): ٣٨( مارهشتصوير 
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شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها 

براين . در الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داشت

ر جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به طور دقيق دسته اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده د

الزمه چنين ويژگي اي . بندي گردد ميزان خطا در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز بسيار كمتر خواهد بود

ايه بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقابتي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرم

  .گذاري توسعه اقتصادي آن اولويت بندي گردد

مطابق با مطالعات فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي موجود روستا در ابعاد اقتصادي 

  .زير قابل دسته بندي مي باشند

 وجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را براي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازد. 

 سيل فوق در ايجاد و احداث فعاليتهاي زنبورداري قابل توجيه استپتان. 

  با توجه به كاربري اراضي پيشنهادي روستا در پيرامون آن چراگاههاي خوب پيشنهاد گرديده زمينه را براي

 .پرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايد

 زم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي ال

 .رود

  با توجه به رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي

 .احداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته است

  است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري فعاليتهاي بوم گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي

 .براي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستا به شمار مي رود

 سرمايه گذاري در جهت توليد انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود انواع گياهان استپي در پيرامون روستا 

 قتصادي روستاتعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جهت تحرك ا

مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با محوريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي توان گفت كه 

. روستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشد

طق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در منا

مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

 بنابراين محورهاي توليد ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .براي روستاي خيرآباد در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و 

كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است بنابراين از آنجا  ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم است 
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نژادي جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهداري در 

  .ري هاي صنفي را نيز داشته باشددامدا

  :بر اين اساس دام هاي سبك كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبارتند از

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 گوسفند فين شيپ 

 گوسفند شيري الكن 

 گوسفند آواسي  

 پرورش زنبورعسل و توليد فرآورده هاي مرتبط با آن  

د روستا توليد فرآورده هاي مرتبط با زنبورعسل از جمله فرآورده هايي است كه نمي تواند در با توجه به قابليت موجو

سطح روستاي خيرآباد پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده 

داتي هستند كه مي توانند به صورت هاي آن مانند ژله رويال، بره موم، گرده گل، نيش زنبور و موم از جمله تولي

  .صنعتي با راندمان توليدي مناسب در سطح روستا استقرار يابند

 ايجاد صنايع لبني  

مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در 

  .عه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوندصورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جهت توس

جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  مرتبط با ظرفيت ها، مزيت ها و محورهاي توليد

ه ايده هاي مختلف جهت دستيابي مناسب مناسب و اصولي فرآيند توسعه اقتصادي در مناطق روستايي، توجه ويژه ب

كارآفريني امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق روستايي 

به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد 

د مقاوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شكل مي روستاييان گردد از سوي ديگر براي نيل به اقتصا

  .دهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايد

به طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي 

متنوع سازي اقتصاد،  كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد، توسعه روستاها

بنابراين هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  ؛استفاده بهينه از منابع و بهبود زندگي روستاييان شود

ه توانمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير با توجه ب. مشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي است

روستاها در عصر . موجود در روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اين مشكالت كاسته شود

از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاي روستاها نيازمند  حاضر با تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛

حل ها و روش هاي جديد بستگي دارد؛ بنابراين توسعه روستايي در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده اي با يافتن راه 

  ).٢٨١:١٣٨٣پاسباني، (مفهوم كارآفريني دارد 
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در مناطق روستايي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر 

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد) ماتكشاورزي، صنعت و خد(بخشي 

چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت توليدات و 

ديگر است و به  كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش هاي اقتصادي

در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توسعه . جرأت مي توان گفت كه توسعه ساير بخش ها به آن وابسته است

اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده هاي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي 

ني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفري

  .قرار مي گيرند

كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهومي مشابه : ايده هاي بخش كشاورزي -١

با  فعاليت هاي مرتبط بر اين اساس، كارآفريني در كشاورزي به معناي به كارگيري خالقيت و نوآوري در. دارند

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . كشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در اين بخش وجود دارد

فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل . كارآفريني است

 رين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستندمهم ت... داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست و

كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آورند به 

بازارهاي  عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام، توليد براي

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از

است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً 

كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي  به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص

را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در زيرشاخه 

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  ي و زيرشاخه هاي آنمشاغل كشاورز - الف

 زراعت 

گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي خيرآباد مورد برداشت قرار مي گيرند كه اين 

 :محصوالت غالبًا به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرند

  .بخشي از محصول مورد خود مصرفي روستا مي گردد -١

  .مي گردد ليد مي باشد به ساير مناطق به صورت خام و مواد اوليه صادربخشي ديگر كه مربوط به مازاد تو -٢

در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و توسعه 

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 
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  جو پرك - 

  

  

  

  

  

  پرك گندم - 

  

  

  

  

  

  گندم پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  

  جو پوست كنده - 
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  بلغور جو - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور گندم - 

  

  

  

  

  

  

  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

 فهرست توليدات مرتبط با حبوبات 

ذا ايجاد واحد با توجه به اينكه عدس مهمترين محصول توليدي روستا در خصوص حبوبات به شمار مي رود ل

  .كارگاهي مرتبط با بسته بندي محصول فوق يكي از ايده هاي كارآفريني مرتبط با آن به شمار مي رود
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 پرورش قارچ 

  توليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگي - 

  

  

  

  

  

  

  كشت زعفران - 

  

  

  

  

  

  

  كشت گل محمدي - 

  

  

  

  

  

  

  :ت دامي و دامپروريتوليدا -٢

دامداري و دامپروري يكي از عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و از جمله عرصه هايي است كه از يك سو ارتباط تنگاتنگي 

با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي 

  .ر مي رودتوليد، كارآفريني و اشتغال به شما

وجود مراتع و چراگاه هاي مناسب براساس آنچه كه در تحليل و تبيين منابع طبيعي روستا ارائه شد بستر مناسبي 

براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي خيرآباد دام هاي سبك و سنگين به 

يجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد صورت توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ا

مي تواند در توسعه اقتصادي و  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .افزايش درآمد ساكنين روستا موثر واقع شوند
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 توليد انواع طيور  

اي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين پرورش مدرن و صنعتي انواع طيور يكي از گامه 

زمينه در سطح روستاي خيرآباد اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابليت ايجاد اشتغال 

  :در روستا را دارد شامل

  ايجاد مرغداري - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بوقلمون - 

  

  

  

  

  

  

  كبكپرورش و نگهداري  - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بلدرچين - 

  

  

  

  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٥٧ 

 

  پرورش و نگهداري شترمرغ - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري اردك - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري غاز - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش انواع طيور محلي و بومي - 

  

  

  

  

  

  

 پرورش زنبور عسل 

عسل است از اين رو است كه ارزش  درصد از محصوالت كشاورزي وابسته به زنبور ٤٧اين نكته قابل توجه است كه 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥اقتصادي زنبورعسل را در دنيا 
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هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال غالب را 

را شامل مي شود اما ايجاد و ساخت تجهيزات ضروري و مورد نياز زنبورداري بخش ديگري در اين فعاليت كشاورزي 

  :تجهيزاتي مانند. از شغل هاي ايجاد شده با اين فعاليت را در بر مي گيرد

  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  لباس هاي محافظتي - 

بنابراين مشاغل موجود در زمينه  ؛ايستي توسط افرادي به غير از زنبوردار توليد گردداز جمله ابزار آالتي هستند كه ب

زنبور عسل به قرار زير مي  به طور كلي توليدات مرتبط با. زنبورداري از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار مي باشند

  .باشند

 كندو از خارج به آنها يافتن براي زنبور كه هستند محصوالتي اول دسته. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور محصوالت

 كندو از خارج محصوالت اصطالحاً كه محصوالت نوع اين. آورد مي كندو به خود با پيداكردن از پس و كند مي پرواز

 هستند محصوالتي دوم دسته. باشند مي گل گرده و موم بره عسلك، عسل،: همچون مواردي شامل شوند مي ناميده

 اصطالحاً كه دهد مي قرار استفاده مورد كندو در و كند مي توليد خود بدن داخل در معيني غدد لهوسي به زنبور كه

  ...و رويال ژله زهر، موم، مانند شوند مي ناميده كندو داخل محصوالت

 كندو از در خارج عسل زنبور محصوالت 

 در موجود آب مقدار. كنند مي درست كردنشان غليظ و مختلف گياهان شهد آوري جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 توليد دارند قرار ها گل انتهاي در كه مخصوصي غدد توسط شهد. باشد مي درصد ٨٠ تا ٢٥ بين معموال ها گل شهد

 و دارد قرار بدنش در كه مخصوصي كيسه داخل در كردن آوري جمع از پس را شهدها اين عسل زنبور. گردد مي

 ها شهد اين دادن قرار از پس زنبورها. كند مي انبار موقت طور به شده درست شهد ذخيره و آوري جمع براي فقط

 ١٨ الي ١٧ تا را آنها آب مقدار دهند مي انجام شهدها روي بر مكرر طور به كه خاصي فرآيندهاي طي كندو درون

 حاصل موردنظر عسل شود مي سبب نهايت در كه شود مي شهدها اين غلظت افزايش موجب و داده كاهش درصد

 .شود

 پروراند، مي و مياورد كندو به و آوري جمع ها گل شهد از را آن زنبور كه عسلي مقابل در: برگ عسل يا عسلك 

 از زنبور را عسل اين. نيست يكديگر از آنها تشخيص به قادر كننده مصرف دارد كه وجود هم عسل از ديگري نوع

 به مانند صمغ يا چسبندگي حالت و شوند مي يدهد درختان هاي برگ روي اوقات برخي در كه شيرين هاي شيره

 .ناميم مي برگ عسل يا عسلك اصطالحا را عسل نوع نيا. كند مي جمع دهند مي ها برگ

 مي ترشح خصوصي به نقاط در مختلف هاي درخت و گياهان وسيله به كه است درختان صمغ موم بره: موم بره 

 طريقي همان به و آوري جمع غيره و آلو تبريزي، نارون، بيدمشك، بيد، همچون درختاني روي از را آن زنبور و گردد

 انبار ها سلول داخل را آن هرگز ولي آورد مي كندو به و چسبانده خود عقب پاهاي به نمايد مي حمل را گل گرده كه
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 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو درزهاي و ها سوراخ از عده آن كردن مسدود براي موم بره از زنبورها. كند نمي

 و شده فيكس خود جاي در كامال تا چسبانند مي كندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. كنند مي استفاده باشد متر

 .نخورند تكان

 

  

  

  

  

  

 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. است گياهان مثل توليد در نر هاي سلول گل گرده: گرده گل 

. دارند نياز آن به خود نوزادان رشد براي زنبورها كه هستند چيزي دقيقا مواد اين و اردد وجود چربي و پروتئيني

 از سرشار گل گرده. باشد مي درصد ٣٥ تا ١١ بين چيزي و بوده متفاوت مختلف هاي گرده در پروتئين مقدار

 يكديگر با مختلف هاي گل در ها گرده شكل و ها گرده تعداد. باشد مي A,B,C,D,E نظير اصلي هاي ويتامين

 در آسم و آلرژي ميزان افزايش عوامل از يكي و هستند جابجايي قابل باد توسط ها گرده اين كه باشد مي متفاوت

 متفاوت يكديگر با و ندارند زنبورها براي يكساني غذايي ارزش ها گرده نيا. باشند مي ها گرده همين بهار فصل

 زنبورها براي آن نوع بدترين كاج مانند سوزني برگ درختان گرده و بهترين بيدمشك گل گرده مثال براي. هستند

  .هستند

  

  

  

  

  

  

 كندو در داخل عسل زنبور محصوالت 

 از مخصوص غده يك توسط زنبور بدن داخل در كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت از يكي: عسل زهر زنبور 

 وجود بدنش در ذخيره براي كه را زهري كيسه نزدهمپا روز در حدوداً و نموده ترشح به شروع تولد پس روز دومين

 است شده مشخص كامالً آن تركيبات است گرفته صورت زهر اين روي بر كه آزمايشاتي با امروزه .نمايد مي پر دارد

 ٦ حدود در طولي كه خود نيش با تواند مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا و

 خود قرباني بدن به ورود با عسل زنبور زهر. كند تزريق جانوران ساير يا انسان بدن داخل به را زهرش دارد متر ميلي

 زهر اما ؛شود مي خون فشار كاهش سبب نتيجه در كه شده ها رگ شدن گشاد باعث و گردد مي خون انعقاد مانع

 .شود مي استفاده آن از ها مرماتيس از برخي درمان در امروزه و نيست مضر كامال عسل زنبور
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 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ژله رويال 

 غذايي ماده اين به ملكه هاي فعاليت تكامل و رشد. كند مي تغذيه آن از عمرش روز آخرين تا تولد روز اولين

 شود مي تشكيل اسيدي از آن وزن درصد ١٠ كه است شده تشكيل مختلفي وادم از رويال ژله. دارد كامل وابستگي

 .است موجود ضروري هاي ويتامين تمام ژله اين در. نيست شده شناخته هم هنوز آن تركيب كه

 خصوصي به سنين در و كارگر زنبورهاي زيرشكمي هاي غده از جفت سه وسيله به كه است اي ماده موم: موم 

 ماده اين كمك به عسل زنبور جمعيت .گردد مي ترشح تولدش از پس روز هيجدهمين تا سيزدهمين از يعني

 ١٢ بايد موم كيلو ١ كردن درست براي متوسط طور به عسل زنبور. نمايد مي مرتفع را خود زندگي اساسي نيازهاي

 تا بدهد قرار زنبورهايش راختيا در زده قالب موم امكان حد تا كه است زنبوردار نفع به بنابراين ؛بخورد عسل كيلو

 كندوي هر از بيشتري عسل محصول سال آخر در نتيجه در و كند استفاده كمتري عسل از موم توليد براي زنبور

  .بياورد دست به عسل زنبور

  :صنايع -٣

ه مي از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي ك

توانند در سطح مناطق روستايي ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و 

عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي خيرآباد است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني و 

  .داير و ايجاد گردندگوشتي مهمترين صنايعي هستند كه مي توانند در سطح روستا 

 توليد البسه و كفش و امكان گسترش آن 

  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٣٩( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي است همانطور كه پيشتر بيان شد اشتغال بهترين ضمانت كننده

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

بنابراين مي توان چنين عنوان كرد كه . تعهد، جهت دهي به مسير آينده و زندگي را براي فرد به دنبال دارد

در . ر افراد به شغل مناسب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشددسترسي و دستيابي بيشت

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 
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ي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، ساختار اشتغال به متغيرها. سطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شود

نظام برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي 

در فرآيند توسعه . به تفاوت در ويژگيها و وضعيت كمي و كيفي اشتغال در نواحي مختلف جغرافيايي خواهد انجاميد

ه منظور پايداري اشتغال روستايي همانطور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر اقتصادي الزم است ب

شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
  غالزاييسياستهاي توسعه اقتصادي با رويكرد اشت): ٣٤(شماره نمودار 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

براساس چنين چارچوبي مي توان اهداف كمي اشتغال طرحهاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 

  .را به شرح زير طراحي و تدوين نمود

همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي خيرآباد مي 

تا حداكثر  ٤فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٢توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ١٥
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي خيرآباد): ١١٣(شماره جدول 

 )ميليون ريال(مد طرح درآ  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ٥٠٢٤  نفر ٤  بازارچه

  ٥٧٦٠٠٠  نفر ١٥  كارگاه فرآورده هاي سيب زميني

  برنامه ها با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون

اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح روستا مي تواند به شرح ذيل مورد توجه واقع 

  .شود

 ان توليد محصوالت كشاورزيتوسعه و افزايش راندم 

 كاهش صدمات و خسارات طبيعي و انساني به محصوالت كشاورزي 

 ارائه برنامه در جهت توسعه ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري روستا 
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 برنامه در جهت اصالح نژاد دام در جهت افزايش راندمان توليد 

 برنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايدار 

 ي از توان و ظرفيت نيروي انسانيبهره گير 

  برنامه هاي مرتبط با بهره گيري اصولي از منابع آب از طريق تغيير شيوه هاي آبياري و تبديل آن از روش سنتي

 به مدرن 

 برنامه در خصوص بازاريابي محصوالت توليدات روستايي 

 برنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستا 

  امات مناسب براي ارتقا ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي موجود روستاتعيين اقد

براي مردمي كردن اقتصاد و حداكثرسازي مشاركت اقتصادي و به منظور بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم 

مزيت هاي نسبي  جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از

و رقابتي روستا انجام اقدامات مناسب و موثر در جهت ارتقاء ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا الزامي مي باشد در 

  .اين خصوص مسائل و مباحث موجود در زمينه فوق در موارد زير قابل بحث و بررسي مي باشد

 شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع 

  در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتيراهكارهاي مناسب و موثر 

  :شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع توليد -١

براي شناخت محدوديت هاي موجود در راستاي توليد و افزايش آن مي توان موارد زير را به عنوان نكات اساسي و 

  :كليدي موضوع تصور نمود

  اجرايي با ساكنين محلي روستاعدم هماهنگي الزم دستگاه هاي 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتًا فعاليت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و 

ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از ساكنين محلي و شناخت مشكالت و مسائل 

  .ط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رودآنها توسط هر دستگاه اجرايي مرتب

 ضعف در پرداخت تسهيالت بانكي 

عليرغم آنكه پرداخت تسهيالت الزم براي اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در مناطق روستايي مورد تأييد و تصويب 

از محل صندوق توسعه ملي ) د تومانهزار بيليار ٦حدود (بيليارد دالر  ١.٥هيئت وزيران قرار گرفته و مقرر شده كه 

بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري (نزد موسسات عامل 

اما در روستاي فوق و براساس اظهارات ساكنين روستا بانك هاي عامل  ؛سپرده گذاري شود) در بخش كشاورزي

  .وند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده استپرداخت تسهيالت فوق را متعهد نمي ش

 مشكالت موجود در خصوص تغيير كاربري اراضي 

. مي گيرد غالباً از سوي سازمان هاي مرتبط با موضوع مانند جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي صورت

فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام 

  .سطح روستا مي گردد
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 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 

همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي خيرآباد از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي، 

ي از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص اجتماعي دارا مي باشد كه براي بهره گير

  .اقدامات قابل توجهي صورت نگرفته است

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢

 بهره گيري از كارآفرينان موجود در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستا 

 براي گسترش اشتغال زايي در روستا برابر مقررات موجود اعطاي تسهيالت 

 انجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت در ارتقاي ظرفيت توليدي روستا 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 ايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستا 

 م طرح هاي اقتصادي و مطالعات الزم در جهت ايجاد و احداث صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در سطح روستاانجا 

 تغيير جهت فعاليتهاي اقتصادي موجود روستا از حالت سنتي به مدرن در جهت افزايش راندمان توليد 

  هاي اقتصادي روستاانجام طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فعاليت 

 اصالح نژاد انواع دام براي افزايش توليد اقتصادي 

تعيين برنامه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي ارتقا سطح فعاليت هاي اقتصادي و 

  اشتغالزايي روستا

 مي ايفا جوامع اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، توسعه در اساسي و مهم نقشي مهارت كسب و آموزش امروزه

 مهارتي سطح ارتقاء. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار توسعه به توان آموزش مي به توجه با. نمايد

 امكانات از وري بهره و توليدي روشهاي سازي بهينه به سوي را آنها كه باشد اي گونه به بايست مي روستائيان

 اهداف از روستايي توسعه. باشند روستايي توسعه اهداف از بخشي كننده تأمين كه اي گونه به داده سوق موجود

 مهم و اساسي عوامل از روستائيان مهارت ارتقاء و آموزش و بوده حيطه اين در اجرايي هاي برنامه و ها پروژه اصلي

 تلقي ارزش كم يا و فراموش نبايد آموزش رويكردي، چنين در ليكن. است روستايي توسعه پايداري و در تقويت

 تعريف مدت بلند اي آينده براي مستمر ظرفيتي عنوان به توسعه، انداز چشم در سند پايدار توسعه تعريفي در .شود

 سرمايه محيطي، زيست سرمايه سرمايه، مفهوم شود كه مي شامل را ها ازسرمايه حفاظت تعريف اين و است شده

  ).١٣٨٧ا، ازكي( گردد مي شامل را مصنوعي سرمايه و اجتماعي سرمايه انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه اصل

 ايجاد و ترغيب اي، منطقه هاي پتانسيل بكارگيري افتاده، دور و نواحي محروم در اشتغال به منتج كاربردي - مهارتي

 در مؤثر اجتماعي مختلف گروههاي و به اقشار توجه توليد، و عملكرد به دستيابي منظور به روستا مردم در انگيزش

 هاي برنامه در گردد و توجه روستا، توليدي هاي بخش صاحبان و شاغالن و زنان جوانان، مانند انساني هاي سرمايه

 به توجه با .گيرد قرار بررسي مورد تري وسيع انداز چشم در بايد روستا توسعه. شود ديده خاص طور به آموزشي

 اجتماعي و اقتصادي چارچوب تحوالت در نيز روستايي هاي آموزش بايست مي توسعه و مستقيم آموزش رابطه
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 سوي توسعه به حركت و انساني نيروي تجهيز. گردد ريزي برنامه مناطق روستايي در فرآيندها و روابط و نهادها

 و فراگيرند را كاربردي و مفيد و متنوع هاي مهارت ديده و تعليم كافي حد به روستائيان كه است ميسر زماني پايدار

  ).1390نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر در كشور روستايي اي حرفه و فني هاي آموزش وضعيت به اجمالي نگاهي

 به نياز شغل، يافتن منظور به شهرها به مهاجرت به روستاييان ايلتم بيكاري و نرخ باالرفتن و جمعيت

 اهميت به توجه با ميان اين در .است و فوري ضروري اي حرفه و فني هاي زمينه در ماهر انساني نيروي آموزش

 و صنعت كشاورزي، گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش به ارائه توجه روستائيان آموزش

 بر در را ترويجي ساده هاي آموزش تنها و كم رنگ قبل هاي سال در روستايي مناطق به ورود. تاس ضروري خدمات

 آن در روستائيان ارتقاء مهارت يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها ساير سازمان توسط كه داشته

شد  مي احساس همواره روستا بخش رد شده ريزي برنامه و آموزشهاي مدون ارائه خالء و بود شده گرفته ناديده

  ).١٣٩٠نصيري، (

 هاي برنامه اشتغال، مورد در بنيادي و تحقيقات مطالعات از بعد بايد بيكاري معضل كردن كن ريشه منظور به

 كامل اشتغال به نيل اشتغال و وضعيت بهبود جهت در زير كارهاي راه. كرد اجرا كشور هاي مختلف بخش در اساسي

 :گردد مي انعنو اجمال به

  :سرمايه بر مبتني كارهاي راه -١

 بانكي نوين هاي روش از استفاده 

 مالياتي هاي تعرفه اصالح 

  :اطالعات بر مبتني كارهاي راه -٢

 از استفاده خصوص به و ها زمينه در تمامي وري بهره افزايش براي هم(پيشرفته  هاي تكنولوژي از استفاده 

  )كاريابي براي اينترنت

 العاتاط انتشار 

 سازماني هاي فعاليت در الكترونيك خدمات ايجاد 

 :آموزش بر مبتني كارهاي راه -٣

 ابتدايي هاي آموزش سطح افزايش 

 تكميلي تحصيالت استانداردهاي افزايش 

 كاربردي- هاي علمي آموزش خصوص به و آموزش امر در بيشتر گذاري سرمايه 

 منبع همان( هاي فني هرشت خصوص به و دانشگاهي هاي رشته ظرفيت در تغيير.(  

 اى حرفه و فنى هاى آموزش هاى ويژگى - 

 پرداخته تمركز نداشتن و داشتن مسئله به اى و حرفه فنى آموزش هاى م نظا در درسى ريزى برنامه در از آنكه قبل

 و ىفن آموزش نظام هدف هاى اندازه هر. شود روشن كنونى دنياى در آن ملزومات و ها ماهيت، ويژگى بايد شود

آنها  ه دربار توان مي بهتر گردند مطرح تر شفاف جامعه انتظارات كنونى و جوامع ساختار در آنها نقش و اى حرفه
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 ناكارآمدى و كرده مواجه جديدى چالش با پيشين را تعاريف جوامع، جانبه همه و سريع تغييرات. كرد ريزى برنامه

 شده ناگزير گذشته در دهه هاي) ILO(كار  المللى بين ازمانس كه بينيم مي رو اين از. اند كرده آشكار را آنها

آمده  پيشين تعاريف در آموزش واژه براى. دهد ارائه جديدى اى تعريف حرفه و فنى هاى آموزش كار از بار چندين

 تجارى يا فنى مهارت و دانش آن وسيله به شود كه مي اطالق آموزشى نوع هر به اى حرفه و فنى آموزش كه است

  ).١٣٨٥صالحي،( كار محيط در يا باشد مدرسه در اينكه از اعم يابد، مى يا توسعه شود مى صلحا

 مد جوانان جايي كه در مخصوصاً افراد تا شخصيت شود طراحى اي گونه به بايد آموزش است آمده ديگرى تعريف در

 زبان به اند، يافته دست مشترك باور كي به نظران صاحب امروزه چه آن. يابد توسعه هستند نظر

 به هم و است) شغل( كارى مفهوم به آن، هم جديد معناى در اى حرفه و فنى هاى ش آموز كه است اين ساده

 هاى آموختگان برنامه دانش براى ابزارى شناخت و صرف عملى هاى مهارت دارا بودن بنابراين. شهروندى مفهوم

  ).1389آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين نىكنو دنياى كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و فنى

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها برنامه اين اهداف

 مناطق در اشتغال ايجاد به معطوف اي و مشاوره فني خدمات و مهارتي هاي آموزش توسعه و دسترسي افزايش 

  .روستايي

 روستايي در مناطق كارآفريني و اشتغال به مهارت فاقد آموختگان دانش تشويق.  

 روستايي خدمات توسعه و هاي تجاري پروژه اجراي روستايي، صنايع اندازي راه به روستائيان تشويق.  

 روستا در شاغلين وري بهره افزايش.  

 اي وحرفه فني هاي آموزش اهداف - 

 مهارت قد فا افراد براي اشتغال به دستيابي

 تحوالت فناوري از ناشي جديد هاي مهارت با انساني نيروي مهارت تطبيق

  ).1387همكاران، و شكوهي خواجه(باالتر  وري بهره به دستيابي منظور به انساني نيروي مهارت ارتقاء

تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس 

  كاركردي در سطح روستا 

بليت و پتانسيل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي شناخت دقيق قا

امري بديهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توسعه 

نظومه پيراموني خود به فعاليت متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضوي از م

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي خيرآباد انجام 

  .گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور گردند

  :مداريمحور توسعه روستا براساس فعاليتهاي دا -١

براساس يافته هاي وضع موجود و تحليل و تبيين صورت گرفته در خصوص منابع طبيعي، انساني موجود روستا 

فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ساكنين، 
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رين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف نقش آف

براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي توان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به 

عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح 

  .مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشندروستا و 

  :زنبورداري -٢

زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك سو و 

از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا  نيروي انساني مجرب و آموزش ديده موجود روستا

اين امر به ويژه با بهره گيري از توان زنبورعسل در توليد فرآورده هاي متنوع و مختلف آن از . مربوط به خود هستند

  .اهميت خاصي برخوردار مي گردد

  :بوم گردي -٣

اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي  در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز و قابل

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كنند، 

در . برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين صنعت پايدار، نقشي اساسي و حياتي در آينده ي جامعه داردچرا كه 

سال هاي اخير توجه به موضوع گردشگري و شناخت قطب هاي توريستي و مناطق مستعد گردشگري، مورد توجه 

نامه ها در جهت ايجاد مناطق مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها و آيين 

  .گردشگري، گامي موثر برداشته شده است

 صنايعو رونق بازار  انرژيمنابع  تامينسطح درآمد،  ، افزايشنرخ بيكاري كاهشدر  صنعت گردشگريشگرف  تاثيرات

صورت ه شغل ب ٦تا  ٢ورود هر گردشگر  ازاءبه  .صنعت است اينپرداختن به  ويژه مزايايتنها بخشي از  دستي

روند با احتسابات مشاغل در بخش هاي توليدي و  ايندر محاسبات اقتصاد دانان توسعه  .مي شود ايجاد مستقيم

  .دنفر مي رس ١٥تا  ٩ برايشغل  ايجادهر گردشگر به  براي خدماتي

 گردشگري منطقه  

نعتي نوپا به شمار مي مي كند و ص طيمراحل اوليه رشد خود را  زنجاندر منطقه  بويژه ايراندر  صنعت گردشگري

ميـراث فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه بزرگ گردشگري و تأمين نيازهاي مختلف توريستها را  اين. برخوداراست

رضايت ديداري، فيزيكي، عاطفي و اجتمـاعي در آنهـا، امكـان توسـعه  ايجاديـن نيازها و دارد تا بتوانـد بـا تـأمين ا

  .منطقه را فراهم نمايد

 تفريحي و با انگيزه طبيعت گردي، گردشگري روستايي زنجانبه منطقه سفر  مندبخش عمده گردشگران عالق

عالوه براين چون صنعت گردشگري براي منطقه  .اقدام مي زنند ايندست به  استفاده از جاذبه هاي تاريخي موجود

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 
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را تهديد مي كند و توسعه صنعت گردشگري با كمترين سرمايه گذاري باالترين  زنجانبحران بيكاري منطقه 

  .د داشتاشتغالزايي را بدنبال خواه

با توجه به رشد صنعت گردشگري در اين منطقه و پتانسيل موجود در اين روستا و انتظار افزايش ورود گردشگر به 

بوم . ي در اين روستا ايجاد گرددو اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  طبيعت، احترام به فرهنگگردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احترام به 

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 

شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به شيوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه، 

اين شاخه از گردشگري بر اساس نتايج توسعه پايدار آن شناخته مي شود كه . فايده را براي آن داشته باشد بيشترين

شامل حفاظت از محيط زيست، آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن به جامعه محلي و ارتقاء 

  .معيشت آنها مي باشد

 باغداري  

در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي  فعاليتهاي باغداري به سبب نقش آن

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

خيرآباد جز  به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح روستاي

خصيصه اصلي اقتصاد آن محسوب مي شود و با توجه به كيفيت باالي محصوالت باغي توليد شده در سطح روستا از 

جمله سيب اين قابليت براي روستاي خيرآباد وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در چارچوب 

در سطح روستا اهميت ... ندي محصول، خشكبار و چيپس ميوه وتوسعه باغات و صنايع مرتبط با آن مانند بسته ب

از سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي خيرآباد به كشت و پرورش گل . يابد

  . محمدي و محصول پسته نيز اقدام نمود

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

اد كه در توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي خيرآب

كفش و البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي خيرآباد به 

كشور  شمار مي رود كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله مركز

  .را در بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي خيرآباد گردند

 زراعت  

فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و 

نها از جمله رشته بري كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آ

جايگاهي ويژه را در اقتصاد روستا دارا هست در اين خصوص كشت زعفران از جمله محصولي است كه مي تواند به 

  .عنوان محور توسعه روستاي خيرآباد مورد توجه واقع شود
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 حفظ محيط زيست 

راي ساكنان بومي منطقه و كسب يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال ب

درآمد براي آنان است؛ كه از اين طريق ساكنين منطقه ترغيب به حفظ محيط زيست، آداب و رسوم و آنچه براي 

به اين ترتيب اكوتوريسم مي تواند در حفظ و پاسداري محيط زيست طبيعي و . گردشگران جذاب است مي شوند

مردم محلي با نمايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش . ر باشدانساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذا

محصوالت صنايع دستي شان به آنان و مشاركت دادن گردشگران در فعاليت هاي روزمره خود به ارزش ميراث 

عالوه بر اين آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي . فرهنگي خود پي برده و هرچه بيشتر در حفظ آن مي كوشند

شگران و طبيعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع گرد

و هجوم گردشگران و سرمايه هاي غير بومي ديگر به سادگي نمي تواند  كسب درآمد برايشان مطرح خواهد شد

  .موجب كاهش غناي فرهنگي منطقه گردد

 بازار هدف 

رفته در صنايع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين با پيشرفت هاي صورت گ

نيز در ديد و دسترس عالقمندان به سفر و گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري يا توريسم، بزرگترين 

    .صنعت در دنيا محسوب مي شود و شاخه ي طبيعت گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن است

را به مقصدي مطلوب براي  روستاتواند اين  ميو كوهستاني  اندازهاي زيبا وجود آب و هواي مطلوب و چشم 

مخصوص روستايي، قيمت مناسبت وجود فرهنگ از مزيت هاي ديگر اين طرح مي توان به   .گردشگري تبديل كند

  .اقامت، محيط اقامتي متفاوت و دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرد

در مي توان از جمله فعاليت هايي است كه ... تبليغات محيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و اي جذب گردشگر بر

از طريق همچنين  .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .ف معرفي كردبازار هد مي توان اين روستا را براي بخشي از اينترنت و گردشگري مجازي،

  اكوتوريسم(تعريف طرح بوم گردي( 

ها، روابط  كند كه بيشتر آن هاي بسياري را براي كسب و كارهاي كوچك خانوادگي ايجاد مي گردشگري فرصت

اين حضور و مشاركت از . مستقيم و متقابل ميزبان و مهمان را در خانه و امالك خانواده گردشگرپذير در بردارند

ي تجربه و رضايت گردشگر و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي سوي خانواده، برا

ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چند  ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . است

بر اساس اولين . استگردي  هاي بوم گذشته در ايران به شدت در حال توسعه است، ايجاد و توسعه اقامتگاه سال

گردشگري است كه به معيارهاي  ، اقامتگاه بومي يا اكولوژ امكانات اقامتگاهييالديم ٢٠٠٢تعريف رسمي در سال 

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 ايجاد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ 
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 مصالح بومي و داشتن بافت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و  استفاده از معماري و

 رنگ محيط؛

 رساني پايدار و كاهش مصرف آب؛ هاي آب استفاده از سيستم 

 هاي خشك و دفع ديگر انواع زباله بدون آسيب رساني به محيط؛ هايي براي بازيافت زباله به كارگيري روش 

 هاي نو با استفاده از وسايل مدرن؛ ي پايدار به روش هاي سنتي و به كار گيري انرژيها استفاده از انرژي 

 كار گروهي همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ 

 هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردشگران و مالكان اقامتگاه ها درباره چگونگي حفاظت و  ها و برنامه ارائه كارگاه

 مون؛برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرا

 يريزي توسعه پايدار محل هاي تحقيقاتي در جهت برنامه همكاري با برنامه. 

ها كه ويژگي يكساني دارند، داراي  اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل

هاي قديمي بازسازي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه 

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . شوند شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي

تي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و كنند، سعي بر اين است تا ميهمانان با شيوه سن خانوادگي ارائه خدمات مي

هاي طبيعت  برخي از آنان فعاليت. از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را به انجام برساند

گردي مكملي چون بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي 

درواقع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي  .دهند ميرا به مسافران خود ارائه 

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و  هاي گردشگري، ساختار محيطي بوم خدمات، محصوالت و فعاليت

ي اصلي يك ها مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته

هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتل

محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي 

با جامعه محلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي  طبيعي منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٤٠( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٧٠ 

 

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 فني و مهندسي كه تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان ها  هاي بوم گردي ضمن رعايت اصول كليه اقامتگاه

هستند، با استفاده از مصالح بومي و با بهره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي 

 .دپيرامون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته باش

  داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و طراحي

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود

 سماندها و استفاده بهينه از در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت و بازيافت پ

پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون 

 .خود منتهي شود

 دكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشن. 

 زي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در نورپردا

 .دمصرف انرژي داشته و حداقل آلودگي نوري را در منطقه ايجاد نماي

  سيستم گرمايش و سرمايش اقامتگاه هاي بوم گردي بايد ضمن تأمين رفاه مسافران حداقل تاثير منفي را بر

منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه محيط زيست 

 .دهاي بوم گردي به كمترين حد ممكن برس

  استفاده از پوشاك بومي ضمن رعايت اصول بهداشتي و ايمني براي كليه كارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي و

زگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكي

 .تالزامي اس

 هاي بومي را با استفاده  كليه اقامت گاه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعايت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشيدني

 .داز سفره آرايي بومي و رعايت اصول بهداشتي به گردشگران ارائه نماين

 يان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون حضور راهنما

اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 ي در محيط هاي طبيعي و به دور از مراكز امدادي، ضروري است كليه هاي بوم گرد با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه

اقامتگاه هاي ضمن شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي 

گزارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت حوادث در 

از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و ( خوددوده جغرافيايي فعاليت مح

به انجام برسانند و همجنين كارمندن ملزم به اخذ گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه و ) …مطابق گزارش مذكور و

 .دامداد از مراجع ذيصالح هستن

  تهنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي ضروري اسآگاهي و پايبندي گردشگران به. 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٧١ 

 

ها در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل ميراث  كارشناسان طبيعت گردي استان

لكرد فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه استان هاي كشور ناظر بر اجراي دستور العمل ابالغي و بر عم

نظير  گردي در ايران و استقبال بي شايان ذكر است؛ روند رو به رشد بوم. داقامتگاه هاي بوم گردي خواهند بو

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  هاي بومي، نشانگر اين است كه دست گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

تواند راهگشاي مسير  آنچه اكنون مي. تعشايري اس گذاري ويژه در بخش گردشگري روستايي و نيازمند سرمايه

گردي و توسعة آنها بر اساس استانداردها  هاي بوم توسعه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاه

 .تو اركان ياد شده اس

 معرفي طرح 

ها كه ويژگي يكساني دارند، اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل 

داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي 

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . بازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شوند

محل خاص آشنا شده و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي  ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن

 .دسفر خود را به انجام برسان

 تفاوت اقامتگاههاي بوم گردي با هتل و مهمان پذير 

هاي گردشگري،  اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي خدمات، محصوالت و فعاليت

را، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي گ ساختار محيطي بوم

هاي اصلي يك اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند   مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته

 .دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان هتل

  خدمات قابل ارائه 

صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و لباس، . يد همه خدمات رنگ سنت داشته باشددر اين واحدها با

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 

نوستالوژيك داشته هر چقدر سنتي تر باشيد و ابداعات . گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

همچنين مي توان فعاليت هاي طبيعت گردي مكمل . تباشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داش

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

وم گردي در برخي مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن از يك دهه قبل واحدهاي ب

در دوسال گذشته ضوابط تشكيل اين واحدها توسط سازمان . موقع اين واحدها بصورت امروز داراي شناسنامه نبودند

و در حال ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گردي شدت گرفته 

  .دواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشن ٥٠حاضر بيشتر از 
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 مكان اجراي طرح 

روستاها و مناطق نمونه گردشگري، كويرها و مناطق جنگلي و همه روستاهاي كشور كه داراي جاذبه هاي تاريخي، 

 .دگردي مي باشن فرهنگي و رفاهي مي باشند گزينه مناسبي براي راه اندازي اقامت بوم

 مجوز تأسيس 

در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث 

 .فرهنگي و گردشگري مراجعه نمود

 توسعه بوم گردي در آينده 

دنبال  طيل مردم بهروزها همه به دنبال يك جاي دنج و متفاوت براي آخر هفته خود مي باشند و در روزهاي تع اين

بر همين اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردي در ايران . فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند

اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

ميليون  ٢٠همچنين بر اساس برنامه ششم توسعه كه . دناشدني دار الخصوص خارجي جذابيتي وصف گردشگران علي

گردشگر هدف برنامه مي باشد توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه هاي 

  .دحمايتي براي تاسيس اين واحدها در همه مناطق گردشگري و بافتهاي تاريخي و روستايي را دنبال مي نماي

 انواع اقامتگاه هاي بوم گردي 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي . بر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

در مشخصات اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي . مي شوند انجام دهند طبقه ممتاز تعيين

هر يك از درجه ها اعالم شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي درباره مديريت و 

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 ماعينقش پروژه در تأمين رفاه اجت 

در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله 

  :تچنين اس

 مستحكم نهاد مقدس  يها انيبرابر، تحكيم بن يها ز سالمت، رفاه و امنيت، تأمين اجتماعي، فرصتبرخوردار ا

 از محيط زيست مطلوب خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند

  ي ها ارزشتوسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و

مشروع، حفظ كرامت و حقوق  يها يمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاداسال

 ضاييها و بهره مند از امنيت اجتماعي و ق انسان

  شامل آسياي ميانه، ( يغربدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب

، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر )كشورهاي همسايهقفقاز، خاورميانه و 

 اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
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  ،الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي

بر اساس تعاليم اسالمي و  يا فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه نوانديشي و پويايي

 )ره( ينيامام خم يها شهياند

 تاس اصول عزت، حكمت و مصلحداراي تعامل سازنده با جهان بر اس 

 يامدهايپ. ستيقابل تصور ن گريامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن د

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يو زندگ تيتمركز فعال يها به عنوان كانونشهرها . اند كرده رياجتناب ناپذ شهيهم

ها  دارند كه كمبود آن يها نقش اساس آن سميشهرها در متابول گانهي كرهيكنند چاره پ نيرا تضم خود يداريپا

به عنوان توجه به مراكز تفريحي و گردشي به طور عام . به وجود آورد يشهر اتيدر ح ياختالالت جد تواند يم

كننده حداقل كاركرد آن در  انيب هيشب نيبلكه ا. ستياز كاركرد آن ن يزياغراق آم فيشهرها تعر يتنفس يها هير

و هم از  نانيشهرنش يطيمح ستيز يازهاين نيتأم دگاهيفضاها هم از د نيا .رود يشهرها به شمار م كيمفهوم اكولوژ

 نيتر به مهم نجايدر ا. دارد تيدر خور اهم يگاهيآن جا يمل اجتماعو بستر ارتباط و تعا يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .شود يدر شهرها اشاره م آن يكاركردها

امروزه . هستند يآرامش و رفع خستگ يمحل برا نيها بهتر رستورانفضاهاي تفريحي نظير : يحيكاركرد تفر. ١

... ، بازار و يو محل يگيانواده روابط همساخ يحيتفر ياز كاركردها يبخش نيگزيها جا مجموعهاين  يحيكاركرد تفر

  .شده است

اقشار  يازهايهستند كه با توجه به ن يا افتهيساز روابط نانوشته سازمان  نهيها زم مجموعهاين : يكاركرد ارتباط. ٢

  .ابدي يدوام م و رد؛يگ يشكل م يمختلف اجتماع

 ينيعوجه  دودر ... و  يروان يطيو مح يصاد، اقتيفرهنگ ياجتماع يتوجه به شاخصها يزندگ تيفياز ك منظور

مسكن  تيفيك يدسترس تيفيبهتر ك ليتحص طيمثل شرا. است يشهر يزيدر روند برنامه ر) يفيك( يذهنو  )يكم(

اشتغال ( ياجتماع يها و فرصت يكنش متقابل اجتماع يبرا ييها فرصت جاديگذران اوقات فراغت ا يفضاها تيفيك

 يو اجتماع يو عاطف يروان يازهاين نيتأم يشهر يزندگ تيفيك يجوهره اصل..) .و  يرفاه مشاركت اجتماع

 تيفيك. ناقص خواهد بود) ...و  حيتفري، شاداجتماعي، ، آرامش خاطر تعلق ييبايز تيبه امن ازيمثل ن(شهروندان 

لذا . رديگ ير بر مرا د تيو امن يو شاد تيهمچون رضا ييها است كه شاخص يابعاد روان رندهيدر بر گ يشهر يزندگ

مثل  ياجتماع يها به فرصت يدسترس يها بر اساس آن با شاخص و نامند؛ يم زين ياجتماع تيمنظر آن را رضا نياز ا

از رفاه  يانيآن را ب گريد يا واژه را مترادف با رفاه و عده نيا يبرخ شود يشغل، ثروت و اوقات فراغت توجه م

 يزندگ تيفيك يابيارز يارهاياز مع يكي. شود يها مشخص م آن عيو نحوه توض يعموم يكاالها زانيبا م كه دانند؛ يم

 يزندگ تيفيك يشاخص اجتماع ياصل يارهايمع ريكه از ز باشد يم يباز و سبز عموم يدر شهرها فضا يشهر

  .باشد يم

جهت، در  نيمبه ه. است شيرو به افزا يريبه طور چشمگ يزندگ تيفيك تفريحي در يفضاها تينقش و اهم امروزه

  .نديآ يبه شمار م نيزم يكاربر يزيبرنامه ر ماتيتصم نفكيجزء الهاي باز و تفريحي اكثر كشورها، فضا
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روزانه به چند  يطيگفت كه انسان، در هر شرا ديمراكز تفريحي و گردشي با اجتماعي – ياثرات روان يدر بررس

از  نيهمچن. دينما نيفضا را تأم نيا تواند يدشي ممراكز تفريحي و گر كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيمراكز تفريحي و گردشي در شهرها، كاركرد ز ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياز مباحث مهم و  يكيبه عنوان  نيهمچن. شود يشهرها م يستيز تيفيك شيسبب افزا

مهم اختصاص  اريبس يكاربر نيها به ا آن يشهر ينهاياز زم ياديكه هر ساله مساحت ز يشده است به طور ليتبد

  .شود يداده م

ترش مراكز تفريحي و گردشي شهر را به صورت و گس جادياز ا يناش يآثار اجتماع توان يم يكل يبند ميتقس كيدر 

  :ارائه كرد ريز

  يآثار جامعه شناخت. ١

  يآثار فرهنگ. ٢

آثار مطلوب و نا مطلوب فضاهاي باز، مراكز  يبا نظر به مطالب ارائه شده به معرف) يروان يروح( يآثار روانشناخت. ٣

  .ميپرداز يشهروندان م ير روب يو روانشناخت ي، فرهنگياز منظر جامعه شناخت يتفريحي و گردش

 يها ييبايبدون ارتباط با ز ها ييتوانا نيدارد و ا ياريبس يها ييشده است كه توانا دهيآفر يانسان به گونها فطرت

به  باشند يم و مراكز تفريحي ها پارك، كه همان فضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي يشهر يكه در زندگ يعيطب

انسان شكوفه  يها تياز مراكز تفريحي و گردشي خالق يو بالطبع در پرتو بهره مند ديگرا يم يو خمود يافسردگ

 ريغ راتيو تاث ايشهر از مزا ميشهروندان مق شترياگرچه ب. ديمايپ يخود م يانسان راه تكامل را در زندگ و گردد؛ يم

 انيو كنش متقابل م ريتأث نياما ا ستنديخود آگاه ن يفضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي بر زندگ ميمستق

به  يگوناگون يها ها توسط پژوهش آن ياز آن بر زندگ ياز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردار يبرخوردار

موضوع اشاره شده  نيبه ا زين ميو قرآن كر ثيعلما و احاد يها نوشته انيبه عنوان مثال در م. باشد يم دهياثبات رس

  :كه ديآ يبه دست م نيچن ثيو احاد اتياست از مجموعه آ

  .كند يو اورا شاد وخوشحال م دهيبه او آرامش بخش. ديزدا يانسان را م يها به مراكز تفريحي و گردشي غم رفتن. ١

 ايو  جاديدر او ا يديرا از انسان دور كرده و شور و ام يديو نوم اسياز مراكز تفريحي و گردشي حالت  يبهره مند. ٢

  .كند يم تيتقو

مشكالت با  نيكه ا يدارد به طور يو روان يروح يها يماريقابل توجه در درمان ب يريز تفريحي و گردشي تاثمراك. ٣

  .رود يم انياز م ها طيمحاين در  دنينگاه كردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس كش

  .و تكامل است يتعال يحركت به سو يبرا زهيانگ بارتباط با مراكز تفريحي و گردشي موجب نشاط و موج. ٤
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تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان 

  و روستا

  بازارچه

  

  

  

  

  

  

  

  

  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 رد ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  . رنديگ يم قرار استفاده مورد يبردار بهره دوران يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 زمين محل اجراي طرح 

  هزينه خريد زمين): ١١٤(جدول شماره

 محوطه سازي و برآورد هزينه هاي آن 

  هزينه محوطه سازي): ١١٥(جدول شماره

 توضيحات )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد )رمربعمت(مساحت   شرح

  ٣٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠  زمين

مساحت  شرح كار

 )مترمربع(

قيمت واحد   مشخصات فني

 )هزارريال(

ميليون (كل هزينه 

 )ريال

  ٣٠٠ ١٠٠  )اسپيكر(زمين  تسطيح ٣٠٠٠  تسطيح و خاكبرداري زمين

  ٥٠٠ ١٠٠٠ جاده بين سالنها،پاركينگ فضاي باز ٥٠٠  خيابان كشي پاركينگ

فضا سازي با كاشت درختان و نصب صندلي  ٣٠٠  فضاي سبز و زيباسازي محوطه

 به همراه زيبا سازي محوطه

١٩٥ ٦٥٠  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٧٦ 

 

 ساختمان هاي مورد نياز 

  هزينه ساختمان سازي): ١١٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد   مشخصات فني )متر مربع(تعداد  شرح

 ١٧٢٩ بازار 
سرپوشيده اسكلت فلزي، كف موزائيك نازك 

 كاري، طاق ضربي
٨٦٤٥ ٥٠٠٠ 

ساختمان اداري 

 و كارگري
٣٠ 

اسكلت فلزي، كف موزائيك، نازك كاري، طاق 

 ضربي، نصب درب و پنجره
٢١٠ ٧٠٠٠ 

 ١٠٠ رستوران 
سرپوشيده اسكلت فلزي، كف موزائيك نازك 

 كاري، طاق ضربي، نصب درب و پنجره
٧٠٠ ٧٠٠٠ 

 ١٦ نگهباني
سرپوشيده اسكلت فلزي، كف موزائيك نازك 

 كاري، طاق ضربي، نصب درب و پنجره
٩٦ ٦٠٠٠ 

  ٩٦٥١  جمع كل

 هزينه هاي خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ١١٧(جدول شماره

ارزش واحد  مشخصات فني تعداد شرح رديف

 )هزار ريال(

ارزش كل 

 )ميليون ريال(

 ٧٠٠ ٧٠٠٠ شامل ويترين بندي و قفسه بندي ١٠٠ تجهيز داخل بازار  ١

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ صندلي و تنديس و غيره ١ ازي محوطهصندلي و زيبا س ٢

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ يك سري ١ دوربين مدار بسته دزدگير ٣

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ كپسول آتشنشاني ١ وسايل اطفاء حريق ٤

 ٨٨٠ جمع كل

 تأسيسات مورد نياز 

  هزينه خريد تأسيسات مورد نياز): ١١٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(كل  ارزش )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح رديف

 ٢٥ ٢٥٠٠٠ كيلو وات با سيم كشي و تابلو برق ٣٠٠ انشعاب برق ١

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ با لوله كشي و نصب ايستگاه انشعاب گاز ٢

 ٢ ٢٠٠٠ خط تلفن كشي ٢ تلفن كشي ٣

 ١٣ ١٣٠٠٠ لوله گذاري انشعاب آب ٤

 ٧٥ جمع

  

  ١٣٢ ٤٠٠ ديوار كشي و حصار كشي محوطه ٣٣٠  ديواركشي و حصاركشي

  ٥ ٢٥٠٠  - ٢  محوطه روشنايي

  ١١٣٢ جمع كل
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 وسايل نقليه 

  نيازهزينه خريد تأسيسات مورد ): ١١٩(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف

 ٣٨٠ ٣٨٠٠٠٠ پژو پارس ١ سواري ١

 ٣٨٠ جمع

 تأسيسات و تجهيزات اداري 

  هزينه خريد تأسيسات و تجهيزات اداري): ١٢٠(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٦ تلفن و فاكس

 ٥٠ ميز، كمد و صندلي اداري

 ٣٠ كامپيوتر، پرينتر و نرم افزار مالي

 ٨٦ جمع

 برآورد هزينه قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٢١(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٦٩ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

 ٦٩ جمع

 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ١٢٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٣٠٠٠ زمين ١

 ١٠٧٨٣ ساختمان و محوطه سازي ٢

 ٨٨٠ ماشين آالت و تجهيزات ٣

 ٧٥ تاسيسات ٤

 ٣٨٠ وسايل نقليه ٥

 ٨٦ تاسيسات و تجهيزات اداري ٦

 ٦٩ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧

 ٧٦٣ %)٥(ي نشده هزينه هاي پيش بين ٨

 ١٦٠٣٦ جمع

 مواد اوليه مصرفي 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ١٢٣(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش ساالنه  ارزش روزانه هزار ريال )ساالنه(مصرف  شرح

 - - - مواد اوليه مصرفي  

 - جمع
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 هزينه هاي پرسنلي 

  برآورد هزينه هاي پرسنلي): ١٢٤(جدول شماره

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  ادتعد شرح

 ٢٥٢ ١٨٠٠٠ ١ مدير مجموعه

 ٢٢٤ ١٦٠٠٠ ١ حسابدار

 ١٦٨ ١٢٠٠٠ ١ كارگر خدماتي

  ١٦٨  ١٢٠٠٠  ١  نگهبان

 ٨١٢ - ٤ جمع

 ١٨٦ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٩٩٨ - - جمع كل حقوق پرداختي

 هزينه هاي استهالك و تعميرات 

اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته كليه : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات، ساختمان ها و : تعميرات و نگهداري

 .ف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كندملزومات مصر

  برآورد هزينه استهالك و تعميرات): ١٢٥(جدول شماره

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ٢١٥ ٢ ٥٣٩ ٥ ساختمان و محوطه سازي

 ٣٥ ٤ ٨٨ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

 ٣ ٤ ٧٥ ١٢ تاسيسات 

 ٢ ٣ ٨ ١٠ تاسيسات و تجهيزات اداري

 ٣٨ ١٠ ٣٨ ١٠ وسايل نقليه

 ٠ ٠ ٧٦ ١٠ پيش بيني نشده

 ٢٩٤ - ٧٥٩ - جمع

 هزينه هاي سوخت و انرژي 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ١٢٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٢٨ ٢٧٨٥ ١٠٢٠٠ كيلو وات ساعت برق

 ٨ ٥٧٦٠ ١٤٠٠ مترمكعب آب

 ٤ ١٥٠٠ ٣٠٠٠ مترمكعب گاز

 ١٥ - ٥٠,٠٠٠ پالس تلفن
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 هزينه هاي جاري طرح

  برآورد هزينه جاري طرح): ١٢٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 - مواد اوليه

 ٩٩٨ حقوق و دستمزد

 ٥٥ سوخت و انرژي

 ٢٩٤ هزينه نگهداري و تعميرات

 ١٠٥ )درصد ٥( نشده  پيش بيني

 ٥٠ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ٦٢٨ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 ٧٥٩ هزينه استهالك

 ١٣ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ٢٩٠٦ جمع كل

 سرمايه در گردش 

در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي  سرمايه در گردش

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما در توليد نقش دارد اطالق مي شود

ين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تام

 .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود

  برآورد سرمايه در گردش): ١٢٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٧١ )ماه هزينه حقوق و دستمزد  ١(حقوق ودستمزد كاركنان  ١

 ٤ )ماه ١(سوخت و انرژي  ٢

 ٧٦ جمع

 ي و منابع تأمين آن جمع كل سرمايه گذار 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طريق از طرح اين مالي منابع تامين

  .است گرديده بيني
 برآورد سرمايه گذاري): ١٢٩(جدول شماره

كل سرمايه گذاري  شرح

 )ميليون ريال(

درصد آورده 

 متقاضي

آورده متقاضي 

 )ميليون ريال(

تسهيالت بانكي 

 )ميليون ريال(

 ١٩٥٠ ١٠٥٠ ٣٥ ٣٠٠٠ زمين

  ٧٠٠٨  ٣٧٧٤  ٣٥ ١٠٧٨٣ ساختمان و محوطه سازي

  ٥٧٢  ٣٠٨  ٣٥ ٨٨٠ ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٨  ٢٦  ٣٥ ٧٥ تاسيسات

  ٢٤٧  ١٣٣  ٣٥ ٣٨٠ وسايل نقليه



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٨٠ 

 

  ٥٥  ٣٠  ٣٥ ٨٦ تاسيسات و تجهيزات اداري

  ٤٤  ٢٤  ٣٥ ٦٩ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٤٩٦  ٢٦٧  ٣٥ ٧٦٣ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 

  ١٠٤٢٣  ٥٦١٢ - ١٦٠٣٦ جمع كل

  ٤٩  ٢٦ ٣٥ ٧٦ سرمايه در گردش

 ١٠٤٧٣  ٥٦٣٩ - ١٦١١٢ جمع كل

 توليدات و فروش محصوالت طرح 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت): ١٣٠(جدول شماره

 )ميليون ريال(ل ارزش ك  ) هزار ريال(ارزش واحد  تعداد  فروش ساالنه شرح

 ١٤٦ ٢٠ ٧٣٠٠٠ درآمد از پاركينگ

 ٤٨٠٠ ٤٨٠٠٠ ١٠٠ درآمد از اجاره دادن مغازه ها

 ٧٨ ٧٨٠٠٠ ١ درآمد اجاره دادن رستوران

 ٥٠٢٤ جمع

 برآورد سود و زيان 

  برآورد سود و زيان طرح): ١٣١(جدول شماره

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ٥٠٢٤  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٢٩٠٦  ينه هاي جاري طرحجمع هز

  ٢١١٧  سود ويژه

 محاسبه هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٣٢(جدول شماره

هزينه كل  شرح هزينه

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ - - مواد اوليه

 ٦٥ ٦٤٩ ٣٥ ٣٤٩ ٩٩٨ حقوق و دستمزد

 ٢٠ ١١ ٨٠ ٤٤ ٥٥ خت و انرژيسو

 ٢٠ ٥٨ ٨٠ ٢٣٥ ٢٩٤ هزينه نگهداري و تعميرات

 ١٥ ١٥ ٨٥ ٨٩ ١٠٥ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

 ٠ ٠ ١٠٠ ٥٠ ٥٠ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ١٠٠ ٦٢٨ ٠ ٠ ٦٢٨ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 ١٠٠ ٧٥٩ ٠ ٠ ٧٥٩ هزينه استهالك

درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

( 

١٠٠ ١٣ ٠ ٠ ١٣ 

  ٢١٣٦  ٧٦٩ جمع كل
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 تعيين درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان ،باشد كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

   .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي رح،ط ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم ذاري،گ سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٤.٥٨ برابر طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 كل سرمايه گذاري. شود مي استفاده آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به ارتعب اين. است

 ريال ميليون ٤٠٢٨ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٤٠٢٨ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري سرمايه
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 نرخ بازدهي سرمايه 

ا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي از نرخ بازده سرمايه گذاري ي

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه گذاري . سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  . يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا، فني نظر امكان از نقطه هاديپيشن طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ١٧ميزان 

  كارگاه توليد فرآورده هاي سيب زميني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  . رنديگ يم قرار استفاده مورد ياربرد بهره دوارن يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

  هزينه هاي زمين  
  هزينه خريد زمين): ١٣٣(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  ارزش واحد هزار مشخصات فني )متر مربع(مساحت  شرح

 ٨٠٠٠ ١٠٠٠  ٨٠٠٠ زمين
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  هزينه هاي محوطه سازي 

  هزينه محوطه سازي): ١٣٤(جدول شماره

مساحت  شرح رديف

 )متر مربع(

ارزش واحد  مشخصات فني

 )هزار ريال(

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

 ٨٠٠ ١٠٠ )اسكيپر ( تسطيح زمين  ٨٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ فضاي سبز و آسفالت ٢

 ٦٥٠ ١٠٠٠ ديوار كشي و حصار كشي محوطه ٦٥٠ ديوار كشي و حصار كشي ٣

    ٢٥٠٠٢٥  -  ١٠  روشنايي محوطه  ٤

  ٣٤٧٥ جمع

 ي ساختمان سازيهزينه ها 

  هزينه ساختمان سازي): ١٣٥(جدول شماره

 هزينه هاي خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ١٣٦(جدول شماره

 برآورد هزينه خريد تأسيسات 

  هزينه خريد تأسيسات ): ١٣٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  شرح رديف

 ٤٥٠ ٤٥٠٠٠٠ تاسيسات برق ١

 ٣٥٠ ٣٥٠٠٠٠ تاسيسات گاز ٢

 ٥ ٥٠٠٠ تلفن كشي ٣

 ٢٥٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠ تاسيسات آب ٤

  ١٥٠٠  ١٥٠٠٠٠٠  يل گرمايشي و سرمايشيوسا  ٥

  ٣٥٠  ٢٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠  اوليه كمكهاي و حريق اطفاي سيستم  ٦

 ٥١٥٥ جمع

  

 

  مساحت نوع ساختمان شرح
 )متر مربع(

  قيمت واحد
 )هزار ريال(

  كل هزينه 
 )ميليون ريال(

 ٩٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠ سوله توليد سالن
 ١٧٥٠٠ ٧٠٠٠ ٢٥٠٠ سوله انبارها

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ مسقف  ساختمان هاي اداري، خدماتي و عمومي
  ٣٦٥٠٠  جمع

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات  رديف

 ١٠٢٢٤٠ ١٠٢٢٤٠٠٠٠ ١ )تمام اتوماتيك(خط كامل توليد  ١

  ٥٨٨٠  ٩٨٠٠٠٠ ٦ ماشين آالت بسته بندي ٢

  ٤٠٠  ٤٠٠٠٠٠ ١ تجهيزات آزمايشگاه ٣

 ١٠٨٥٢٠ جمع
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 برآورد هزينه خريد وسايل نقليه 

  برآورد هزينه خريد وسايل نقليه): ١٣٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف

 ٩٠٠ ٤٥٠٠٠٠ - ٢ سواري ١

  ٥٠٠  ٥٠٠٠٠٠  -  ١  وانت نيسان   ٢

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  -  ١  خودروي سنگين  ٣

 ٣٤٠٠ جمع

 برآورد هزينه خريد تجهيزات اداري مورد نياز 

  هزينه خريد تجهيزات اداري مورد نياز): ١٣٩(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٨ تلفن و فاكس

 ١٢٠ ميز، كمد و صندلي اداري

 ١٥٠ پرينتر  كامپيوتر،

  ١٠  گاوصندوق

 ٢٨٨ جمع

  برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ١٤٠(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ١٣٢٠ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

  ٤٩٦  هزينه آموزش پرسنل

  ١٢٥٠  )روز ١٥(ايشي هزينه راه اندازي توليد آزم

 ٣٠٦٦ جمع

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت): ١٤١(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف
 ٨٠٠٠ زمين ١

  ٣٩٩٧٥ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ١٠٨٥٢٠ ماشين آالت و تجهيزات ٣

  ٥١٥٥ تاسيسات ٤

  ٣٤٠٠ يهوسايل نقل ٥

  ٢٨٨ تجهيزات اداري ٦

  ٣٠٦٦ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧

  ٥٠٠  وسايل دفتري  ٨

 ٨٤٤٥ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٧٧٣٤٩ جمع
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 برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي): ١٤٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد همصرف ساليان نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف
 ٨١٠٠٠ ١٠٠٠٠ تن  ٨١٠٠ سيب زميني ١
 ٣٨٥٤٢  ٧٠٠٠٠ تن  ٥٥٠ روغن ٢
 ١٤٢١  ٧٥٠٠  تن ١٨٩ نمك ٣
 ١٣٢٦٥  ١٧٥٠٠٠ تن  ٧٥ ادويه جات ٤
 ١٨٠٠٠  ٥٠٠ هزار عدد  ٣٦٠٠٠ سلوفان ساده ٥
 ٢٧٠٠٠٠  ٧٥٠٠  هزار عدد  ٣٦٠٠٠ جعبه مقوايي  ٦
 ٧٢٠٠  ١٠٠٠٠  هزار عدد  ٧٢٠ واييكارتن مق  ٧

 ٤٢٩٤٢٨ جمع

 برآورد هزينه پرسنلي 

  برآورد هزينه پرسنلي): ١٤٣(جدول شماره

 )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح

 ٣٥٠٠٠  ١ مدير ارشد
 ١٤٠٠٠ ٨  كارگر ماهر
 ١٢٠٠٠  ٥  كارگر ساده

 ١٢٠٠٠  ١  خدماتي

 - ١٥ جمع
 %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 - - پرداختي جمع كل حقوق

 برآورد هزينه هاي استهالك و تعميرات 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

داري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و هزينه هايي كه براي تعمير و نگه: تعميرات و نگهداري

 .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند

  برآورد هزينه استهالك و تعميرات): ١٤٤(جدول شماره

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ١٩٩٩ ٥ ١٩٩٩ ٥ ازيساختمان و محوطه س

  ٥١٦ ١٠  ٥١٦ ١٠ تاسيسات 
  ١٠٨٥٢ ١٠  ١٠٨٥٢ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

  ٣٤٠ ١٠  ٣٤٠ ١٠ وسايل نقليه
  ٢٩ ١٠  ٢٩ ١٠ تجهيزات اداري

  ٠ ٠  ٨٤٥ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ١٠٠  ٢٠  وسايل دفتري

 ١٣٧٣٥ - ١٤٦٧٩ - جمع
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 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  رد هزينه سوخت و انرژيبرآو): ١٤٥(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح
 ٤٣٢٠ ١٢٠٠ ٣٦٠٠٠٠٠ كيلو وات ساعت برق
 ٢٥٩ ٥٧٦٠  ٤٥٠٠٠ مترمكعب آب
 ٥٤ ١٥٠٠  ٣٦٠٠٠ مترمكعب گاز

 ١٥ ٣٠  ٥٠٠٠٠٠ پالس تلفن

 ٤٥ ٣٠٠٠  ١٥٠٠٠  ليتر  گازوئيل
 ٩٠ ١٠٠٠٠  ٩٠٠٠  ليتر  بنزين
  ٤٧٨٣ كل جمع

  برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  برآورد هزينه جاري طرح): ١٤٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح
 ٤٧٢٦٨١ مواد اوليه

  ٢٥١٠٧ حقوق و دستمزد
  ٤٧٨٣ سوخت و انرژي

  ١٣٧٣٥ هزينه نگهداري و تعميرات
  ٢٤٣٨٧ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٥٧٦٠ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 
  ١١٢١٨ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ٢٥٥  بيمه
  ١٤٦٨٠ هزينه استهالك

  ٦١٣ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 
 ٥٣٠٨٦٦ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي  سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شود

اي آب و خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه ه

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ١٤٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف
 ٧٨٩٠  )فروش روز ٥ معادل( مطالبات فروش  ١
  ٧١٥٧١  )ماه ٢(مواد اوليه   ٢
  ٣٥٨٦ )ماه هزينه حقوق و دستمزد  ٢(حقوق ودستمزد كاركنان  ٣
  ٧٩٧ )ماه ٢(رژي سوخت و ان ٤
  ٢٢٨٩  )ماه ٢(تعميرات   ٥
  ٤٧٢٥٧  ساخت جريان در و شده ساخته كاالي  ٦

 ١٣٣٣٩١ جمع
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 برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طرح از طريق مالي اين منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن ): ١٤٨(ول شمارهجد

كل سرمايه گذاري  شرح

 )ميليون ريال(

درصد آورده 

 متقاضي

ميليون (آورده متقاضي 

 )ريال

ميليون (تسهيالت بانكي 

 )ريال

 ٥٢٠٠ ٢٨٠٠ ٣٥ ٨٠٠٠ زمين

  ٢٥٩٨٤  ١٣٩٩١  ٣٥  ٣٩٩٧٥ ساختمان و محوطه سازي

  ٧٠٥٣٨  ٣٧٩٨٢  ٣٥  ١٠٨٥٢٠ ماشين آالت و تجهيزات

  ٣٣٥١  ١٨٠٤  ٣٥  ٥١٥٥ تاسيسات

  ٢٢١٠  ١١٩٠  ٣٥  ٣٤٠٠ وسايل نقليه

  ١٨٧  ١٠١  ٣٥  ٢٨٨ تجهيزات اداري

  ١٩٩٣  ١٠٧٣  ٣٥  ٣٠٦٦ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٣٢٥  ١٧٥  ٣٥  ٥٠٠  وسايل دفتري

  ٥٤٨٩  ٢٩٥٦  ٣٥  ٨٤٤٥ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 

  ١١٥٢٧٧  ٦٢٠٧٢ - ١٧٧٣٤٩ جمع كل

  ٨٦٧٠٥  ٤٦٦٨٧ ٣٥ ١٣٣٣٩٢ سرمايه در گردش

 ٢٠١٩٨٢  ١٠٨٧٥٩ - ٣١٠٧٤١ جمع كل

  برآورد توليدات و فروش محصوالت 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت): ١٤٩(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل   ) هزار ريال(ارزش واحد   تن شرح

 576000 80000 ٧٢٠٠ خالل سيب زميني سوخاري

  ٥٧٦٠٠٠   جمع

 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ١٥٠(جدول شماره

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ٥٧٦٠٠٠  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٥٣٠٨٦٧  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٤٥١٣٣  سود ويژه
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 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٥١(جدول شماره

هزينه كل  هشرح هزين

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٤٢٩٤٢٨ ٤٢٩٤٢٨ مواد اوليه

 ٦٥  ١٦٣١٩ ٣٥  ٨٧٨٧  ٢٥١٠٧ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٩٥٧ ٨٠  ٣٨٢٧  ٤٧٨٣ سوخت و انرژي

 ٢٠  ٢٧٤٧ ٨٠  ١٠٩٨٨  ١٣٧٣٥ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ٥٧٦٠  ٥٧٦٠ )فروش زدرصد ا ١(هزينه اداري و فروش 

 ١٠٠  ١٢١١٩ ٠  ٠  ١٢١١٩ )درصد ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ١٠٠  ٢٥٥    ٠  ٢٥٥  بيمه

 ١٠٠  ١٤٦٨٠ ٠  ٠  ١٤٦٨٠ هزينه استهالك

 ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

١٠٠  ٦١٣ ٠  ٠  ٦١٣ 

 ١٥  ٣٦٥٨ ٨٥  ٢٠٧٢٩  ٢٤٣٨٧ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٥١٣٤٧  ٤٧٩٥١٨ جمع كل

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود هدخوا باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .دشو برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر
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 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٤.٢٨برابر  طرح اين هسرماي بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 گذاري كل سرمايه. شود مي استفاده آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 ريال ميليون ٣٢٣٧ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٣٢٣٧ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري سرمايه

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي 

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه . ايه گذاري اوليه نشان مي دهداز سرم

  . گذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري ايهسرم بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ١٨ميزان 
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  روستاي خرمدرق .٣

شناسايي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي 

  هدف

تر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيش

تعدد بنگاه ها و شيوه هاي نوين توليد، . است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

رقابت بين شركت ها براي دستيابي به منابع بيشتر، بيش از پيش باال . استفاده از منابع را بيشتر و سريعتر كرده است

ز طرفي شركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب ا. گرفته است

  .بيشتر در فرآيند توليدشان هستند) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ٤١( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

تلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مخ

  .زنجيره ارزش پورتر است

زنجيره ارزش مجموعه اي از عمليات هايي است كه در يك صنعت به صورت زنجيرگونه انجام مي پذيرد تا به خلق 

محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر حلقه، ارزشي به محصول نهايي افزوده . ارزش منجر شود

مي شود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه 

  .توان ايجاد ارزش و مزيت رقابتي دارند داشته باشيم

مي توان نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف 

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . تبع آن منابع سازمان مي گرددمختلف و به 

اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد 

سبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محا

معموالً زنجيره ارزش يك شركت به زنجيره ارزش شركت . آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

عده اي معتقد هستند استفاده از واژه شبكه به . هاي ديگر متصل مي شود و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر است

  .جاي زنجيره بهتر است
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به طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار 

  .مي رود

مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم 

ي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه ها

بنابراين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري . در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

سازمان مي  مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع

از . اين امر كمك مي كند كه منابع سازمان در جهت مزيت هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. گردد

آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره 

احمدوند، . (و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذارد ارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش

  ).١٣٨٧عبدالصمد، 

  :براساس مدل پورتر حوزه هاي كاري زنجيره ارزش سازمان به دو دسته تقسيم مي شوند

 حوزه هاي كاري مأموريت اصلي 

 حوزه هاي كاري مأموريت پشتيباني 

  .شكل زير حالت كلي مدل الماس پورتر نشان مي دهد
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ٤٢( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ايجاد خوشه هاي كسب و كار بخش ديگر از نظرات پورتر مي باشد كه امروزه مفهوم خوشه هاي صنعتي بخش 

  .مهمي از مكانيزم هاي اساسي توسعه منطقه اي پويا شمرده مي شود

خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و  كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در -١: به عقيده پورتر

  .عمودي موفق مي شوند

همجواري فضايي ميان بنگاه هاي قرار گرفته در خوشه هاي صنعتي نقش مهمي در بهبود بهره وري و تشويق  -٢

  .نوآوري مداوم بازي مي كند
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ي بنگاهها در صنايع مرتبط و خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات برا -٣

است اين نهادها در همان حال كه با ) دانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن هاي بازرگاني(نهادهاي مربوط 

  ).١٩٩٨پورتر، (بنگاههاي ديگر رقابت مي كنند با آنها همكاري نيز دارند 

  .شكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشان مي دهد
  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٤٣( رشمارهيصوت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح 

و منظومه  بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش

پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت 

  .هاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير خواهد بود

دارا مي در سطح روستاهاي هدف بخش باغ حلي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را 

  .باشند

 توليدات لبني 
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 توليد گياهان دارويي 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 گردشگري 

 توليدات مربوط به طيور و انواع آن 

 توليدات باغي 

  توليدات زراعي شامل محصول گندم، جو و عدس و صنايع مكمل مرتبط با انواع غالت و حبوبات 

  توليدات مرتبط با آنزنبورداري و 

 انواع محصوالت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زميني 

براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتصاد غالب در 

ه واقع شد اقدام روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با آنچه كه مورد اشار

  :از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

روستاي خرمدرق جز روستاهايي است كه در آن بخش كشاورزي نقش اساسي را در تأمين معاش مردم بر عهده  -١

راعت، دامداري و باغداري نقش مهمي را در فرآيند توليد و اين بخش اقتصادي با زير مجموعه هايي نظير ز. دارد

در بخش زراعت . درآمد ساكنين روستا ايفا مي نمايد و مي تواند در چرخه ارزش توليد حايز اهميت واقع شوند

  . محصوالتي مانند گندم، جو و نخود برداشت مي شود كه مازاد توليد آن به سيلوي قره بالغ ارسال مي گردد

در حال حاضر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پرداخت كه : د گياهان داروييتولي -٢

  :عالوه بر آن اقدامات الزم جهت تكميل زنجيره ارزش توليد نيز شامل

 مرحله جمع آوري  

 مرحله پشتيباني  

 مرحله خشك كني و بسته بندي  

 مرحله فروش  

  .هدف و منطقه ايجاد نمود را براي محصول فوق در سطح روستاهاي 

در واقع گلخانه محلي براي كشت گياهان است، كه به وسيله پوشش هاي شفاف پوشيده : محصوالت گلخانه اي -٣

. پوشش گلخانه باعث ايجاد اثر گلخانه اي و محبوس شدن انرژي خورشيدي درون گلخانه مي گردد. شده است

را از سرماي بيش از حد زمستان يا گرماي بيش از اندازه تابستان حفظ گلخانه ها كه از نظر اندازه متغيرند گياهان 

  :مزاياي كشت گلخانه اي عبارتند از. مي كنند

 صرفه جويي بسيار زياد در مصرف آب  

  برابر فضاي آزاد ١٥به عبارت ديگر (افزايش توليد در واحد سطح (  

 توليد بيش از يك محصول در سال 

 افزايش كيفيت محصول توليدي 

 تفاده از اراضي غيرقابل كشت با سيستم هيدروپوتيكاس 
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 عدم وابستگي توليد به شرايط محيطي و امكان بازاريابي مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق با نياز بازار 

  تداوم كار و توليد محصول در تمام فصول سال با توجه به امكان كنترل عوامل محيطي و تنظيم شرايط مورد نياز

 گياه

 يي بيشتر در واحد سطحاشتغالزا 

 امكان استفاده از تكنيك هاي جديد كشاورزي مانند كشت طبقاتي  
  نمونه اي از كشت گلخانه اي): ٤٤( رشمارهيتصو

با توجه به موارد فوق مي توان در سطح روستاهاي هدف از جمله روستاي خرمدرق اقدام به توليدات گلخانه اي 

  .محصوالت متنوع مانند صيفي جات نمود
  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٣٩(شماره  شهنق
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توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سبك است كه هر چند مي توان بر روي : توليدات دامي -٤

 دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامداري يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در

سطح منطقه به شمار مي رود برقراري رابطه ارزش توليد زمينه را براي بهره وري هرچه بهتر در سطح منطقه فراهم 

خواهد ساخت در حال حاضر ايجاد صنايع كارگاهي جهت توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در 

در اين زمينه مراحل ذيل جز زنجيره هاي . سازد جهت رونق اقتصادي و اشتغالزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم

  .ارزش توليد در خصوص توليدات دامي محسوب مي شود

 مرحله نگهداري دام به صورت سنتي و نيمه مدرن  

 مرحله جمع آوري شير  

  مرحله پشتيباني شامل ارائه خدمات دامپزشكي و مكان جمع آوري محصوالت اوليه  

 نيمرحله تبديل شير به انواع مواد لب  

 مرحله فروش  

در اين زمينه روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، گوزلدره سفلي، سرخه ديزج، كنگه و شكورآباد از ويژگيهاي الزم و 

ضروري در اين خصوص برخوردار هستند و روستاي خيرآباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي 

اي خرمدرق توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات هم اكنون در روست. تواند مورد توجه قرار گيرد

  . دامي روستا محسوب مي شود و مي تواند به عنوان مكاني در جهت چرخه و فرآيند ارزش توليدات لبني قرار گيرد
  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٤٠(شماره  نقشه 
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نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : توليدات مربوط به پرورش انواع طيور -٥

بوقلمون، مرغ، اردك به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در سطح منطقه به 

شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم مرغ، گوشت سفيد، انواع گوشت هاي صنعتي 

ايجاد زنجيره ارزش توليد مي تواند در بهره وري هرچه بهتر و افزايش درآمد توليدات . نامه ريزي الزم را انجام دادبر

  :فوق بسيار موثر مواقع گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجيره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

  و مرغداري، بوقلمون، شترمرغ(مرحله ايجاد پرورش انواع طيور(..  

 مرحله پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيور  

 مرحله انتقال توليدات طيور شامل زنده به كشتارگاه و توليد انواع گوشت سفيد و ساير موارد توليدي  

 مرحله انتقال تخم مرغ و بسته بندي آن  

  مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي  
  ه ارزش توليدات انواع طيورنقشه زنجير): ٤١(شماره  نقشه

  
وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي شكورآباد، خرمدرق، گوزلدره : توليدات باغي - ٦

به طوري كه بخش قابل . باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيرد... سفلي و

ي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا ايجاد يك زنجيره ارزش توليد توجهي از توليدات باغ
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از جمله فرآيندهاي مرتبط با اين مورد . زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد نمود

  :براي باغداري عبارتند از) زنجيره ارزش توليد(

 ه در روستاهاي هدفمرحله وجود باغات ميو  

 مرحله پشتيباني شامل توليد نهال و فراهم نمودن خدمات مرتبط شامل سهم و ادوات باغباني  

  مرحله توليد ادوات الزم جهت برداشت محصول و جمع آوري آن شامل جعبه  

 مرحله انبار و سردخانه  

 مرحله فروش  

همترين توليدات باغي آن به تفكيك اراضي زير در روستاي خرمدرق توليدات باغي به صورت گسترده وجود دارد و م

كشت و سطح توليد آنها آورده شده است در نتيجه اين ويژگي نيز مي تواند در برقراري ارتباط و قرارگيري در 

توليدات باغي عمدتاً شامل سيب بوده كه با توجه به . زنجيره ارزش توليدات باغي منطقه مورد توجه واقع شود

و توليدات مشابه آن مي توان زنجيره اي از ارزش توليد را در ) روستاي گوزلدره سفلي(مركز بخش نزديكي روستا به 

  .سطح روستاهاي فوق جهت افزايش بهره وري ايجاد نمود
  نمونه اي از باغات روستاهاي مورد مطالعه): ٤٥( رشمارهيتصو 
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات باغي): ٤٢(شماره  نقشه

  
زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روستاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از : زنبورداري -٧

چنانچه در روستاي خرمدرق فعاليت فوق يكي از زمينه . ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

ن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت بهبود هاي فعاليتي آن محسوب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آ

و افزايش ارزش توليدي آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه 

  .اقتصادي به شمار آيد

 مرحله پشتيباني شامل ساخت ادوات زنبورداري از جمله كندو و...  

 مرحله ايجاد زنبورداري  

 ي عسل مرحله جمع آور  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
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  نمونه اي از زنبورداري در روستاهاي هدف): ٤٦( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٤٣(شماره  نقشه
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شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي  

  تي جهت توليد و اشتغال روستامنابع توليد و نظام فعالي

به منظور توضيح بهتر در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و 

  :عملي بهتر و مناسب تر مطالعات فوق به شرح ذيل آورده مي شود

  تعريف و تحليل فرآيندها و اقدامات ميداني

مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و ساكنين روستا از يك سو و  اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل

همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد و 

ه مهمترين و بر اين اساس مراحل زير از جمل. اشتغال روستايي از سوي ديگر قابل دستيابي و ارزيابي خواهد بود

  :اساسي ترين شيوه جهت دستيابي به اهداف فوق مي باشد

  تهيه پرسشنامه - 

پرسشنامه شامل بسته اي از پرسش هاست كه بر طبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد 

  .ارائه مي شود و پاسخگو براساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسد

  اس ماهيت پرسشنامهطبقه بندي براس - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم :پرسشنامه باز - ١

  .پاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد

براي هر پرسش تعدادي گزينه و . يمدر پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هست :پرسشنامه بسته -٢

هر يك از پاسخ ها به . پاسخ انتخاب شده است كه هر فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را به عنوان پاسخ بر گزيند

در . گونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزا باشد

توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است اينجا پاسخ ها را مي 

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  ماهيت پرسشنامه بكار رفته در طرح  -  

براي . ستبراي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحاظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته ا

در پرسش نامه باز عليرغم آنكه پاسخ . اين منظور پرسش نامه هاي باز و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده اند

مثالً در بررسي معرفي مسائل . هاي مورد نظر دسته بندي شده اند اما پاسخ ها در هر دسته به صورت باز خواهند بود

با وجود آنكه پاسخ هاي مورد انتظار در قالب عوامل طبيعي، ... حلي وو مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين م

اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و ساير عوامل مورد نظر خواهد بود اما در هر دسته و طبقه بندي، پاسخگو مي تواند به 

  .صورت باز و گسترده پاسخ خود را ارائه نمايد
  الت روستا از ديدگاه مسئولين محليپرسشنامه معرفي مسائل و مشك): ١٥٢(جدول شماره

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

    



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٠١ 

 

اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه يك 

مي توان گفت كه مقياس . ها در طيف خاصي دسته بندي مي گرددپرسشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ 

در اين . ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي شود

مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادي گزينه را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا 

  .براساس گزينه ها و پاسخ هاي چندگانه، ميزان گرايش خود را مشخص كنند

 و شود مي انجام پرسشنامه براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس ترين رايج از يكي ليكرت مقايس

 يقتحق موضوع به توجه با محقق طيف يا مقياس اين در. است شده ابداع) ١٩٨١-١٩٠٣( ليكرت رنسيس توسط

 ميزان چندگانه، هاي پاسخ و ها گويه براساس تا دهد مي قرار كنندگان شركت اختيار در را گويه تعدادي خود،

  .كنند مشخص را خود گرايش

 را زير مراحل بايست مي ليكرت طيف ساختن در. است گويه ٣٠ تا ١٥ حداقل ليكرت مقياس در ها گويه تعداد

  :كرد رعايت

 موضوع انجام به مربوط نامناسب و مناسب هاي گويه تدوين و گيري اندازه مقياس دهنده تشكيل موارد انتخاب 

  دهندگان پاسخ از تصادفي اي نمونه در ها گويه از اوليه نمونه يك

 دهنده پاسخ هر براي كل نمره محاسبه و گذاري ارزش 

 ها گويه افتراقي توان تعيين 

 برگزيده هاي گويه انتخاب 

 مقياس اعتماد قابليت ضريب تعيين  

  : دهيد قرار مدنظر را زير موارد ليكرت مقياس از بهتر چه هر استفاده براي

 از ها، گزينه در اعداد از استفاده جاي به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 مي باعث و كرده گيريجلو دهندگان پاسخ سردرگمي از مورد اين رعايت. شود استفاده مناسب عبارات و كلمات

  .نگيرند قرار اعداد تاثير تحت و كرده مشخص بهتر ها گزينه به توجه با را خود گرايش تا شود

 يك در صحيح هاي گويه انتخاب شد، اشاره نيز فوق گانه شش مراحل در كه همانطور: ها گويه صحيح انتخاب 

 هايي گويه تعداد بايست مي همچنين كنيد، ودداريخ ربط بي و مبهم هاي گويه از. دارد فراواني اهميت پرسشنامه

  .باشد يكسان دارند موافق و مخالف هاي گرايش كه

 به و) اصال تا كامال از( كامل بازه يك در را ها گزينه كنيد تالش: كنيد انتخاب ها گزينه براي مناسب اي بازه 

 .كنيد انتخاب بعدي تك صورت

 است مبهم هاي گويه جزء ها، گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو پرسيدن از 

 كه بطوري باشد مشخص و گويا كامال بايد سوال هدف. كرد خواهد مشكل دچار پاسخ انتخاب در را دهنده پاسخ كه

 .باشند داشته واحد برداشت يك آن از مختلف افراد

 هستند هايي گزينه جمله از!  آورم نمي ياد به!  دانم ينم!  ندارم نظري: بگيريد نظر در خنثي گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه
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 تعداد كه حالتي در كه چرا گيرد قرار قبل مورد با مستقيم ارتباط در تواند مي مورد اين: باشد فرد ها پاسخ تعداد 

 .باشد خنثي گزينه تواند مي وسط نقطه اين كه داشت خواهد وجود وسط نقطه كي هستند، فرد ها پاسخ

 دارند همراه به را بهتري هاي پاسخ پرسشي هاي گويه از استفاده معموال: كنيد استفاده پرسشي هاي گويه از.  

كسب نظر براي اين منظور در طرح مورد مطالعه از مقياس ليكرت استفاده شده است اين روش در جهت بررسي و 

ساكنين روستا در ابعاد اقتصادي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل 

  .مختلف اقتصادي از جهات مختلف، پاسخ ها مورد ارزيابي قرار گرفته اند

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ اجرا - 

 پرسشنامه به طريق رو در رو  

 پرسشنامه تلفني  

 امه پستيپرسشن  

 پرسشنامه رايانه اي  

 پرسشنامه پست الكترونيكي 

  .كه براي تحقيق حاضر غالباً از پرسشنامه رو در رو استفاده به عمل خواهد آمد

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ محتواي سنجش شده - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 

  ر رفته در طرحانواع پرسشنامه هاي به كا - 

به طور كلي پرسشنامه هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي 

شده و نتايج حاصل از آن به صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اين پرسشنامه ها به شرح 

  .ذيل مي باشد

ه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا پرسشنام: پرسشنامه عمومي - ١

نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشداري در قالب 

نياز، شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسائل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مورد 

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... بررسي و مطالعات جمعيتي، تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي و

در حالت كلي پرسشنامه عمومي . حاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري و در نهايت مورد تحليل قرار مي گيرند

  :شامل موارد زير خواهد بود

  مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي در روستابررسي طرح هاي فرادست  

 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين  

 معرفي مسائل و مشكالت از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه مسئولين محلي  
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  محليمعرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه جوامع محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه ساكنين  

 بررسي خدمات موجود  

 تعداد جمعيت و خانوار روستا در طول دوره هاي سرشماري: بررسي جمعيتي شامل  

  فعاليت هاي اقتصادي روستا به تفكيك مشاغل

  رصد افراد باسوادشرايط سواد و د

  بررسي هاي اقتصادي

  تخمين درآمدهاي ناشي از فعاليت و محصوالت

  بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زير بنايي در روستا

براساس مطالعات موجود در فصل دوم مي توان گفت كه نقش و جايگاه روستا و برنامه هاي توسعه فضايي در سطح 

طقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آمايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده من

  .است

  معرفي مسائل و مشكالت روستا

مسائل و مشكالت روستا از چند بعد مورد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعاد در دو بعد مشكالت روستا از لحاظ 

دارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در ساكنين، مسئولين محلي شامل ا

  .اين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده است

 طبيعي 

 اجتماعي 

 اقتصادي 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :اين مشكالت غالباً مربوط به عوامل زير خالصه شده است

 محصوالت سرمازدگي 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

 سيل و خسارت ناشي از آن 

 خشكسالي 
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 آفت هاي گوناگون فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف زراعي، باغداري، دامداري، زنبورداري و... 

  جمله آلودگي منابع آبي، خاكي ومسائل زيست محيطي از... 

 تخريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويه 

 زلزله و صدمات ناشي از آن با توجه به زلزله خيز بودن منطقه 

 عدم وجود صنايع تبديلي و مكمل با توجه به توليدات زراعي و باغي روستا 

  .تأكيد قرار گرفته است كه اين مسائل و مشكالت توسط اهالي و مسئولين روستا مورد

  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .مسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است

 مهاجرت از روستا 

 عدم اشتياق جوانان روستايي به ماندن در روستا 

 بيكاري جوانان تحصيل كرده و داراي مدرك دانشگاهي 

  از آناعتياد و مسائل ناشي 

 اختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانواده 

 رغبت پايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي 

 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  مسائل و مشكالت اقتصادي

  .اين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته بندي شده است

 بيكاري 

 درآمد پايين 

  داللي و سلف خري در خريد محصوالت كشاورزيوجود روابط 

 عدم پرداخت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبط 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 نوسانات متغير و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي 

  الت زيربناييمسائل و مشك

مشكالت زيربنايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه آب، برق، گاز، 

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

اشد كه در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي مي ب

  .روستاييان و مسئولين محلي مي باشند

 عدم اجراي طرح هادي روستايي 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٠٥ 

 

 كيفيت پايين جاده مواصالتي موجود روستا 

 عدم وجود اقدامات زيربنايي در جهت آبياري مزارع 

 مشكالت مربوط به آنتن دهي خطوط ارتباطي و تلفني در روستا 

  ار و پروژه هاي مورد نظر از نظر ساكنين و مسئولين محليراهك

الزم است به مانند بررسي مسائل و مشكالت روستا كه در چهار بعد انجام يافت، ارايه راهكار نيز در چنين سطحي 

  .صورت گيرد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت طبيعي

وط به آب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا مرب

ساكنين روستا ايجاد و احداث طرح آبرساني شهيد محمدزاده در باالدست روستا از جمله مهمترين اقدامات الزم در 

  .جهت تأمين آب زراعي روستا به شمار مي رود

 ل و جلوگيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت كنتر

مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبياري به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات 

همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از ديگر اقداماتي است كه مي تواند مانع از . موثر به شمار مي رود

 .ن زياد آب گرددهدر رفت

  جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق

 .از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد

 در اين . جهت مقابله با خشكسالي روستا قرار گيرد اجراي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمترين مانع در

 .خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند

 جلوگيري از هدايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و انهار كشاورزي 

 اعث از بين رفتن محصوالت زراعي مي گرددمقابله با آفت هاي كشاورزي كه ب . 

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اجتماعي

ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا از يك سو و ساير مسائل مرتبط 

مد كافي جوانان روستا با ميل و با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه در صورت وجود شغل مناسب با درآ

رغبت زياد در روستا باقي خواهند ماند از سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش 

ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم براي مقابله رشد و . تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

ضاهايورزشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب خواهد توسعه اعتياد از طريق توسعه ف

  .شد
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  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اقتصادي

اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از جمله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمترين معضل و 

و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل مشكالت روستاييان در قالب بيكاري 

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد

بله با مشكالت موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوالت كشاورزي از ديگر اقدامات الزم در جهت مقا

  .اقتصادي روستا به شمار مي رود

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت زيربنايي

  .اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل مي باشد

 اصالح جاده بين روستايي 

 توسعه شبكه آب آشاميدني روستا از لحاظ كمي و كيفي 

 رتباطاتي الكترونيكي روستاتوسعه شبكه ا 

 اجراي طرح هادي روستا 

 احداث سالن ورزشي، پارك و بوستان بازي 

  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ١٥٣(جدول شماره

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي

  رودخانه و سيل
شرق و جنوبشرق 

  روستا

ي زراعي در بستر رودخانه و منبع قرارگيري باغات و اراض

  تأمين آب مورد نياز اراضي زراعي

  امكان كشت محصوالت گندم و جو و حبوبات  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  جوانب مختلف روستا  چشمه هاي آب
بهره برداري از منابع آب فوق در تأمين آب شرب و 

  كشاورزي، پرورش ماهي، امكان توليد آب معدني

  اقتصادي

  در ايجاد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و جديد  -  وجود كارآفرينان

  -  -  جمعيت جوان و نيروي فعال قوي

وجود جمعيت متخصص و داراي 

  مدرك دانشگاهي و فني و حرفه اي
-  

امكان بهره برداري از نيروي هاي متخصص در توسعه 

  اقتصادي در ايجاد صنايع روستايي

 رونق بخش كشاورزي در قالب

  فعاليتهاي زراعي، دامداري و باغداري
  امكان ايجاد صنايع تبديلي و مكمل  -

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، گاز، 

  تلفن
-  -  

الزم است مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و عالوه بر آن به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا 

مسئولين محلي در قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتايج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر 

  .توسعه روستايي ارائه نمايد
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  ظرفيت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار

يروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك زمين، آب و ن

ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح 

ستايي به وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد روستا به سر انجام نرسد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق رو

و در اين بين نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد 

 نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي). آب و زمين(و در صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد 

رشد و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي 

باشند، انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گفت كه 

  .هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود نيروي انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت

روستاي خرمدرق يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده دارند 

در اين روستا عليرغم آنكه طي سالهاي گذشته مهاجرت هاي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن در 

برخي از آنها موفق به كسب . مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند روستا و همچنين افراد

مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات بعد از تعداد 

  .اخذ مدرك تحصيلي شده اندنفر در مقطع ليسانس موفق به  ٩تقريبي تحصيل كردگان در روستاي خرمدرق برابر 
  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي در روستاي خرمدرق): ١٥٤(جدول شماره

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  

  ٤  -  -  ٤  -  دختر

  ٥  -  -  ٥  -  پسر

  ٩  -  -  ٩  -  جمع

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                             

اي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف از سوي ديگر بررسي زمينه ه

داراي فعاليت گسترده اي مي باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به نوعي ظرفيت نيروي انساني 

شان مي دهد در روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را ن

اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده است و معموالً 

غالب جمعيت روستايي در كنار فعاليت هاي مختلف رسمي و غيررسمي به فعاليت در بخش فوق نيز مبادرت مي 

اقتصادي است كه تعداد قابل توجهي از نيروي فعال روستا ورزند بنابراين بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخش 

بخش خدماتي روستا غالباً از نقش چنداني در فرآيند درآمد و معيشت روستا نداشته اما . را در خود جذب نموده است

الي فعاليتهاي ساختماني شامل بنا، كاشي كار، گچ كار نقش ويژه اي در اين زمينه بر عهده دارد و بنا به گفته اه

  .نفر از ساكنين روستا به فعاليت در بخش ساختمان به خصوص در شهرهاي ديگر مشغول مي باشند ٣٠٠حدود 
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شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت ها و خدمات 

  دي روستابراي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصا

  شناسايي و اولويت بندي

همچنانچه در بحث هاي گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو 

  .ركن اساسي و كلي به شرح ذيل قرار دارد

  ركن و عوامل طبيعي - ١

قتصادي و اجتماعي در مناطق اين ويژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار مي رود و معموالً وابستگي ا

روستايي بيش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل 

مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش 

يمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي گياهي، منابع آبي، داده هاي اقل

حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد

مترين ظرفيت هاي بوم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مه

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد

  عوامل انساني -٢

عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه 

ل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوام

بنابراين . بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

والت تغيير شكل مواد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محص

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات و

از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان . ارزش توليد داده هاي طبيعي بيافزايد

  .يند شناسايي ظرفيت ها توليدي مناطق روستا اثرگذار مي باشندآثار تاريخي از ديگر زمينه هايي هستند كه در فرآ

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي را مي توان در موارد زير دسته 

  .بندي كرد

 توليدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات در روستا  

  توليدات باغي  

  پرورش زنبورعسل  

 ت لبني به ويژه پرورش دامهاي سبك و اصالح نژاد آنهاتوليدا  

 صنايع دستي روستا سابق و جديد  

 توليدات كارگاهي شامل كفش، توليد انواع البسه  

  .كه با توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود
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اي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها برندسازي فعاليت ها و خدمات بر

  جهت تحرك اقتصادي روستا

يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شمار مي  Brandingبرندسازي يا 

ه چنين جايگاه الزم اين شيوه در واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و محبوبيت كه براي رسيدن ب. رود

  .است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد

 ساخت نام و نشان تجاري 

 مهيا نمودن زيرساخت ها 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

 تبليغات و جذب مشتري 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 توجه به نظرات و بازخوردها 

 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 

 توسعه مداوم و تعامل سازنده 

 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 

 فعاليت به شكل همه جانبه و گسترده 

  

  

  

  

  

  

  

برند تركيبي از نام، كلمه، نماد يا طرحي است كه هدف محصول و شركت بوده و آن را نسبت به محصول رقبا متمايز 

بررسي و شناسايي . مي كند، به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند

اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند به صورت يك برند به شمار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به 

  .شرح ذيل مي باشد

  :وجود قابليت و پتانسيل -١

ر گيرد اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرا

مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درجه اول بايد قابليت خاصي در هر نقطه جغرافيايي به 

  .وجود آيد و در نهايت به صورت برند آن معرفي گردد

  :دامنه فضايي برند -٢
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ت، تبليغات، سرمايه هر برند از يك دامنه فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط محصول از جمله كيفي

بستگي دارد ممكن است برندي از محصول از دامنه محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و ... گذاري، حجم توليد و

  .حتي فراملي برخوردار گردد

  :رقابت -٣

ي برخوردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداوم عرضه در هر بازار... برندي كه از حسن سابقه، كيفيت مناسب و

  .خواهد داشت

  :نوع بسته بندي -٤

بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم در هر توليدي به شمار مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل 

  .به برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گردد

فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن با توجه به تعاريف و ويژگيهاي  

مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در سطح 

  .ودروستاهاي هدف منجر به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نم

 سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوارهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و : توليد نان هاي محلي

اين ويژگي در برخي از . تدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت نان تهيه شده آنها تأثيرگذار بوده است

وجه به آن مي تواند در روستاهاي هدف تبديل به يك برند خاص مناطق روستا كماكان پابرجا بوده و در صورت ت

 .باشد از جمله آن ها مي توان به فسر و نان لواش محلي اشاره نمود

  

  فطير محلي): ٤٧( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

  

 تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي : توليد تخم مرغ محلي

وت قابل توجهي را دارد و اين امر با توجه به امكان توليد مرغ محلي زمينه الزم را جهت ايجاد يك برند مخصوص تفا

و به خصوص دام سبك در روستاي خرمدرق و اهميت و كيفيت محصول لبني آن . بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .د در سطح روستا فراهم استاز جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برن
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 وجود پرورش گوسفند در عمده مناطق روستايي بخش باغ حلي سبب گرديده تا مواد : محصوالت لبني محلي

اوليه الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهيا گردد كه اين امر زمينه را براي توليد انواع محصوالت لبني از 

  .جمله پنير، كره، ماست فراهم مي سازد

 توليدات باغي در روستاي خرمدرق به مانند روستاي گوزلدره سفلي بنا به كيفيت خاص آن از : توليدات باغي

  .مرغوبيت ويژه اي برخوردار بوده و مي تواند به صورت يك نشان مخصوص روستا مورد تبليغ واقع شود

 در جهت توليد گياهان دارويي  منطقه باغ حلي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير: گياهان دارويي

مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را 

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب، 

باد، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود مي باشد كه در حال سبزدرق، ساريجالو، شكورآ

حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روستاهاي فوق را خريداري مي 

 .نمايند

  
  گل گاو زبان): ٤٨( شماره تصوير

  

  

  

  

  

 

  

فيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظر

براين . در الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داشت

دسته اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به طور دقيق 

الزمه چنين ويژگي اي . بندي گردد ميزان خطا در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز بسيار كمتر خواهد بود

بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقابتي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه 

  .گذاري توسعه اقتصادي آن اولويت بندي گردد

ات فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي موجود روستا در ابعاد اقتصادي مطابق با مطالع

  .زير قابل دسته بندي مي باشند

 وجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را براي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازد. 

 پتانسيل فوق در ايجاد و احداث فعاليتهاي زنبورداري قابل توجيه است. 

  با توجه به كاربري اراضي پيشنهادي روستا در پيرامون آن چراگاههاي خوب پيشنهاد گرديده زمينه را براي

 .پرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايد
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  پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي

 .رود

 ه به رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي با توج

 .احداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته است

  فعاليتهاي بوم گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري

 .تغال زايي روستا به شمار مي رودبراي توسعه اقتصادي و اش

 سرمايه گذاري در جهت توليد انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود انواع گياهان استپي در پيرامون روستا 

 امكان توليد زعفران، گل محمدي در روستا با قابليت برندسازي  

 صادي روستاتعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جهت تحرك اقت

مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با محوريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي توان گفت كه 

. روستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشد

روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از  امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در مناطق

مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

بنابراين محورهاي توليد  ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .راي روستاي خرمدرق در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشدب

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و 

دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است بنابراين از آنجا كه  ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم است 

نژادي جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهداري در 

  .هاي صنفي را نيز داشته باشددامداري 

  :بر اين اساس دام هاي سبك كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبارتند از

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 گوسفند فين شيپ 

 گوسفند شيري الكن 

 گوسفند آواسي  

 پرورش زنبورعسل و توليد فرآورده هاي مرتبط با آن  

وستا توليد فرآورده هاي مرتبط با زنبورعسل از جمله فرآورده هايي است كه نمي تواند در با توجه به قابليت موجود ر

سطح روستاي خرمدرق پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده 
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هستند كه مي توانند به صورت  هاي آن مانند ژله رويال، بره موم، گرده گل، نيش زنبور و موم از جمله توليداتي

  .صنعتي با راندمان توليدي مناسب در سطح روستا استقرار يابند

 ايجاد صنايع لبني  

مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در 

  .قتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوندصورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جهت توسعه ا

جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  مرتبط با ظرفيت ها، مزيت ها و محورهاي توليد

ده هاي مختلف جهت دستيابي مناسب مناسب و اصولي فرآيند توسعه اقتصادي در مناطق روستايي، توجه ويژه به اي

كارآفريني امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق روستايي 

به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد 

اوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شكل مي روستاييان گردد از سوي ديگر براي نيل به اقتصاد مق

  .دهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايد

به طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي 

متنوع سازي اقتصاد،  ه و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،توسعه روستاها كرد

بنابراين هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  ؛استفاده بهينه از منابع و بهبود زندگي روستاييان شود

انمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير با توجه به تو. مشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي است

روستاها در عصر . موجود در روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اين مشكالت كاسته شود

از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاي روستاها نيازمند  حاضر با تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛

ا و روش هاي جديد بستگي دارد؛ بنابراين توسعه روستايي در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده اي با يافتن راه حل ه

  ).٢٨١:١٣٨٣پاسباني، (مفهوم كارآفريني دارد 

در مناطق روستايي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر 

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد )كشاورزي، صنعت و خدمات(بخشي 

چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت توليدات و 

ر است و به كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش هاي اقتصادي ديگ

در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توسعه . جرأت مي توان گفت كه توسعه ساير بخش ها به آن وابسته است

اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده هاي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي 

ستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني م

  .قرار مي گيرند

كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهومي مشابه : ايده هاي بخش كشاورزي -١

فعاليت هاي مرتبط با  بر اين اساس، كارآفريني در كشاورزي به معناي به كارگيري خالقيت و نوآوري در. دارند

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . كشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در اين بخش وجود دارد
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فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل . كارآفريني است

 زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستندمهم ترين ... داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست و

كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آورند به 

ارهاي عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام، توليد براي باز

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از

است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً 

آفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص كار

را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در زيرشاخه 

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  زيرشاخه هاي آنمشاغل كشاورزي و  - الف

 زراعت 

گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي خرمدرق مورد برداشت قرار مي گيرند كه اين 

 :محصوالت غالبًا به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرند

  .بخشي از محصول مورد خود مصرفي روستا مي گردد -١

  .مي گردد ي باشد به ساير مناطق به صورت خام و مواد اوليه صادربخشي ديگر كه مربوط به مازاد توليد م -٢

در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و توسعه 

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 

  جو پرك - 

  

  

  

  

  

  

  گندم پرك - 
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  گندم پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  

  جو پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور جو - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور گندم - 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣١٦ 

 

  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

 فهرست توليدات مرتبط با حبوبات 

يجاد واحد با توجه به اينكه عدس مهمترين محصول توليدي روستا در خصوص حبوبات به شمار مي رود لذا ا

  .كارگاهي مرتبط با بسته بندي محصول فوق يكي از ايده هاي كارآفريني مرتبط با آن به شمار مي رود

  

  

  

  

  

 

 پرورش قارچ 

  توليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگي - 

  

  

  

  

  

  

  كشت زعفران - 
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  كشت گل محمدي - 

  

  

  

  

  

  :ي و دامپروريتوليدات دام -٢

دامداري و دامپروري يكي از عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و از جمله عرصه هايي است كه از يك سو ارتباط تنگاتنگي 

با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي 

  .رودتوليد، كارآفريني و اشتغال به شمار مي 

وجود مراتع و چراگاه هاي مناسب براساس آنچه كه در تحليل و تبيين منابع طبيعي روستا ارائه شد بستر مناسبي 

براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي خرمدرق دام هاي سبك و سنگين به 

احدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد صورت توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ايجاد و

مي تواند در توسعه اقتصادي و  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .افزايش درآمد ساكنين روستا موثر واقع شوند

 توليد انواع طيور  

ر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين پرورش مدرن و صنعتي انواع طيور يكي از گامهاي موث 

زمينه در سطح روستاي خرمدرق اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابليت ايجاد 

  :اشتغال در روستا را دارد شامل

  ايجاد مرغداري - 

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بوقلمون - 
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  پرورش و نگهداري كبك - 

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بلدرچين - 

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري شترمرغ - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري اردك - 

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري غاز - 
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  پرورش انواع طيور محلي و بومي - 

  

  

  

  

  

  

 پرورش زنبور عسل 

اين رو است كه ارزش درصد از محصوالت كشاورزي وابسته به زنبور عسل است از  ٤٧اين نكته قابل توجه است كه 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥اقتصادي زنبورعسل را در دنيا 

هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال غالب را 

ود اما ايجاد و ساخت تجهيزات ضروري و مورد نياز زنبورداري بخش ديگري در اين فعاليت كشاورزي را شامل مي ش

  :تجهيزاتي مانند. از شغل هاي ايجاد شده با اين فعاليت را در بر مي گيرد

  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  لباس هاي محافظتي - 

بنابراين مشاغل موجود در زمينه  ؛فرادي به غير از زنبوردار توليد گردداز جمله ابزار آالتي هستند كه بايستي توسط ا

زنبور عسل به قرار زير مي  به طور كلي توليدات مرتبط با. زنبورداري از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار مي باشند

  .باشند

 كندو از خارج به آنها يافتن يبرا زنبور كه هستند محصوالتي اول دسته. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور محصوالت

 كندو از خارج محصوالت اصطالحاً كه محصوالت نوع اين. آورد مي كندو به خود با پيداكردن از پس و كند مي پرواز

 هستند محصوالتي دوم دسته. باشند مي گل گرده و موم بره عسلك، عسل،: همچون مواردي شامل شوند مي ناميده

 اصطالحاً كه دهد مي قرار استفاده مورد كندو در و كند مي توليد خود بدن داخل در معيني غدد وسيله به زنبور كه

  ...و رويال ژله زهر، موم، مانند شوند مي ناميده كندو داخل محصوالت

 كندو از در خارج عسل زنبور محصوالت 

 در موجود آب ارمقد. كنند مي درست كردنشان غليظ و مختلف گياهان شهد آوري جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 توليد دارند قرار ها گل انتهاي در كه مخصوصي غدد توسط شهد. باشد مي درصد ٨٠ تا ٢٥ بين معموال ها گل شهد

 و دارد قرار بدنش در كه مخصوصي كيسه داخل در كردن آوري جمع از پس را شهدها اين عسل زنبور. گردد مي

 ها شهد اين دادن قرار از پس زنبورها. كند مي انبار موقت طور به شده درست شهد ذخيره و آوري جمع براي فقط
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 ١٨ الي ١٧ تا را آنها آب مقدار دهند مي انجام شهدها روي بر مكرر طور به كه خاصي فرآيندهاي طي كندو درون

 حاصل موردنظر عسل شود مي سبب نهايت در كه شود مي شهدها اين غلظت افزايش موجب و داده كاهش درصد

 .شود

 پروراند، مي و مياورد كندو به و آوري جمع ها گل شهد از را آن زنبور كه عسلي مقابل در: برگ عسل اي عسلك 

 از زنبور را عسل اين. نيست يكديگر از آنها تشخيص به قادر كننده مصرف دارد كه وجود هم عسل از ديگري نوع

 به مانند صمغ يا چسبندگي حالت و شوند مي ديده درختان هاي برگ روي اوقات برخي در كه شيرين هاي شيره

 .ناميم مي برگ عسل يا عسلك اصطالحا را عسل نوع نيا. كند مي جمع دهند مي ها برگ

 مي ترشح خصوصي به نقاط در مختلف هاي درخت و گياهان وسيله به كه است درختان صمغ موم بره: موم بره 

 طريقي همان به و آوري جمع غيره و آلو تبريزي، ون،نار بيدمشك، بيد، همچون درختاني روي از را آن زنبور و گردد

 انبار ها سلول داخل را آن هرگز ولي آورد مي كندو به و چسبانده خود عقب پاهاي به نمايد مي حمل را گل گرده كه

 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو درزهاي و ها سوراخ از عده آن كردن مسدود براي موم بره از زنبورها. كند نمي

 و شده فيكس خود جاي در كامال تا چسبانند مي كندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. كنند مي استفاده باشد رمت

 .نخورند تكان

 

  

  

  

  

  

 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. است گياهان مثل توليد در نر هاي سلول گل گرده: گرده گل 

. دارند نياز آن به خود نوزادان رشد براي زنبورها كه هستند چيزي دقيقا وادم اين و دارد وجود چربي و پروتئيني

 از سرشار گل گرده. باشد مي درصد ٣٥ تا ١١ بين چيزي و بوده متفاوت مختلف هاي گرده در پروتئين مقدار

 ديگريك با مختلف هاي گل در ها گرده شكل و ها گرده تعداد. باشد مي A,B,C,D,E نظير اصلي هاي ويتامين

 در آسم و آلرژي ميزان افزايش عوامل از يكي و هستند جابجايي قابل باد توسط ها گرده اين كه باشد مي متفاوت

 متفاوت يكديگر با و ندارند زنبورها براي يكساني غذايي ارزش ها گرده نيا. باشند مي ها گرده همين بهار فصل

 زنبورها براي آن نوع بدترين كاج مانند سوزني برگ تاندرخ گرده و بهترين بيدمشك گل گرده مثال براي. هستند

 .هستند
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 كندو در داخل عسل زنبور محصوالت 

 از مخصوص غده يك توسط زنبور بدن داخل در كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت از يكي: عسل زهر زنبور 

 وجود بدنش در ذخيره براي كه را يزهر كيسه پانزدهم روز در حدوداً و نموده ترشح به شروع تولد پس روز دومين

 است شده مشخص كامالً آن تركيبات است گرفته صورت زهر اين روي بر كه آزمايشاتي با امروزه .نمايد مي پر دارد

 ٦ حدود در طولي كه خود نيش با تواند مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا و

 خود قرباني بدن به ورود با عسل زنبور زهر. كند تزريق جانوران ساير يا انسان بدن داخل به را زهرش دارد متر ميلي

 زهر اما ؛شود مي خون فشار كاهش سبب نتيجه در كه شده ها رگ شدن گشاد باعث و گردد مي خون انعقاد مانع

 .شود مي فادهاست آن از ها رماتيسم از برخي درمان در امروزه و نيست مضر كامال عسل زنبور

 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ژله رويال 

 غذايي ماده اين به ملكه هاي فعاليت تكامل و رشد. كند مي تغذيه آن از عمرش روز آخرين تا تولد روز اولين

 شود مي تشكيل اسيدي از آن وزن درصد ١٠ كه است شده يلتشك مختلفي مواد از رويال ژله. دارد كامل وابستگي

 .است موجود ضروري هاي ويتامين تمام ژله اين در. نيست شده شناخته هم هنوز آن تركيب كه

 خصوصي به سنين در و كارگر زنبورهاي زيرشكمي هاي غده از جفت سه وسيله به كه است اي ماده موم: موم 

 ماده اين كمك به عسل زنبور جمعيت .گردد مي ترشح تولدش از پس وزر هيجدهمين تا سيزدهمين از يعني

 ١٢ بايد موم كيلو ١ كردن درست براي متوسط طور به عسل زنبور. نمايد مي مرتفع را خود زندگي اساسي نيازهاي

 تا بدهد ارقر زنبورهايش اختيار در زده قالب موم امكان حد تا كه است زنبوردار نفع به بنابراين ؛بخورد عسل كيلو

 كندوي هر از بيشتري عسل محصول سال آخر در نتيجه در و كند استفاده كمتري عسل از موم توليد براي زنبور

  .بياورد دست به عسل زنبور

  :صنايع -٣

از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي كه مي 

سطح مناطق روستايي ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و  توانند در

عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي خرمدرق است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني و 

  .دندگوشتي مهمترين صنايعي هستند كه مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گر

 توليد البسه و كفش و امكان گسترش آن 
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  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٤٩( رشمارهيتصو

  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . در جوامع روستايي استهمانطور كه پيشتر بيان شد اشتغال بهترين ضمانت كننده رفع فقر و محروميت 

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

بنابراين مي توان چنين عنوان كرد كه . تعهد، جهت دهي به مسير آينده و زندگي را براي فرد به دنبال دارد

در . ب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشددسترسي و دستيابي بيشتر افراد به شغل مناس

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 

اكولوژيكي،  ساختار اشتغال به متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي،. سطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شود

نظام برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي 

در فرآيند توسعه . به تفاوت در ويژگيها و وضعيت كمي و كيفي اشتغال در نواحي مختلف جغرافيايي خواهد انجاميد

غال روستايي همانطور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر اقتصادي الزم است به منظور پايداري اشت

شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
  سياستهاي توسعه اقتصادي با رويكرد اشتغالزايي): ٣٥(شماره نمودار 
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نين چارچوبي مي توان اهداف كمي اشتغال طرحهاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا براساس چ

  .را به شرح زير طراحي و تدوين نمود

همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي خرمدرق    

تا  ٢فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣هاي داراي ظرفيت اين روستا را به مي توان اهم طرح ها و پروژه 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ٢٢حداكثر 
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي خرمدرق): ١٥٥(شماره جدول 

 درآمد طرح  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ٩٠٦٠  نفر ٢٢  ميوه كارگاه توليد چيپس

  ٥٦٠٥  نفر ٢  پرورش بلدرچين

  ٣١٤٠  نفر ٣  پرواربندي گوساله

  برنامه ها با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون

اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح روستا مي تواند به شرح ذيل مورد توجه واقع 

  .شود

 والت كشاورزيتوسعه و افزايش راندمان توليد محص 

 كاهش صدمات و خسارات طبيعي و انساني به محصوالت كشاورزي 

 ارائه برنامه در جهت توسعه ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري روستا 

 برنامه در جهت اصالح نژاد دام در جهت افزايش راندمان توليد 

 برنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايدار 

  ظرفيت نيروي انسانيبهره گيري از توان و 

  برنامه هاي مرتبط با بهره گيري اصولي از منابع آب از طريق تغيير شيوه هاي آبياري و تبديل آن از روش سنتي

 به مدرن 

 برنامه در خصوص بازاريابي محصوالت توليدات روستايي 

 برنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستا 

  راي ارتقا ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي موجود روستاتعيين اقدامات مناسب ب

براي مردمي كردن اقتصاد و حداكثرسازي مشاركت اقتصادي و به منظور بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم 

بي جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از مزيت هاي نس

و رقابتي روستا انجام اقدامات مناسب و موثر در جهت ارتقاء ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا الزامي مي باشد در 

  .اين خصوص مسائل و مباحث موجود در زمينه فوق در موارد زير قابل بحث و بررسي مي باشد

 شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع 

 يت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتيراهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرف 

  :شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع توليد -١
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براي شناخت محدوديت هاي موجود در راستاي توليد و افزايش آن مي توان موارد زير را به عنوان نكات اساسي و 

  :كليدي موضوع تصور نمود

 كنين محلي روستاعدم هماهنگي الزم دستگاه هاي اجرايي با سا 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتًا فعاليت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و 

ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از ساكنين محلي و شناخت مشكالت و مسائل 

  .قتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رودآنها توسط هر دستگاه اجرايي مرتبط با توسعه ا

 ضعف در پرداخت تسهيالت بانكي 

عليرغم آنكه پرداخت تسهيالت الزم براي اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در مناطق روستايي مورد تأييد و تصويب 

محل صندوق توسعه ملي از ) هزار بيليارد تومان ٦حدود (بيليارد دالر  ١.٥هيئت وزيران قرار گرفته و مقرر شده كه 

بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري (نزد موسسات عامل 

اما در روستاي فوق و براساس اظهارات ساكنين روستا بانك هاي عامل  ؛سپرده گذاري شود) در بخش كشاورزي

  .راجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده استپرداخت تسهيالت فوق را متعهد نمي شوند و غالب م

 مشكالت موجود در خصوص تغيير كاربري اراضي 

. مي گيرد غالباً از سوي سازمان هاي مرتبط با موضوع مانند جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي صورت

قتصادي و اشتغال زايي در بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام فعاليت هاي ا

  .سطح روستا مي گردد

 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 

همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي خرمدرق از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي، 

زمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص اجتماعي دارا مي باشد كه براي بهره گيري از آنها نيا

  .اقدامات قابل توجهي صورت نگرفته است

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢

 بهره گيري از كارآفرينان موجود در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستا 

 شتغال زايي در روستا برابر مقررات موجوداعطاي تسهيالت براي گسترش ا 

 انجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت در ارتقاي ظرفيت توليدي روستا 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 ايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستا 

 صادي و مطالعات الزم در جهت ايجاد و احداث صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در سطح روستاانجام طرح هاي اقت 

 تغيير جهت فعاليتهاي اقتصادي موجود روستا از حالت سنتي به مدرن در جهت افزايش راندمان توليد 

 وستاانجام طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فعاليت هاي اقتصادي ر 

 اصالح نژاد انواع دام براي افزايش توليد اقتصادي 
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تعيين برنامه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي ارتقا سطح فعاليت هاي اقتصادي و 

  اشتغالزايي روستا

 مي ايفا جوامع اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، توسعه در اساسي و مهم نقشي مهارت كسب و آموزش امروزه

 مهارتي سطح ارتقاء. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار توسعه به توان آموزش مي به توجه اب. نمايد

 امكانات از وري بهره و توليدي روشهاي سازي بهينه به سوي را آنها كه باشد اي گونه به بايست مي روستائيان

 اهداف از روستايي توسعه. باشند روستايي توسعه اهداف از بخشي كننده تأمين كه اي گونه به داده سوق موجود

 مهم و اساسي عوامل از روستائيان مهارت ارتقاء و آموزش و بوده حيطه اين در اجرايي هاي برنامه و ها پروژه اصلي

 تلقي ارزش كم يا و فراموش نبايد آموزش رويكردي، چنين در ليكن. است روستايي توسعه پايداري و در تقويت

 تعريف مدت بلند اي آينده براي مستمر ظرفيتي عنوان به توسعه، انداز چشم در سند پايدار توسعه تعريفي در .شود

 سرمايه محيطي، زيست سرمايه سرمايه، مفهوم شود كه مي شامل را ها ازسرمايه حفاظت تعريف اين و است شده

  ).١٣٨٧ازكيا، ( گردد مي شامل را مصنوعي سرمايه و اجتماعي سرمايه انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه لاص

 ايجاد و ترغيب اي، منطقه هاي پتانسيل بكارگيري افتاده، دور و نواحي محروم در اشتغال به منتج كاربردي - مهارتي

 در مؤثر اجتماعي مختلف گروههاي و به اقشار توجه توليد، و عملكرد به دستيابي منظور به روستا مردم در انگيزش

 هاي برنامه در گردد و توجه روستا، توليدي هاي بخش صاحبان و شاغالن و زنان جوانان، مانند انساني هاي سرمايه

 به توجه با. گيرد قرار بررسي مورد تري وسيع انداز چشم در بايد روستا توسعه. شود ديده خاص طور به آموزشي

 اجتماعي و اقتصادي چارچوب تحوالت در نيز روستايي هاي آموزش بايست مي توسعه و مستقيم آموزش رابطه

 سوي توسعه به حركت و انساني نيروي تجهيز. گردد ريزي برنامه مناطق روستايي در فرآيندها و روابط و نهادها

 و فراگيرند را كاربردي و مفيد و متنوع هاي تمهار ديده و تعليم كافي حد به روستائيان كه است ميسر زماني پايدار

  ).1390نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر در كشور روستايي اي حرفه و فني هاي آموزش وضعيت به اجمالي نگاهي

 به نياز شغل، يافتن منظور به شهرها به مهاجرت به نروستاييا تمايل بيكاري و نرخ باالرفتن و جمعيت

 اهميت به توجه با ميان اين در .است و فوري ضروري اي حرفه و فني هاي زمينه در ماهر انساني نيروي آموزش

 و صنعت كشاورزي، گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش به ارائه توجه روستائيان آموزش

 بر در را ترويجي ساده هاي آموزش تنها و كم رنگ قبل هاي سال در روستايي ناطقم به ورود. است ضروري خدمات

 آن در روستائيان ارتقاء مهارت يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها ساير سازمان توسط كه داشته

شد  مي احساس همواره روستا بخش در شده ريزي برنامه و آموزشهاي مدون ارائه خالء و بود شده گرفته ناديده

  ).١٣٩٠نصيري، (

 هاي برنامه اشتغال، مورد در بنيادي و تحقيقات مطالعات از بعد بايد بيكاري معضل كردن كن ريشه منظور به

 كامل اشتغال به نيل اشتغال و وضعيت بهبود جهت در زير كارهاي راه. كرد اجرا كشور هاي مختلف بخش در اساسي

 :گردد مي عنوان اجمال به
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  :سرمايه بر مبتني كارهاي راه -١

 بانكي نوين هاي روش از استفاده 

 مالياتي هاي تعرفه اصالح 

  :اطالعات بر مبتني كارهاي راه -٢

 از استفاده خصوص به و ها زمينه در تمامي وري بهره افزايش براي هم(پيشرفته  هاي تكنولوژي از استفاده 

  )كاريابي براي اينترنت

 اطالعات انتشار 

 سازماني هاي فعاليت در الكترونيك خدمات ايجاد 

 :آموزش بر مبتني كارهاي راه -٣

 ابتدايي هاي آموزش سطح افزايش 

 تكميلي تحصيالت استانداردهاي افزايش 

 كاربردي- هاي علمي آموزش خصوص به و آموزش امر در بيشتر گذاري سرمايه 

 منبع مانه( هاي فني رشته خصوص به و دانشگاهي هاي رشته ظرفيت در تغيير.(  

 اى حرفه و فنى هاى آموزش هاى ويژگى - 

 پرداخته تمركز نداشتن و داشتن مسئله به اى و حرفه فنى آموزش هاى م نظا در درسى ريزى برنامه در از آنكه قبل

 و فنى آموزش نظام هدف هاى اندازه هر. شود روشن كنونى دنياى در آن ملزومات و ها ماهيت، ويژگى بايد شود

آنها  ه دربار توان مي بهتر گردند مطرح تر شفاف جامعه انتظارات كنونى و جوامع ساختار در آنها نقش و اى حرفه

 ناكارآمدى و كرده مواجه جديدى چالش با پيشين را تعاريف جوامع، جانبه همه و سريع تغييرات. كرد ريزى برنامه

 شده ناگزير گذشته در دهه هاي) ILO(كار  مللىال بين سازمان كه بينيم مي رو اين از. اند كرده آشكار را آنها

آمده  پيشين تعاريف در آموزش واژه براى. دهد ارائه جديدى اى تعريف حرفه و فنى هاى آموزش كار از بار چندين

 تجارى يا فنى مهارت و دانش آن وسيله به شود كه مي اطالق آموزشى نوع هر به اى حرفه و فنى آموزش كه است

  ).١٣٨٥صالحي،( كار محيط در يا باشد مدرسه در اينكه از اعم يابد، مى توسعه يا شود مى حاصل

 مد جوانان جايي كه در مخصوصاً افراد تا شخصيت شود طراحى اي گونه به بايد آموزش است آمده ديگرى تعريف در

 نزبا به اند، يافته دست مشترك باور كي به نظران صاحب امروزه چه آن. يابد توسعه هستند نظر

 به هم و است) شغل( كارى مفهوم به آن، هم جديد معناى در اى حرفه و فنى هاى ش آموز كه است اين ساده

 هاى آموختگان برنامه دانش براى ابزارى شناخت و صرف عملى هاى مهارت دارا بودن بنابراين. شهروندى مفهوم

  ).1389آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى دنياى كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و فنى

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها برنامه اين اهداف

 مناطق در اشتغال ايجاد به معطوف اي و مشاوره فني خدمات و مهارتي هاي آموزش توسعه و دسترسي افزايش 

  .روستايي
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 روستايي در مناطق آفرينيكار و اشتغال به مهارت فاقد آموختگان دانش تشويق.  

 روستايي خدمات توسعه و هاي تجاري پروژه اجراي روستايي، صنايع اندازي راه به روستائيان تشويق.  

 روستا در شاغلين وري بهره افزايش.  

 اي وحرفه فني هاي آموزش اهداف - 

 مهارت قد فا افراد براي اشتغال به دستيابي

 تحوالت فناوري از ناشي جديد يها مهارت با انساني نيروي مهارت تطبيق

  ).1387همكاران، و شكوهي خواجه(باالتر  وري بهره به دستيابي منظور به انساني نيروي مهارت ارتقاء

تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس 

  كاركردي در سطح روستا 

يل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي شناخت دقيق قابليت و پتانس

امري بديهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توسعه 

ني خود به فعاليت متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضوي از منظومه پيرامو

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي خرمدرق انجام 

  .گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور گردند

  :محور توسعه روستا براساس فعاليتهاي دامداري -١

يافته هاي وضع موجود و تحليل و تبيين صورت گرفته در خصوص منابع طبيعي، انساني موجود روستا  براساس

فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ساكنين، 

امر زماني حايز اهميت مي يابد كه ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف نقش آفرين باشد اين 

براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي توان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به 

عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح 

  .ي فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشندروستا و مناطق پيرامون

  :زنبورداري -٢

زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك سو و 

از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا نيروي انساني مجرب و آموزش ديده موجود روستا از سوي ديگر 

اين امر به ويژه با بهره گيري از توان زنبورعسل در توليد فرآورده هاي متنوع و مختلف آن از . مربوط به خود هستند

  .اهميت خاصي برخوردار مي گردد

  :بوم گردي -٣

ا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز و قابل اهميت در دني

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كنند، 

در . راي توسعه و گسترش اين صنعت پايدار، نقشي اساسي و حياتي در آينده ي جامعه داردچرا كه برنامه ريزي ب
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سال هاي اخير توجه به موضوع گردشگري و شناخت قطب هاي توريستي و مناطق مستعد گردشگري، مورد توجه 

ت ايجاد مناطق مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها و آيين نامه ها در جه

  .گردشگري، گامي موثر برداشته شده است

 صنايعو رونق بازار  انرژيمنابع  تامينسطح درآمد،  ، افزايشنرخ بيكاري كاهشدر  صنعت گردشگريشگرف  تاثيرات

صورت ه شغل ب ٦تا  ٢ورود هر گردشگر  ازاءبه  .صنعت است اينپرداختن به  ويژه مزايايتنها بخشي از  دستي

روند با احتسابات مشاغل در بخش هاي توليدي و  ايندر محاسبات اقتصاد دانان توسعه  .مي شود يجادا مستقيم

  .دنفر مي رس ١٥تا  ٩ برايشغل  ايجادهر گردشگر به  براي خدماتي

 گردشگري منطقه  

شمار مي مي كند و صنعتي نوپا به  طيمراحل اوليه رشد خود را  زنجاندر منطقه  بويژه ايراندر  صنعت گردشگري

ميـراث فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه بزرگ گردشگري و تأمين نيازهاي مختلف توريستها را  اين. برخوداراست

رضايت ديداري، فيزيكي، عاطفي و اجتمـاعي در آنهـا، امكـان توسـعه  ايجاددارد تا بتوانـد بـا تـأمين ايـن نيازها و 

  .منطقه را فراهم نمايد

 تفريحي و با انگيزه طبيعت گردي، گردشگري روستايي زنجانبه منطقه سفر  مندبخش عمده گردشگران عالق

ون صنعت گردشگري براي منطقه عالوه براين چ .اقدام مي زنند ايندست به  استفاده از جاذبه هاي تاريخي موجود

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 

را تهديد مي كند و توسعه صنعت گردشگري با كمترين سرمايه گذاري باالترين  زنجانبحران بيكاري منطقه 

  .اشتغالزايي را بدنبال خواهد داشت

جه به رشد صنعت گردشگري در اين منطقه و پتانسيل موجود در اين روستا و انتظار افزايش ورود گردشگر به با تو

بوم . ي در اين روستا ايجاد گرددو اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  به فرهنگ گردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احترام به طبيعت، احترام

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 

شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به شيوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه، 

اين شاخه از گردشگري بر اساس نتايج توسعه پايدار آن شناخته مي شود كه . ي آن داشته باشدبيشترين فايده را برا

شامل حفاظت از محيط زيست، آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن به جامعه محلي و ارتقاء 

  .معيشت آنها مي باشد

 باغداري  

اع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي فعاليتهاي باغداري به سبب نقش آن در توليد انو

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح روستاي خرمدرق جز 

يصه اصلي اقتصاد آن محسوب مي شود و با توجه به كيفيت باالي محصوالت باغي توليد شده در سطح روستا از خص
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جمله سيب اين قابليت براي روستاي خرمدرق وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در چارچوب 

در سطح روستا اهميت ... ار و چيپس ميوه وتوسعه باغات و صنايع مرتبط با آن مانند بسته بندي محصول، خشكب

از سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي خرمدرق به كشت و پرورش گل . يابد

  . محمدي و محصول پسته نيز اقدام نمود

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي خرمدرق كه در توليدات 

كفش و البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي خرمدرق به 

شمار مي رود كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله مركز كشور 

  .گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي خرمدرق گردندرا در بر مي 

 زراعت  

فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و 

ي كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته بر

جايگاهي ويژه را در اقتصاد روستا دارا هست در اين خصوص كشت زعفران از جمله محصولي است كه مي تواند به 

  .عنوان محور توسعه روستاي خرمدرق مورد توجه واقع شود

 حفظ محيط زيست 

و كسب يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه 

درآمد براي آنان است؛ كه از اين طريق ساكنين منطقه ترغيب به حفظ محيط زيست، آداب و رسوم و آنچه براي 

به اين ترتيب اكوتوريسم مي تواند در حفظ و پاسداري محيط زيست طبيعي و . گردشگران جذاب است مي شوند

مايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش مردم محلي با ن. انساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذار باشد

محصوالت صنايع دستي شان به آنان و مشاركت دادن گردشگران در فعاليت هاي روزمره خود به ارزش ميراث 

عالوه بر اين آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي . فرهنگي خود پي برده و هرچه بيشتر در حفظ آن مي كوشند

اب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع گردشگران و طبيعت گردان جذ

و هجوم گردشگران و سرمايه هاي غير بومي ديگر به سادگي نمي تواند  كسب درآمد برايشان مطرح خواهد شد

  .موجب كاهش غناي فرهنگي منطقه گردد

 بازار هدف 

ل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين با پيشرفت هاي صورت گرفته در صنايع حمل و نق

نيز در ديد و دسترس عالقمندان به سفر و گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري يا توريسم، بزرگترين 

    .صنعت در دنيا محسوب مي شود و شاخه ي طبيعت گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن است

را به مقصدي مطلوب براي  روستاتواند اين  ميو كوهستاني  اندازهاي زيبا و چشم وجود آب و هواي مطلوب 

مخصوص روستايي، قيمت مناسبت وجود فرهنگ از مزيت هاي ديگر اين طرح مي توان به   .گردشگري تبديل كند

  .اقامت، محيط اقامتي متفاوت و دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرد
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در مي توان از جمله فعاليت هايي است كه ... محيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و تبليغات براي جذب گردشگر 

از طريق همچنين  .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .بازار هدف معرفي كرد مي توان اين روستا را براي بخشي از اينترنت و گردشگري مجازي،

 اكوتوريسم(بوم گردي  تعريف طرح( 

ها، روابط  كند كه بيشتر آن هاي بسياري را براي كسب و كارهاي كوچك خانوادگي ايجاد مي گردشگري فرصت

اين حضور و مشاركت از . مستقيم و متقابل ميزبان و مهمان را در خانه و امالك خانواده گردشگرپذير در بردارند

و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي  سوي خانواده، براي تجربه و رضايت گردشگر

ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چند  ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . است

بر اساس اولين . گردي است هاي بوم گذشته در ايران به شدت در حال توسعه است، ايجاد و توسعه اقامتگاه سال

گردشگري است كه به معيارهاي  ، اقامتگاه بومي يا اكولوژ امكانات اقامتگاهييالديم ٢٠٠٢يف رسمي در سال تعر

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 ايجاد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ 

 فت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و استفاده از معماري و مصالح بومي و داشتن با

 رنگ محيط؛

 رساني پايدار و كاهش مصرف آب؛ هاي آب استفاده از سيستم 

 هاي خشك و دفع ديگر انواع زباله بدون آسيب رساني به محيط؛ هايي براي بازيافت زباله به كارگيري روش 

 هاي نو با استفاده از وسايل مدرن؛ تي و به كار گيري انرژيهاي پايدار به روش هاي سن استفاده از انرژي 

 كار گروهي همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ 

 هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردشگران و مالكان اقامتگاه ها درباره چگونگي حفاظت و  ها و برنامه ارائه كارگاه

 برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛

 يريزي توسعه پايدار محل هاي تحقيقاتي در جهت برنامه همكاري با برنامه. 

ها كه ويژگي يكساني دارند، داراي  اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل

ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه هاي قديمي بازسازي 

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . شوند و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره ميشده 

كنند، سعي بر اين است تا ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و  خانوادگي ارائه خدمات مي

هاي طبيعت  برخي از آنان فعاليت. به انجام برسانداز غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را 

گردي مكملي چون بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي 

درواقع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي  .دهند را به مسافران خود ارائه مي

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و  هاي گردشگري، ساختار محيطي بوم ت و فعاليتخدمات، محصوال

هاي اصلي يك  مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته
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هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتل

محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي 

طبيعي منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعه محلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي 

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٥٠( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 هاي بوم گردي ضمن رعايت اصول فني و مهندسي كه تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان ها  كليه اقامتگاه

ره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي هستند، با استفاده از مصالح بومي و با به

 .دپيرامون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته باش

 و  طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود

  در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت و بازيافت پسماندها و استفاده بهينه از

رايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج ش

 .خود منتهي شود

 دكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشن. 

  نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در

 .دف انرژي داشته و حداقل آلودگي نوري را در منطقه ايجاد نمايمصر

  سيستم گرمايش و سرمايش اقامتگاه هاي بوم گردي بايد ضمن تأمين رفاه مسافران حداقل تاثير منفي را بر

محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه 

 .داي بوم گردي به كمترين حد ممكن برسه

  استفاده از پوشاك بومي ضمن رعايت اصول بهداشتي و ايمني براي كليه كارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي و

همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط 

 .تالزامي اس

 هاي بومي را با استفاده  ه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعايت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشيدنيكليه اقامت گا

 .داز سفره آرايي بومي و رعايت اصول بهداشتي به گردشگران ارائه نماين
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  حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون

اي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه اقامتگاه ه

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 هاي بوم گردي در محيط هاي طبيعي و به دور از مراكز امدادي، ضروري است كليه  با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه

ت و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي اقامتگاه هاي ضمن شناسايي مخاطرا

گزارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت حوادث در 

نياز و از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد ( خودمحدوده جغرافيايي فعاليت 

به انجام برسانند و همجنين كارمندن ملزم به اخذ گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه و ) …مطابق گزارش مذكور و

 .دامداد از مراجع ذيصالح هستن

 تآگاهي و پايبندي گردشگران به هنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي ضروري اس. 

در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل ميراث  ها كارشناسان طبيعت گردي استان

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه استان هاي كشور ناظر بر اجراي دستور العمل ابالغي و بر عملكرد 

نظير  قبال بيگردي در ايران و است شايان ذكر است؛ روند رو به رشد بوم. داقامتگاه هاي بوم گردي خواهند بو

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  هاي بومي، نشانگر اين است كه دست گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

تواند راهگشاي مسير  آنچه اكنون مي. تگذاري ويژه در بخش گردشگري روستايي و عشايري اس نيازمند سرمايه

گردي و توسعة آنها بر اساس استانداردها  هاي بوم ناختن اقامتگاهتوسعه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت ش

 .تو اركان ياد شده اس

 معرفي طرح 

اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل ها كه ويژگي يكساني دارند، 

كه عمدتا در خانه هاي قديمي  داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . بازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شوند

ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي 

 .دسفر خود را به انجام برسان

 تفاوت اقامتگاههاي بوم گردي با هتل و مهمان پذير 

هاي گردشگري،  اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي خدمات، محصوالت و فعاليت

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي  ساختار محيطي بوم

هاي اصلي يك اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند   بنايي گردشگري كه اركان و هستهمناسب زير

 .دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان هتل

  خدمات قابل ارائه 

صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و لباس، . در اين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشد

جاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير جاجيم و گليم ب
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هر چقدر سنتي تر باشيد و ابداعات نوستالوژيك داشته . گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

ي طبيعت گردي مكمل همچنين مي توان فعاليت ها. تباشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داش

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

از يك دهه قبل واحدهاي بوم گردي در برخي مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن 

در دوسال گذشته ضوابط تشكيل اين واحدها توسط سازمان . امروز داراي شناسنامه نبودندموقع اين واحدها بصورت 

ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گردي شدت گرفته و در حال 

  .دواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشن ٥٠حاضر بيشتر از 

 مكان اجراي طرح 

روستاها و مناطق نمونه گردشگري، كويرها و مناطق جنگلي و همه روستاهاي كشور كه داراي جاذبه هاي تاريخي، 

 .دفرهنگي و رفاهي مي باشند گزينه مناسبي براي راه اندازي اقامت بوم گردي مي باشن

 مجوز تأسيس 

نت گردشگري سازمان ميراث در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاو

 .فرهنگي و گردشگري مراجعه نمود

 توسعه بوم گردي در آينده 

دنبال  روزها همه به دنبال يك جاي دنج و متفاوت براي آخر هفته خود مي باشند و در روزهاي تعطيل مردم به اين

ر صنعت بوم گردي در ايران بر همين اساس در چند سال اخي. فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند

اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

ميليون  ٢٠همچنين بر اساس برنامه ششم توسعه كه . دناشدني دار الخصوص خارجي جذابيتي وصف گردشگران علي

تگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه هاي گردشگر هدف برنامه مي باشد توسعه اقام

  .دحمايتي براي تاسيس اين واحدها در همه مناطق گردشگري و بافتهاي تاريخي و روستايي را دنبال مي نماي

 انواع اقامتگاه هاي بوم گردي 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي  .بر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

در مشخصات اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي . انجام دهند طبقه ممتاز تعيين مي شوند

شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي درباره مديريت و  هر يك از درجه ها اعالم

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 نقش پروژه در تأمين رفاه اجتماعي 

يست ساله در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق ب

  :تچنين اس
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 مستحكم نهاد مقدس  يها انيبرابر، تحكيم بن يها ز سالمت، رفاه و امنيت، تأمين اجتماعي، فرصتبرخوردار ا

 خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب

 ي ها ارزشول اخالقي و توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اص

مشروع، حفظ كرامت و حقوق  يها يمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاداسال

 ها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي انسان

  يانه، شامل آسياي م( يغربدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب

، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر )كشورهاي همسايهقفقاز، خاورميانه و 

 اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

 القي، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخ

بر اساس تعاليم اسالمي و  يا فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه نوانديشي و پويايي

 )ره( ينيامام خم يها شهياند

 تداراي تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلح 

 يامدهايپ. ستيقابل تصور ن گرين دامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آ

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يو زندگ تيتمركز فعال يها شهرها به عنوان كانون. اند كرده رياجتناب ناپذ شهيهم

ها  دارند كه كمبود آن يها نقش اساس آن سميشهرها در متابول گانهي كرهيچاره پكنند  نيرا تضم خود يداريپا

توجه به مراكز تفريحي و گردشي به طور عام به عنوان . به وجود آورد يشهر اتيدر ح ياختالالت جد تواند يم

قل كاركرد آن در كننده حدا انيب هيشب نيبلكه ا. ستياز كاركرد آن ن يزياغراق آم فيشهرها تعر يتنفس يها هير

و هم از  نانيشهرنش يطيمح ستيز يازهاين نيتأم دگاهيفضاها هم از د نيا .رود يشهرها به شمار م كيمفهوم اكولوژ

 نيتر به مهم نجايدر ا. دارد تيدر خور اهم يگاهيآن جا يو بستر ارتباط و تعامل اجتماع يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .ودش يدر شهرها اشاره م آن يكاركردها

امروزه . هستند يآرامش و رفع خستگ يمحل برا نيها بهتر رستورانفضاهاي تفريحي نظير : يحيكاركرد تفر. ١

... ، بازار و يو محل يگيخانواده روابط همسا يحيتفر ياز كاركردها يبخش نيگزيها جا مجموعهاين  يحيكاركرد تفر

  .شده است

اقشار  يازهايهستند كه با توجه به ن يا افتهيوابط نانوشته سازمان ساز ر نهيها زم مجموعهاين : يكاركرد ارتباط. ٢

  .ابدي يدوام م و رد؛يگ يشكل م يمختلف اجتماع

 ينيعوجه  دودر ... و  يروان يطيو مح ي، اقتصاديفرهنگ ياجتماع يتوجه به شاخصها يزندگ تيفياز ك منظور

مسكن  تيفيك يدسترس تيفيبهتر ك ليتحص طيشرامثل . است يشهر يزيدر روند برنامه ر) يفيك( يذهنو  )يكم(

اشتغال ( ياجتماع يها و فرصت يكنش متقابل اجتماع يبرا ييها فرصت جاديگذران اوقات فراغت ا يفضاها تيفيك

 يو اجتماع يو عاطف يروان يازهاين نيتأم يشهر يزندگ تيفيك يجوهره اصل...) و  يرفاه مشاركت اجتماع

 تيفيك. ناقص خواهد بود) ...و  حيتفري، شاداجتماعي، ، آرامش خاطر تعلق ييبايز تينبه ام ازيمثل ن(شهروندان 
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لذا . رديگ يرا در بر م تيو امن يو شاد تيهمچون رضا ييها است كه شاخص يابعاد روان رندهيدر بر گ يشهر يزندگ

مثل  ياجتماع يها به فرصت يدسترس يها بر اساس آن با شاخص و نامند؛ يم زين ياجتماع تيمنظر آن را رضا نياز ا

از رفاه  يانيآن را ب گريد يا واژه را مترادف با رفاه و عده نيا يبرخ شود يشغل، ثروت و اوقات فراغت توجه م

 يزندگ تيفيك يابيارز يارهاياز مع يكي. شود يها مشخص م آن عيو نحوه توض يعموم يكاالها زانيبا م كه دانند؛ يم

 يزندگ تيفيك يشاخص اجتماع ياصل يارهايمع ريكه از ز باشد يم يسبز عموم باز و يدر شهرها فضا يشهر

  .باشد يم

جهت، در  نيبه هم. است شيرو به افزا يريبه طور چشمگ يزندگ تيفيك تفريحي در يفضاها تينقش و اهم امروزه

  .نديآ ير مبه شما نيزم يكاربر يزيبرنامه ر ماتيتصم نفكيجزء الهاي باز و تفريحي اكثر كشورها، فضا

روزانه به چند  يطيگفت كه انسان، در هر شرا ديمراكز تفريحي و گردشي با اجتماعي – ياثرات روان يدر بررس

از  نيهمچن. دينما نيفضا را تأم نيا تواند يمراكز تفريحي و گردشي م كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيكاركرد زمراكز تفريحي و گردشي در شهرها،  ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياز مباحث مهم و  يكيبه عنوان  نيهمچن. شود يشهرها م يستيز تيفيك شيسبب افزا

مهم اختصاص  اريبس يكاربر نيها به ا آن يشهر ينهاياز زم ياديكه هر ساله مساحت ز ياست به طور شده ليتبد

  .شود يداده م

و گسترش مراكز تفريحي و گردشي شهر را به صورت  جادياز ا يناش يآثار اجتماع توان يم يكل يبند ميتقس كيدر 

  :ارائه كرد ريز

  يآثار جامعه شناخت. ١

  يآثار فرهنگ. ٢

آثار مطلوب و نا مطلوب فضاهاي باز، مراكز  يبا نظر به مطالب ارائه شده به معرف) يروان يروح( يآثار روانشناخت. ٣

  .ميپرداز يشهروندان م يبر رو يو روانشناخت ي، فرهنگياز منظر جامعه شناخت يتفريحي و گردش

 يها ييبايبدون ارتباط با ز ها ييتوانا نيدارد و ا ياريبس يها ييشده است كه توانا دهيآفر يانسان به گونها فطرت

به  باشند يم و مراكز تفريحي ها پارك، كه همان فضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي يشهر يكه در زندگ يعيطب

انسان شكوفه  يها تياز مراكز تفريحي و گردشي خالق يو بالطبع در پرتو بهره مند ديگرا يم يو خمود يافسردگ

 ريغ راتيو تاث ايشهر از مزا ميشهروندان مق شترياگرچه ب. ديمايپ يخود م ياه تكامل را در زندگانسان ر و گردد؛ يم

 انيو كنش متقابل م ريتأث نياما ا ستنديخود آگاه ن يفضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي بر زندگ ميمستق

به  يگوناگون يها ا توسط پژوهشه آن ياز آن بر زندگ ياز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردار يبرخوردار

موضوع اشاره شده  نيبه ا زين ميو قرآن كر ثيعلما و احاد يها نوشته انيبه عنوان مثال در م. باشد يم دهياثبات رس

  :كه ديآ يبه دست م نيچن ثيو احاد اتياست از مجموعه آ

  .كند يو اورا شاد وخوشحال م دهيبخشبه او آرامش . ديزدا يانسان را م يها به مراكز تفريحي و گردشي غم رفتن. ١



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٣٦ 

 

 ايو  جاديدر او ا يديرا از انسان دور كرده و شور و ام يديو نوم اسياز مراكز تفريحي و گردشي حالت  يبهره مند. ٢

  .كند يم تيتقو

با مشكالت  نيكه ا يدارد به طور يو روان يروح يها يماريقابل توجه در درمان ب يريمراكز تفريحي و گردشي تاث. ٣

  .رود يم انياز م ها طيمحاين در  دنينگاه كردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس كش

  .و تكامل است يتعال يحركت به سو يبرا زهيانگ بارتباط با مراكز تفريحي و گردشي موجب نشاط و موج. ٤

دهستان تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر 

  و روستا

  كارگاه توليد چيپس ميوه

  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي نههزي و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي 

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي): ١٥٥(جدول شماره

  )ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف  
  ٥٦٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠ تن ١٦ چيپس سيب ١
  ١١٧٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٠٠٠٠٠٠ تن ١٨ چيپس آلو  ٢
  ١٨٤٠٠٠٠٠٠٠  ١١٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٦  چيپس زردآلو  ٣
  ١١٩٠٠٠٠٠٠٠  ٨٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٤  چيپس گالبي  ٤
  ٩٩٠٠٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٨  چيپس پرتقال  ٥
  ٨١٠٠٠٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٨  چيپس گيوي  ٦
  ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٥٠٠٠٠٠٠ تن  ٢٠  چيپس موز  ٧

  ٩٠٦٠  )ميليون ريال(جمع كل 
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 مشخصات اشتغال ايجادي در طرحتعداد و 

  مشخصات اشنغال ايجادي در طرح): ١٥٦(جدول شماره

  نيروي كار
تعداد اشتغال جديد 

  در پايان اجراي طرح
  آموزش هاي مهارتي  محل تأمين

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ١٢  ساده

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ٨  ماهر

  آموزشها در حين اخذ مجوز  اخل شهر و روستاد  ٢  متخصص

 برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح 

  )ارقام به ميليون ريال(هزينه سرمايه گذاري طرح ): ١٥٧(جدول شماره

  )ميليون ريال(جمع كل   شرح هزينه ها

  ١٥٠٠  زمين

  ١٥٠  محوطه سازي

  ٢١٠٠  ساختمان سازي

  ٢٣٥٠  ماشين آالت و تجهيزات

  ١٢٠  وميتأسيسات عم

  ٤٢٠  وسايل حمل و نقل

  ٣٠  )درصد هزينه ساختمان اداري ٣٠الي  ٢٠(وسايل دفتري 

  ٢٥٨  )درصد اقالم باال ٥(پيش بيني نشده 

  ٦٩٢٨  )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٥٨(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح

 ١٠٨٥٦٠٠٠٠ )هزينه هاي سرمايه اي% ٢٠(تهيه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهاي بانكي  هزينه هاي

 ١٠٩ )ميليون ريال(جمع كل 

 سرمايه ثابت  
  سرمايه ثابت): ١٥٩(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٦٩٢٨٠٠٠٠٠٠  هزينه هاي سرمايه اي  ١

  ١٠٨٥٦٠٠٠٠  هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢

 ٧٠٣٦٥٦٠٠٠٠ جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ١٦٠(جدول شماره

 )ريال(مبلغ  شرح

 ٢٥٣٦٨٠٠٠٠٠ مواد اوليه و بسته بندي

  ١٢٠٠٠٠٠٠٠ آب، برق، سوخت
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  ٩٩٨٠٠٠٠٠ تعميرات و نگهداري

  ٢٨٦١٦٠٠٠٠٠ حقوق و دستمزد

  ٢٤٩٥٠٠٠٠٠ استهالك

  ٥٨٦٧٧٠٠٠ )م باالاقال% ١(پيش بيني نشده توليد 

  ٥٩٢٦٣٧٧٠ )درصد اقالم باال ١(اداري و فروش 

  ٢١٥٩٣٠٠٠٠  )مقدار وام سرمايه ثابت% ٥(تسهيالت مالي 

  ٦٠٠٠٠٠٠ )هزينه هاي قبل از بهره برداري% ٢٠(استهالك قبل از بهره برداري 

  ١٨١٢٠٠٠٠٠ )فروش% ٢(آموزش و كنترل كيفيت محصول 

  ١٢٧٧٧٥٤١٥  )اقالم باال% ٢(پيش بيني نشده و ساير 

 ٦٥١٧ )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . ق مي شودحداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما در توليد نقش دارد اطال

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ١٦١(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢١١٤٠٠٠٠٠  )ماه ١مدت (مواد اوليه   ١

  ٤٧٦٩٣٣٣٣٣  )ماه ٢(حقوق و دستمزد   ٢

  ١٠٠٠٠٠٠٠ )ماه ١(آب، برق و سوخت  ٣

  ٨٣١٦٦٦٦ )ماه ١(ساير  ٤

 ٧٠٧ )ميليون ريال(جمع كل 

  قيمت فروش 

 قيمت فروش): ١٦٢(جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

  ٥٦٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠ تن ١٦ چيپس سيب ١

  ١١٧٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٠٠٠٠٠٠ تن ١٨ چيپس آلو  ٢

  ١٨٤٠٠٠٠٠٠٠  ١١٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٦  چيپس زردآلو  ٣

  ١١٩٠٠٠٠٠٠٠  ٨٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٤  چيپس گالبي  ٤

  ٩٩٠٠٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٨  چيپس پرتقال  ٥

  ٨١٠٠٠٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠٠٠ تن  ١٨  چيپس گيوي  ٦

  ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٥٠٠٠٠٠٠ تن  ٢٠  چيپس موز  ٧

  ٩٠٦٠  )ميليون ريال(جمع كل 
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  سود و زيان 

  برآورد سود و زيان): ١٦٣(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠  درآمد ساالنه  ١

  ٦٥١٦٥٤٦١٨٥  هزينه ساالنه توليد: كسر مي شود  ٢

 ٢٥٤٣٤٥٣٨١٥ سود و زيان ناويژه

  پرورش بلدرچين

  

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 رآورد سرمايه ثابت طرحب 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

  زمين 

 زمين مورد نياز): ١٦٤(ارهجدول شم

 توضيحات )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح

 سند شش دانگ ١٥٠ ١٥ ١٠٠٠٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ١٦٥(جدول شماره

 )هزار ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت   مشخصات فني شرح رديف

 خاكبرداري و تسطيح زمين ١
تسطيح زمين 

  )اسكيپر(
٥٠٠٠٠ ٥ ١٠٠٠٠ 

٢ 
ايجاد فضاي سبز، روشنايي و 

 غيره

فضاي سبز و 

  درختكاري
١٢٥٠٠٠ ٢٥٠ ٥٠٠ 

 ٤٠٠٠٠٠ ٤٠٠ ١٠٠٠  جاده سازيخيابان كشي و پياده روسازي  ٣
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 و جاده سازي

  ديواركشي و حصاركشي  ٤

حصاركشي 

محوطه به ارتفاع 

  متر با ديوار ٢

٣٦٠٠٠٠  ٤٥٠  ٨٠٠  

  ٩٣٥٠٠٠ جمع

 ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ١٦٦(جدول شماره

 ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ١٦٧(جدول شماره

 )هزار ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد  مشخصات فني نوع تجهيزات رديف
 ٣٩٦٠٠٠ ١٢ ٣٣٠٠٠ قفس تمام اتوماتيك قفس تمام اتوماتيك ١

٢ 
تجهيزات خط 

  كشتار بلدرچين
قطعه در  ١٠٠٠بظرفيت 

 ساعت
١٢٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠  ١ 

 )هزار ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت مشخصات فني شرح

 ١٦٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٤ با سايه بان شيرواني مسقف مولدها

 مسقف پرواري
خرپا فلزي، سقف 

 ايرانيت، كف بتن
١٩٧٧٦٠٠ ٣٠٠٠ ٦٥٩.٢  

 ساختمان كارگري

ديوار آجري، سقف 

ضربي و تيرآهن، نصب 

درب و پنجره آهني، لوله 

كشي آب، برق كشي، 

نازك كاري، سرويس 

 بهداشتي، شناژ بندي

٥٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠ ١٠٠  

 ⸗ ساختمان اداري و مديريت
 

٥٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠ ١٠٠  

 ⸗ ساختمان جوجه كشي
 

١٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣٠  

 ⸗ ساختمان تأسيسات
 

٢٢٧٠٠٠ ٥٠٠٠ ٤٥.٤  

 ⸗ كشتارگاه
 

١٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٢٠٠  

 ⸗ نگهباني
 

٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠ ٩  

 ⸗ اتاق كالبدگشايي
 

٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٩  

 انباردان

خرپا فلزي، سقف 

ايرانت، كف بتن پالستر 

 سيمان

٨٨٧٢٠٠ ٥٠٠٠ ١٧٧.٤٤  

  ٥٥٩٨٣٠٠  جمع
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 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠  ١ شامل كندانسور و اوپراتور  تجهيزات سردخانه ٣
 ٤٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠  ١ تن در ساعت ١  آسياب و ميكسر  ٤
 ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠  ١ عددي ١٠٨٠  ستر جوجه كشي  ٥
 ٣٨٠٠٠ ٣٨٠٠٠  ١ عددي ٥٤٠  هچر جوجه كشي  ٦
 ١٧٥٠٠ ١٧٥٠٠  ١ ليتري ايراني ١٠٠  سمپاش  ٧
 ٨٥٠٠ ٨٥٠٠  ١ كيلو گرمي ايراني ٥٠٠  قپان  ٨
 ٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ١ پشتي  شعله افكن  ٩

 ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠  ١ متر مكعب ٢پلي اتيلن   منبع آب  ١٠

١١  
دوربين مدار بسته 

  دزدگير
 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠  ١ يك سري

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠  ١ يك سري  وسايل اطفا حريق  ١٢
 ٢٣١٦٠٠٠  جمع

 تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ١٦٨(جدول شماره

 )هزار ريال(ارزش كل  شرح عنوان رديف
 ٣٠٠٠٠٠ كيلومتري ٥كيلو وات برق سه فاز با احتساب ترانس گذاري و خط انتقال  ٣٠ ب برقانشعا ١
 ٢٥٠٠٠ مترمكعب در ساعت با لوله كشي ٢٠حق انشعاب  انشعاب گاز ٢
 ٤٣٠٠ خط تلفن كشي ٢ تلفن كشي ٣
  ٣٠٠٠٠ اينچ از آب شهري با لوله كشي ٣.٤انشعاب   انشعاب آب  ٤
  ٨٠٠٠٠ شامل بخاري گازي و كولر گازي و هواساز  شتجهيزات سرمايش و گرماي  ٥

 ٤٣٩٣٠٠ جمع

 وسايل نقليه 

  هزينه وسايل نقليه ): ١٦٩(جدول شماره

 )هزار ريال(هزينه كل )هزار ريال(هزينه واحد  تعداد مشخصات فني شرح رديف
 ٣٠٥٠٠٠ ٣٠٥٠٠٠  ١ دوگانه سوز وانت آريسان ١

  ٣٠٥٠٠٠ جمع

 هزينه خريد بلدرچين 

  هزينه خريد بلدرچين ): ١٧٠(ارهجدول شم

 )هزار ريال(هزينه كل )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد خريداري شده شرح رديف
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٠٠٠ بلدرچين مولد ماده ١
 ٣٨٥٠٠  ٥٥  ٧٠٠  شترمرغ مولد نر  ٢

  ١٣٨٥٠٠ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٧١(جدول شماره

 )هزار ريال(ارزش كل  شرح
 ٢٠٠٠ هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهاي بانكي

  ٥٠٠٠  )حقوق و دستمزد ساليانه% ٢(هزينه آموزش پرسنل 
  ٢٠٠٠  )روز هزينه هاي آب و برق، سوخت و مواد اوليه ١٥(هزينه راه اندازي توليد آزمايشي 

 ٩٠٠٠ جمع
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  ميزان سرمايه ثابتبرآورد اجزا و 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ١٧٢(جدول شماره

 )هزار ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٥٠٠٠٠ زمين ١

  ٦٥٣٣٣٠٠ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٩٠٠٠  هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٣

  ١١٠٠٠٠ )درصد هزينه ساختمان اداري ٣٠الي  ٢٠(وسايل دفتري  ٤

  ٢٣١٦٠٠٠ هيزاتماشين آالت و تج ٥

  ١٣٨٥٠٠  هزينه خريد بلدرچين  ٦

 ٤٣٩٣٠٠ تجهيزات و تأسيسات عمومي ٧

  ٣٠٥٠٠٠  وسايل حمل و نقل  ٨

  ٥٠٠٠٥٥  هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٠٥٠١١٥٥ جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ١٧٣(جدول شماره

 )هزار ريال(مبلغ  شرح

 ١٩٦٩٦٥٣ خوراك

  ٧٣٢٤٤ ه هاي مزرعه پرورش بلدرچينساير هزين

  ٣٨٢١٢٨ پرسنلي

  ٨٩٨١١ سوخت و انرژي

  ٢٠٨٩٣٠ تعميرات

  ١٣٦١٨٨ درصد ٥پيش بيني نشده 

  ٢٨٦٠٠ )درصد اقالم باال ١(هزينه اداري و فروش 

  ١٩٠١١٤  )درصد مقدار وام سرمايه ثابت ٥(هزينه تسهيالت مالي 

  ٢١٠٠٢ )ابتدو در هزار سرمايه ث(هزينه بيمه كارخانه 

  ٤٢٧٧٥٦ استهالك

  ١٨٠٠  )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ٢٠(هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ٣٥٢٩٢٢٦ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . ل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شودحداق

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
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  آورد سرمايه در گردشبر): ١٧٤(جدول شماره

 )هزار ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٣٢٨٢٧٦  مواد اوليه   ١

  ٦٣٦٨٨  )روز كاري ٦٠معادل (دو ماه حقوق پرسنل   ٢

  ١٢٤٤٨ )روز هزينه آب، برق، سوخت و تعميرات ١٥(تنخواه گردان  ٣

  ٢٩٦٦٠  ساير هزينه هاي جاري  ٤

 ٤٣٤٠٧١ جمع

  مواد اوليه 

  خريد مواد اوليه مصرفيهزينه ): ١٧٥(جدول شماره

 مواد اوليه  رديف
جيره 
  آغازين

جيره 
  پاياني

بلدرچين 
  مولد

مصرف 
 ساليانه

 )هزار ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد 

 ٧٩٩٠٦٩ ١١٠٠٠ ٧٢.٦٤٣  ٦٣.٤٧  ٦٥.٥٩  ٤٩.٧٥ ذرت ١
  ٩٧٤٢٧٨ ٢٥٠٠٠ ٣٨.٩٧١  ٢٥.٩٣  ٢٩.١٣  ٤٢.٩٥ سويا ٢
  ٩٦٧٣ ١١٥٠٠ ٨٤١  -  ١.٤٤  - گندم ٣
  ٥٧٥٧٢ ٢٢٠٠٠ ٢.٦١٧  ٦.٥٩  ٠.٨  ١.١٣ آهك سنگ ٤

٥ 
دي كلسيم 

 فسفات
٦٠٣٥٧ ٢٣٠٠٠ ٢.٦٢٤  ٢.٦٧  ٢.٠٧  ٢.٠١  

 ٧٧٤ ١٥٠٠  ٥١٧  ٠.٤٤  ٠.٤٢  ٠.٤٤  نمك  ٦
 ٤٢٣٩٨ ٣٥٠٠٠  ١.٢١١  ٠.٣٩  -  ٣.١٦  پودر چربي  ٧
 ٢٤٨٧٢ ١٦٠٠٠٠  ١٥٥  ٠.١١  ٠.١٥  ٠.١١  متيونين  ٨

٩  
ويتامين و 

  مواد معدني
٦٦٠ ٥٥٠٠٠  ١٢  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١ 

 ١٩٦٩٦٥٣ جمع

  ساير مواد اوليه مورد نياز 

  هزينه خريد ساير مواد اوليه مصرفي): ١٧٦(جدول شماره

 )ريال(ارزش واحد   مقدار مواد اوليه  رديف

 ٢٠٠٠  ٣٦.٠٨٢ دارو و بهداشت تعداد دام ١

  ٢٠٠٠٠  ٤٥ سمپاشي مترمربع ٢

  ٥٥٠٠٠  - خريد بلدرچين ٣

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ١٧٧(شمارهجدول 

 )هزار ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح
 ٢٧٣٦٠٠ ١١٤٠٠ ٢ كارگر تمام وقت

  ٢٧٣٦٠٠  ٢  جمع
 ٤٥٦٠٠  پاداش و عيدي

  ٦٢٩٢٨  %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 
  ٣٨٢١٢٨  جمع كل حقوق پرداختي
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 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

ل با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته كليه اموا: استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و : تعميرات و نگهداري

  .ي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كندملزومات مصرف م
  هزينه استهالك و تعميرات): ١٧٨(جدول شماره

  شرح
 تعميرات استهالك

 )هزار ريال(مبلغ  درصد )هزار ريال(مبلغ  درصد

 ١٨٧٠٠ ٢ ٤٦٧٥٠ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ١١٥٨٠٠ ٥  ٢٣١٦٠٠ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٣٩٣٠ ١٠  ٤٣٩٣٠ ١٠ تأسيسات عمومي

  ٠ ٠  ٢٩٧٠ ٣٣ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٠ ٠  ٢٢٠٠٠ ٢٠ وسايل دفتري

  ٣٠٥٠٠  ١٠  ٣٠٥٠٠  ١٠  وسايل حمل و نقل

  ٠  ٠  ٥٠٠٠٦  ١٠  پيش بيني نشده

 ٢٠٨٩٣٠ - ٤٢٧٧٥٦ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ١٧٩(جدول شماره

 )هزار ريال(قيمت كل  )ريال(يمت واحد ق مصرف ساليانه واحد شرح

 ١٥٤٠٠ ١٤٠٠ ١١٠٠٠ كيلووات ساعت برق

  ١٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠ ليتر گازوئيل

  ١٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠ ليتر بنزين

  ٣٩٠٠٠ ١٥٠٠  ٢٦٠٠٠  مترمكعب  گاز

  ٤٢٩٠  ٣٣٠  ١٣٠٠٠  دقيقه  تلفن

  ١٤٦٢١  ٦٠٠٠  ٢٤٣٧  مترمكعب  آب

  ٨٩٨١١ جمع كل

 توليدات 

 يداتتول): ١٨٠(جدول شماره

 )هزار ريال(قيمت فروش  )ريال(قيمت واحد  قطعه شرح رديف
 ٥٥٢٠٠٠٠ ١١٥٠٠٠ ٠.٢٠ بلدرچين پرواري كشتار ١
 ٧٧٩١ ١١٥٠٠٠ ٠.٢٥ بلدرچين مولد حذفي كشتار  ٢
  ٧٧٧٩٨  ١١٥٠٠٠  ٠.٢٥  بلدرچين مولد مازاد كشتار  ٣

  ٥٦٠٥٥٨٩  جمع
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 برآورد سود و زيان طرح 

  ود و زيان طرحبرآورد س): ١٨١(شماره جدول 

  )هزار ريال(مبلغ   شرح

  ٥٦٠٥٥٨٩  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٣٥٢٩٢٢٦  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ١٠٦٧٦٧٣  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٨٢(جدول شماره

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )هزار ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد رمقدا

 - - ١٠٠ ١٩٦٩٦٥٣ ١٩٦٩٦٥٣ مواد اوليه

 -  - ١٠٠  ٧٣٢٤٤  ٧٣٢٤٤ ساير هزينه هاي مزرعه پرورش بلدرچين

 ٢٠  ١٣٣٧٤٥ ٦٥  ٢٤٨٣٨٣  ٣٨٢١٢٨ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ١٧٩٦٢ ٨٠  ٧١٨٤٩  ٨٩٨١١ انرژي

 ١٥  ٤١٧٨٦ ٨٠  ١٦٧١٤٤  ٢٠٨٩٣٠ تعميرات و نگهداري

 -  - ١٠٠  ٢٨٦٠٠  ٢٨٦٠٠ اداري و فروش

  ١٠٠  ١٩٠١١٤  -  -  ١٩٠١١٤  تسهيالت مالي

 ١٠٠  ٢١٠٠٢ -  -  ٢١٠٠٢ بيمه كارخانه

 ١٠٠  ٤٢٧٧٥٦ -  -  ٤٢٧٧٥٦ استهالك

  ١٠٠  ١٨٠٠  -  -  ١٨٠٠  استهالك قبل از بهره برداري

  ١٥  ٢٠٤٢٨  ٨٥  ١١٥٧٦٠  ١٣٦١٨٨  پيش بيني نشده

 - ٨٥٤٥٩٣ - ٢٦٧٤٦٣٣ جمع كل

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر بهسر نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه وليدت از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، يشترب متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه
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 رگشت سرمايهدوره ب 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان ليلد به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در صوصبخ روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست 4.5برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
  پرواربندي گوساله

  ، عرضه و مراحل آنفرآيند توليد

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  . رنديگ يم قرار استفاده مورد يبردار بهره دوران يط و يداريخر طرح يااجر مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي ينههز و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد
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  زمين 

 زمين مورد نياز): ١٨٣(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  ارزش واحد هزار مشخصات فني )متر مربع(مساحت  شرح

 ٧٥٠ ٢٥٠  ٣٠٠٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ١٨٤(جدول شماره

ارزش واحد  خصات فنيمش )متر مربع(مساحت  شرح رديف

 )هزار ريال(

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

 ٢٤٠ ٨٠ تسطيح زمين  ٣٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ٢٩٢ ٤٥٠ - ٦٥٠ ديوار كشي و حصاركشي ٢

  ٥٣٢ جمع

 ساختمان سازي 

  هزينه محوطه سازي): ١٨٥(جدول شماره

 ماشين آالت و تجهيزات 

 هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ١٨٦(جدول شماره

  

  

  

  

  

  

 )ن ريالميليو(كل هزينه   )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت  شرح
 ٤٦٠ ٢٠٠٠ ٢٣٠ اصطبل
  ٥٦٠ ١٤٠٠  ٤٠٠ بهاربند

 ١٩٢ ٢٤٠٠ ٨٠ انبار علوفه
 ١٣٢  ٢٢٠٠ ٦٠ انبار كنسانتره

 ٢٤٥ ٣٥٠٠ ٧٠  مديريت و كارگري و نگهباني
 ٥٤ ٢٧٠٠ ٢٠  قرنطينه

 ٦٩ ٣٠٠٠ ٢٣  ساختمان تاسيساتي
  ١٧١٢  جمع

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال( قيمت واحد تعداد نوع تجهيزات  رديف
 ٦٥ ٦٥٠٠٠  ١ آسياب، ميكسر و باالبر ١
 ٣٥٠ ٣٥٠٠٠٠  ١ تراكتور ٢
 ٢٨ ٢٨٠٠٠  ١ تريلر ٣
 ١٠ ١٠٠٠٠  ١ سمپاش ٤
 ٢٢ ٢٢٠٠٠  ١ علوفه خرد كن ٥
 ١١ ١١٠٠٠  ١ شعله افكن ٦

 ٤٨٦ جمع
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 عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها تأسيسات 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ١٨٧(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  شرح رديف

 ١٥٠ ١٥٠٠٠٠ انشعاب برق ١

 ١٣ ١٣٠٠٠ مخزن سوخت ٢

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ آب رساني ٣

  ٧٠  ٧٠٠٠٠  وسايل گرمايشي و سرمايشي  ٤

  ٢٠  ٢٠٠٠٠  اوليه كمكهاي و حريق اطفاي سيستم  ٥

  ١٦  ١٦٠٠٠  باسكول  ٦

 ٣١٩ جمع

 وسايل حمل و نقل 

  هزينه خريد وسايل حمل و نقل): ١٨٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف

  ٣٨٠  ٣٨٠٠٠٠  -  ١  وانت نيسان  ١

 ٣٨٠ جمع

 هزينه تأسيسات اداري 

  ينه خريد تأسيسات اداريهز): ١٨٩(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٣٠ ميز، كمد و صندلي اداري

 ٣٠ كامپيوتر، پرينتر 

  ١٠  گاوصندوق

 ٧٠ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٩٠(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ١١٣ ...مجوزهاي الزم  و  مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ

 ١١٣ جمع

 ساير اقالم سرمايه اي 

  ساير هزينه هاي سرمايه اي): ١٩١(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل   )هزار ريال(قيمت   تعداد شرح

 ٩٠٠  ٣٠٠٠٠  ٣٠ گوساله نر

 ٩٠٠     جمع
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  ايه ثابتهزينه اجزا و ميزان سرم): ١٩٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٧٥٠ زمين ١

  ٢٢٤٤ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٤٨٦ ماشين آالت و تجهيزات ٣

  ٣١٩ تاسيسات ٤

  ٣٨٠ وسايل نقليه ٥

  ٧٠ تجهيزات اداري ٦

  ١١٣ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧

  ٥  وسايل دفتري  ٨

  ٩٠٠  ساير اقالم سرمايه گذاري  ٩

 ٢٦٣ %)٥(هاي پيش بيني نشده  هزينه ١٠

 ٥٥٣٠ جمع

 مواد اوليه 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ١٩٣(جدول شماره

 )ميليون ريال(هزينه كل  )هزار ريال(هزينه  مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف
 ٨٠٣  ٢٦٠٠٠ راس ٣٠ ...سبوس گندم و  ،علوفه ١

 ٨٠٣ جمع

 ليبرآورد هزينه هاي پرسن 

  هزينه پرسنلي): ١٩٤(جدول شماره

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح
 ٢٢٤ ١٦٠٠٠  ١ مدير مجموعه

 ١٦٨ ١٢٠٠٠ ١  گرركا
 ١٦٨ ١٢٠٠٠  ١  نگهبان

 ٥٦٠ - ٣ جمع
 ١٢٨ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٦٨٨ - - جمع كل حقوق پرداختي

 
 تبرآورد هزينه استهالك و تعميرا 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

ها و  هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان: تعميرات و نگهداري

 .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند
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  هزينه استهالك و تعميرات): ١٩٥(جدول شماره

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ٤٥ ٢ ١١٢ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ١٦ ٥  ٣٢ ١٠ تاسيسات 

  ٢٤ ٥  ٤٩ ١٠ يزات ماشين آالت و تجه

  ٣٨ ١٠  ٣٨ ١٠ وسايل نقليه

  ٧ ١٠  ٧ ١٠ تجهيزات اداري

 ٠ ٠  ٢٦ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ١  ٢٠  وسايل دفتري

  ٠  ٠  ٩٠  ١٠  ساير اقالم سرمايه اي

 ١٣٠ - ٣٥٥ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ١٩٦(جدول شماره

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(د قيمت واح مصرف ساليانه واحد شرح

 ٦ ٢٧٨٥ ٢٠٠٠ كيلو وات ساعت برق

  ٥ ٢٠٠٠  ٢٥٠٠ مترمكعب آب

  ٤ ٧٥٠٠٠  ٤٨ مترمكعب گاز كپسولي

  ١٥ ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ ليتر گازوئيل

  ٢٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ليتر  بنزين

  ٤٩ جمع كل

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ١٩٧(جدول شماره

 )ريال ميليون(مبلغ  شرح

 ٨٠٤ مواد اوليه

  ٦٨٩ حقوق و دستمزد

  ٤٩ سوخت و انرژي

  ١٣٠ هزينه نگهداري و تعميرات

  ١٠١ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٣١ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

  ٢٢١ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ١١  بيمه

  ٣٥٥ هزينه استهالك

  ٢٣ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ٢٠(قبل از بهره برداري هزينه استهالك 

 ٢٤١٤ جمع كل
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 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . يما در توليد نقش دارد اطالق مي شودحداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستق

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  براورد سرمايه در گردش): ١٩٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

  ٦٦  )ماه ١(مواد اوليه   ١

  ٤٩ )ماه هزينه حقوق و دستمزد  ١(حقوق ودستمزد كاركنان  ٢

  ٤ )ماه ١(سوخت و انرژي  ٣

  ١٠  )ماه ١(تعميرات   ٤

 ١٣١ جمع

 برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طريق از طرح اين مالي منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن): ١٩٩(جدول شماره

كل سرمايه گذاري  شرح

 )ميليون ريال(

درصد آورده 

 متقاضي

آورده متقاضي 

 )ميليون ريال(

تسهيالت بانكي 

 )ميليون ريال(

 ٤٨٨ ٢٦٣ ٣٥ ٧٥٠ زمين

  ١٤٥٩  ٧٨٦  ٣٥  ٢٢٤٥ يساختمان و محوطه ساز

  ٣١٦  ١٧٠  ٣٥  ٤٨٦ ماشين آالت و تجهيزات

  ٢٠٧  ١١٢  ٣٥  ٣١٩ تاسيسات

  ٢٤٧  ١٣٣  ٣٥  ٣٨٠ وسايل نقليه

  ٤٦  ٢٥  ٣٥  ٧٠ تجهيزات اداري

  ٧٣  ٤٠  ٣٥  ١١٣ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٣  ٢  ٣٥  ٥  وسايل دفتري

  ٥٨٥  ٣١٥  ٣٥  ٩٠٠  ساير اقالم سرمايه اي

  ١٧١  ٩٢  ٣٥  ٢٦٣ %)٥(نشده  هزينه هاي پيش بيني

  ٣٥٩٥  ١٩٢٦ - ٥٥٣١ جمع كل

  ٨٥  ٤٦ ٣٥ ١٣١ سرمايه در گردش

 ٣٦٨٠  ١٩٨٢ - ٥٦٦٢ جمع كل

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٥٢ 

 

 برآورد توليدات و فروش محصول 

  برآورد توليد و فروش محصول): ٢٠٠(جدول شماره

  تعداد  فروش ساالنه شرح

  )راس/تن(

 )ميليون ريال(ارزش كل   )هزار ريال(ارزش واحد 

 3000 100000  30 وساله نرگ

 140 350 400  كود دامي

  ٣١٤٠ جمع

 برآورد سود و زيان طرح 

 برآورد سود و زيان طرح): ٢٠١(جدول شماره

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ٣١٤٠  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٢٤١٤  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٧٢٦  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٢٠٢(جدول شماره

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٨٠٤ ٨٠٤ مواد اوليه

 ٦٥  ٤٤٨ ٣٥  ٢٤١  ٦٨٩ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ١٠ ٨٠  ٣٩  ٤٩ سوخت و انرژي

 ٢٠  ٢٦ ٨٠  ١٠٤  ١٣٠ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ٣١  ٣١ )فروش درصد از ١(داري و فروش هزينه ا

 ١٠٠  ٢٢١ ٠  ٠  ٢٢١ )درصد ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ١٠٠  ١١    ٠  ١١  بيمه

 ١٠٠  ٣٥٥ ٠  ٠  ٣٥٥ هزينه استهالك

 ٢٠(هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري
١٠٠  ٢٣ ٠  ٠  ٢٣ 

 ١٥  ١٥ ٨٥  ٨٦  ١٠١ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

 ١٣٠٥ جمع كل
 

١١٠٨ 
 

 
 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه زانمي آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با
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 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به جهتو

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش ناي

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري يتجذاب تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٤.٢٧برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 اريكل سرمايه گذ. شود مي استفاده آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 ريال ميليون ١٨٨٧ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ١٨٨٧ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري سرمايه

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي 

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه . يه گذاري اوليه نشان مي دهداز سرما

  . گذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود
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 به گذاري ايهسرم بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ١٧ميزان 
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  روستاي ساريجالو. ٤

شناسايي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي 

  هدف

سهم بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف 

تعدد بنگاه ها و شيوه هاي نوين توليد، . است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

رقابت بين شركت ها براي دستيابي به منابع بيشتر، بيش از پيش باال . استفاده از منابع را بيشتر و سريعتر كرده است

از طرفي شركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب . است گرفته

  .بيشتر در فرآيند توليدشان هستند) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ٥٤( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

ان هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازم

  .زنجيره ارزش پورتر است

زنجيره ارزش مجموعه اي از عمليات هايي است كه در يك صنعت به صورت زنجيرگونه انجام مي پذيرد تا به خلق 

ي افزوده محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر حلقه، ارزشي به محصول نهاي. ارزش منجر شود

مي شود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه 

  .توان ايجاد ارزش و مزيت رقابتي دارند داشته باشيم

مي توان نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف 

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . تلف و به تبع آن منابع سازمان مي گرددمخ

اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد 

يد را محاسبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي تول

معموالً زنجيره ارزش يك شركت به زنجيره ارزش شركت . آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

عده اي معتقد هستند استفاده از واژه شبكه به . هاي ديگر متصل مي شود و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر است

  .بهتر استجاي زنجيره 
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به طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار 

  .مي رود

مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم 

ن حوزه هاي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي شده و با تجزيه و تحليل رفتار اي

بنابراين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري . در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

آن منابع سازمان مي  مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع

از . اين امر كمك مي كند كه منابع سازمان در جهت مزيت هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. گردد

آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره 

احمدوند، . (ي بر ارزش و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذاردارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوت

  ).١٣٨٧عبدالصمد، 

  :براساس مدل پورتر حوزه هاي كاري زنجيره ارزش سازمان به دو دسته تقسيم مي شوند

 حوزه هاي كاري مأموريت اصلي 

 حوزه هاي كاري مأموريت پشتيباني 

  .دهد شكل زير حالت كلي مدل الماس پورتر نشان مي
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ٥٢( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ايجاد خوشه هاي كسب و كار بخش ديگر از نظرات پورتر مي باشد كه امروزه مفهوم خوشه هاي صنعتي بخش 

  .مهمي از مكانيزم هاي اساسي توسعه منطقه اي پويا شمرده مي شود

هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و  كشورها نه در صنايع جدا از -١: به عقيده پورتر

  .عمودي موفق مي شوند

همجواري فضايي ميان بنگاه هاي قرار گرفته در خوشه هاي صنعتي نقش مهمي در بهبود بهره وري و تشويق  -٢

  .نوآوري مداوم بازي مي كند
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و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرتبط و  خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص -٣

است اين نهادها در همان حال كه با ) دانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن هاي بازرگاني(نهادهاي مربوط 

  ).١٩٩٨پورتر، (بنگاههاي ديگر رقابت مي كنند با آنها همكاري نيز دارند 

  .ن مي دهدشكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشا
  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٥٣( رشمارهيتصو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح 

موجود در سطح بخش و منظومه  بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي

پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت 

  .هاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير خواهد بود

يره هاي توليد را دارا مي در سطح روستاهاي هدف بخش باغ حلي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنج

  .باشند

 توليدات لبني 
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 توليد گياهان دارويي 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 گردشگري 

 توليدات مربوط به طيور و انواع آن 

 توليدات باغي 

 بات توليدات زراعي شامل محصول گندم، جو و عدس و صنايع مكمل مرتبط با انواع غالت و حبو 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 انواع محصوالت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زميني 

براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتصاد غالب در 

آنچه كه مورد اشاره واقع شد اقدام  روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با

  :از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

روستاي ساريجالو جز روستاهايي است كه در آن فعاليت هاي كشاورزي به عنوان مهمترين ركن اقتصادي روستا  -١

) كشاورزي(در اين بخش . توجهي از درآمد ساكنين روستا از اين طريق عايد مي گردد را شامل مي شود و سهم قابل

توليدات زراعي، باغي، دامي و پرورش زنبورعسل به همراه پرورش ماهي از جمله فعاليتهايي به شمار مي روند كه در 

لي قرار گرفته لذا مي تواند در رونق اقتصادي و كسب و كار آن موثر هستند و با توجه به اينكه روستا در بخش باغ ح

  .جهت افزايش بهره وري و سوددهي بيشتر در شبكه زنجيره ارزش توليد قرار گيرد

در حال حاضر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پرداخت كه : توليد گياهان دارويي -٢

  :ز شاملعالوه بر آن اقدامات الزم جهت تكميل زنجيره ارزش توليد ني

 مرحله جمع آوري  

 مرحله پشتيباني  

 مرحله خشك كني و بسته بندي  

 مرحله فروش  

  .را براي محصول فوق در سطح روستاهاي هدف و منطقه ايجاد نمود 
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  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٤٤(شماره  نقشه

  
ربوط به دام هاي سبك است كه هر چند مي توان بر روي توليدات دامي در سطح منطقه غالباً م: توليدات دامي -٣

دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامداري يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در 

سطح منطقه به شمار مي رود برقراري رابطه ارزش توليد زمينه را براي بهره وري هرچه بهتر در سطح منطقه فراهم 

اهد ساخت در حال حاضر ايجاد صنايع كارگاهي جهت توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در خو

در اين زمينه مراحل ذيل جز زنجيره هاي . جهت رونق اقتصادي و اشتغالزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم سازد

  .ارزش توليد در خصوص توليدات دامي محسوب مي شود

 ام به صورت سنتي و نيمه مدرنمرحله نگهداري د  

 مرحله جمع آوري شير  

  مرحله پشتيباني شامل ارائه خدمات دامپزشكي و مكان جمع آوري محصوالت اوليه  

 مرحله تبديل شير به انواع مواد لبني  

 مرحله فروش  

ي الزم و در اين زمينه روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، گوزلدره سفلي، سرخه ديزج، كنگه و شكورآباد از ويژگيها

ضروري در اين خصوص برخوردار هستند و روستاي خيرآباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي 
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هم اكنون در روستاي ساريجالو توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات . تواند مورد توجه قرار گيرد

  . ن مكاني در جهت چرخه و فرآيند ارزش توليدات لبني قرار گيرددامي روستا محسوب مي شود و مي تواند به عنوا
  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٤٥(شماره  نقشه 

  
نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : توليدات مربوط به پرورش انواع طيور -٤

به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در سطح منطقه به بوقلمون، مرغ، اردك 

شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم مرغ، گوشت سفيد، انواع گوشت هاي صنعتي 

ر و افزايش درآمد توليدات ايجاد زنجيره ارزش توليد مي تواند در بهره وري هرچه بهت. برنامه ريزي الزم را انجام داد

  :فوق بسيار موثر مواقع گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجيره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

  مرغداري، بوقلمون، شترمرغ و(مرحله ايجاد پرورش انواع طيور(..  

 مرحله پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيور  

 ه به كشتارگاه و توليد انواع گوشت سفيد و ساير موارد توليديمرحله انتقال توليدات طيور شامل زند  

 مرحله انتقال تخم مرغ و بسته بندي آن  

  مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي  
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٤٦(شماره  نقشه

  
با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي شكورآباد، خرمدرق، گوزلدره  وجود روستايي: توليدات باغي -٥

به طوري كه بخش قابل . باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيرد... سفلي و

ايجاد يك زنجيره ارزش توليد  توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا

از جمله فرآيندهاي مرتبط با اين مورد . زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد نمود

  :براي باغداري عبارتند از) زنجيره ارزش توليد(

 مرحله وجود باغات ميوه در روستاهاي هدف  

  نمودن خدمات مرتبط شامل سهم و ادوات باغبانيمرحله پشتيباني شامل توليد نهال و فراهم  

  مرحله توليد ادوات الزم جهت برداشت محصول و جمع آوري آن شامل جعبه  

 مرحله انبار و سردخانه  

 مرحله فروش  

در روستاي ساريجالو توليدات باغي از جمله توليدات مهم و موثر بوده كه اين ويژگي نيز مي تواند در برقراري ارتباط 

  .يري در زنجيره ارزش توليدات باغي منطقه مورد توجه واقع شودو قرارگ
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  نمونه اي از باغات روستاهاي مورد مطالعه): ٥٤( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نقشه زنجيره ارزش توليدات باغي): ٤٧(شماره  نقشه

  
تاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روس: زنبورداري - ٦

چنانچه در روستاي ساريجالو فعاليت فوق يكي از زمينه . ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند
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هاي فعاليتي آن محسوب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت بهبود 

آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه  و افزايش ارزش توليدي

  .اقتصادي به شمار آيد

 مرحله پشتيباني شامل ساخت ادوات زنبورداري از جمله كندو و...  

 مرحله ايجاد زنبورداري  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
  نبورداري در روستاي ساريجالونمونه اي از ز): ٥٥( رشمارهيتصو
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  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٤٨(شماره  نقشه

  
شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي 

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا

در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و  به منظور توضيح بهتر

  :عملي بهتر و مناسب تر مطالعات فوق به شرح ذيل آورده مي شود

  تعريف و تحليل فرآيندها و اقدامات ميداني

ساكنين روستا از يك سو و اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و 

همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد و 

بر اين اساس مراحل زير از جمله مهمترين و . اشتغال روستايي از سوي ديگر قابل دستيابي و ارزيابي خواهد بود

  :به اهداف فوق مي باشد اساسي ترين شيوه جهت دستيابي

  تهيه پرسشنامه - 

پرسشنامه شامل بسته اي از پرسش هاست كه بر طبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد 

  .ارائه مي شود و پاسخگو براساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسد
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  طبقه بندي براساس ماهيت پرسشنامه - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيمدر  :پرسشنامه باز - ١

  .پاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد

براي هر پرسش تعدادي گزينه و . در پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هستيم :پرسشنامه بسته -٢

هر يك از پاسخ ها به . نتخاب شده است كه هر فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را به عنوان پاسخ بر گزيندپاسخ ا

در . گونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزا باشد

تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است  اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه،

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  ماهيت پرسشنامه بكار رفته در طرح  -  

براي . براي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحاظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته است

در پرسش نامه باز عليرغم آنكه پاسخ . و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده انداين منظور پرسش نامه هاي باز 

مثالً در بررسي معرفي مسائل . هاي مورد نظر دسته بندي شده اند اما پاسخ ها در هر دسته به صورت باز خواهند بود

نتظار در قالب عوامل طبيعي، با وجود آنكه پاسخ هاي مورد ا... و مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين محلي و

اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و ساير عوامل مورد نظر خواهد بود اما در هر دسته و طبقه بندي، پاسخگو مي تواند به 

  .صورت باز و گسترده پاسخ خود را ارائه نمايد
  پرسشنامه معرفي مسائل و مشكالت روستا از ديدگاه مسئولين محلي): ٢٠٣(شماره جدول

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  روستا نام

            

اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه   

توان گفت كه مقياس  مي. يك پرسشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردد

در اين . ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي شود

مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادي گزينه را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا 

  .ميزان گرايش خود را مشخص كنندبراساس گزينه ها و پاسخ هاي چندگانه، 

 و شود مي انجام پرسشنامه براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس ترين رايج از يكي ليكرت مقايس

 تحقيق موضوع به توجه با محقق طيف يا مقياس اين در. است شده ابداع) ١٩٨١-١٩٠٣( ليكرت رنسيس توسط

 ميزان چندگانه، هاي پاسخ و ها گويه براساس تا دهد مي قرار كنندگان تشرك اختيار در را گويه تعدادي خود،

  .كنند مشخص را خود گرايش

 را زير مراحل بايست مي ليكرت طيف ساختن در. است گويه ٣٠ تا ١٥ حداقل ليكرت مقياس در ها گويه تعداد

  :كرد رعايت

 موضوع انجام به مربوط نامناسب و مناسب هاي گويه تدوين و گيري اندازه مقياس دهنده تشكيل موارد انتخاب 

  دهندگان پاسخ از تصادفي اي نمونه در ها گويه از اوليه نمونه يك



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٦٦ 

 

 دهنده پاسخ هر براي كل نمره محاسبه و گذاري ارزش 

 ها گويه افتراقي توان تعيين 

 برگزيده هاي گويه انتخاب 

 مقياس اعتماد قابليت ضريب تعيين  

  : دهيد قرار مدنظر را زير موارد ليكرت ياسمق از بهتر چه هر استفاده براي

 از ها، گزينه در اعداد از استفاده جاي به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 مي باعث و كرده جلوگيري دهندگان پاسخ سردرگمي از مورد اين رعايت. شود استفاده مناسب عبارات و كلمات

  .نگيرند قرار اعداد تاثير تحت و كرده مشخص بهتر ها گزينه به توجه با را خود گرايش تا شود

 يك در صحيح هاي گويه انتخاب شد، اشاره نيز فوق گانه شش مراحل در كه همانطور: ها گويه صحيح انتخاب 

 هايي ويهگ تعداد بايست مي همچنين كنيد، خودداري ربط بي و مبهم هاي گويه از. دارد فراواني اهميت پرسشنامه

  .باشد يكسان دارند موافق و مخالف هاي گرايش كه

 به و) اصال تا كامال از( كامل بازه يك در را ها گزينه كنيد تالش: كنيد انتخاب ها گزينه براي مناسب اي بازه 

 .كنيد انتخاب بعدي تك صورت

 است مبهم هاي گويه جزء ا،ه گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو پرسيدن از 

 كه بطوري باشد مشخص و گويا كامال بايد سوال هدف. كرد خواهد مشكل دچار پاسخ انتخاب در را دهنده پاسخ كه

 .باشند داشته واحد برداشت يك آن از مختلف افراد

 هستند هايي زينهگ جمله از!  آورم نمي ياد به!  دانم نمي!  ندارم نظري: بگيريد نظر در خنثي گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه

 تعداد كه حالتي در كه چرا گيرد قرار قبل مورد با مستقيم ارتباط در تواند مي مورد اين: باشد فرد ها پاسخ تعداد 

 .باشد خنثي گزينه تواند مي وسط طهنق اين كه داشت خواهد وجود وسط نقطه يك هستند، فرد ها پاسخ

 دارند همراه به را بهتري هاي پاسخ پرسشي هاي گويه از استفاده معموال: كنيد استفاده پرسشي هاي گويه از.  

براي اين منظور در طرح مورد مطالعه از مقياس ليكرت استفاده شده است اين روش در جهت بررسي و كسب نظر 

ي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل ساكنين روستا در ابعاد اقتصاد

  .مختلف اقتصادي از جهات مختلف، پاسخ ها مورد ارزيابي قرار گرفته اند

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ اجرا - 

 پرسشنامه به طريق رو در رو  

 پرسشنامه تلفني  

 پرسشنامه پستي  

 پرسشنامه رايانه اي  

 ه پست الكترونيكيپرسشنام 

  .كه براي تحقيق حاضر غالباً از پرسشنامه رو در رو استفاده به عمل خواهد آمد
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  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ محتواي سنجش شده - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 

  انواع پرسشنامه هاي به كار رفته در طرح - 

امه هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي به طور كلي پرسشن

شده و نتايج حاصل از آن به صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اين پرسشنامه ها به شرح 

  .ذيل مي باشد

مي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا پرسشنامه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمو: پرسشنامه عمومي - ١

نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشداري در قالب 

شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسائل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مورد نياز، 

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي وبررسي و مطالعات جمعيتي، 

در حالت كلي پرسشنامه عمومي . حاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري و در نهايت مورد تحليل قرار مي گيرند

  :شامل موارد زير خواهد بود

 ،اقتصادي و زيربنايي در روستا بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي  

 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين  

 معرفي مسائل و مشكالت از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين محلي  

 ز ديدگاه جوامع محليمعرفي پتانسيل هاي موجود ا  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه ساكنين  

 بررسي خدمات موجود  

 تعداد جمعيت و خانوار روستا در طول دوره هاي سرشماري: بررسي جمعيتي شامل  

  فعاليت هاي اقتصادي روستا به تفكيك مشاغل

  شرايط سواد و درصد افراد باسواد

  بررسي هاي اقتصادي

  تخمين درآمدهاي ناشي از فعاليت و محصوالت

  روستا بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زير بنايي در

براساس مطالعات موجود در فصل دوم مي توان گفت كه نقش و جايگاه روستا و برنامه هاي توسعه فضايي در سطح 

منطقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آمايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده 

  .است
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  معرفي مسائل و مشكالت روستا

ت روستا از چند بعد مورد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعاد در دو بعد مشكالت روستا از لحاظ مسائل و مشكال

ساكنين، مسئولين محلي شامل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در 

  .استاين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده 

 طبيعي 

 اجتماعي 

 اقتصادي 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :اين مشكالت غالباً مربوط به عوامل زير خالصه شده است

 سرمازدگي محصوالت 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

  ناشي از آنسيل و خسارت 

 خشكسالي 

 آفت هاي گوناگون فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف زراعي، باغداري، دامداري، زنبورداري و... 

 مسائل زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آبي، خاكي و... 

 تخريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويه 

 دن منطقهزلزله و صدمات ناشي از آن با توجه به زلزله خيز بو 

  .كه اين مسائل و مشكالت توسط اهالي و مسئولين روستا مورد تأكيد قرار گرفته است

  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .مسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است

 مهاجرت از روستا 

 دن در روستاعدم اشتياق جوانان روستايي به مان 

 بيكاري جوانان تحصيل كرده و داراي مدرك دانشگاهي 

 اعتياد و مسائل ناشي از آن 

 اختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانواده 

 رغبت پايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي 
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 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  الت اقتصاديمسائل و مشك

  .اين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته بندي شده است

 بيكاري 

 درآمد پايين 

 وجود روابط داللي و سلف خري در خريد محصوالت كشاورزي 

 عدم پرداخت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبط 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

 مانند سردخانه و(والت كشاورزي عدم وجود انبار مناسب براي محص(... 

 نوسانات متغير و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي 

 عدم وجود صنايع مرتبط و مكمل با توليدات كشاورزي روستا 

  مسائل و مشكالت زيربنايي

آب، برق، گاز، مشكالت زيربنايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه 

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي مي باشد كه در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث 

  .روستاييان و مسئولين محلي مي باشند

  هادي روستاييعدم اجراي طرح 

 كيفيت پايين جاده مواصالتي موجود روستا 

 عدم وجود اقدامات زيربنايي در جهت آبياري مزارع 

 مشكالت مربوط به آنتن دهي خطوط ارتباطي و تلفني در روستا 

  راهكار و پروژه هاي مورد نظر از نظر ساكنين و مسئولين محلي

روستا كه در چهار بعد انجام يافت، ارايه راهكار نيز در چنين سطحي  الزم است به مانند بررسي مسائل و مشكالت

  .صورت گيرد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت طبيعي

از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا مربوط به آب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات 

و احداث طرح آبرساني شهيد محمدزاده در باالدست روستا از جمله مهمترين اقدامات الزم در ساكنين روستا ايجاد 

  .جهت تأمين آب زراعي روستا به شمار مي رود

  تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت كنترل و جلوگيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب

ي به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبيار
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همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از ديگر اقداماتي است كه مي تواند مانع از . موثر به شمار مي رود

 .هدر رفتن زياد آب گردد

  حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و

 .از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد

 در اين . اجراي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمترين مانع در جهت مقابله با خشكسالي روستا قرار گيرد

 .از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي

 جلوگيري از هدايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و انهار كشاورزي 

 مقابله با آفت هاي كشاورزي كه باعث از بين رفتن محصوالت زراعي مي گردد . 

  برابر مشكالت اجتماعي راهكار و پروژه هاي روستا در

ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا از يك سو و ساير مسائل مرتبط 

با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه در صورت وجود شغل مناسب با درآمد كافي جوانان روستا با ميل و 

ز سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش رغبت زياد در روستا باقي خواهند ماند ا

ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم براي مقابله رشد و . تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

خواهد  توسعه اعتياد از طريق توسعه فضاهايورزشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب

  .شد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اقتصادي

اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از جمله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمترين معضل و 

ه به پتانسيل مشكالت روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توج

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد

موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوالت كشاورزي از ديگر اقدامات الزم در جهت مقابله با مشكالت 

  .اقتصادي روستا به شمار مي رود

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت زيربنايي

  .اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل مي باشد

 اصالح جاده بين روستايي 

 توسعه شبكه آب آشاميدني روستا از لحاظ كمي و كيفي 

 توسعه شبكه ارتباطاتي الكترونيكي روستا 

 تااجراي طرح هادي روس 

 احداث سالن ورزشي، پارك و بوستان بازي 
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  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ٢٠٤(شماره جدول

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي

رودخانه و سيل شامل رودخانه 

  فرعي و فصلي
  جنوب روستا

در بستر رودخانه و منبع قرارگيري باغات و اراضي زراعي 

  تأمين آب مورد نياز اراضي زراعي

  امكان كشت محصوالت گندم و جو و حبوبات  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  شمالشرق روستا  چشمه هاي آب
بهره برداري از منابع آب فوق در تأمين آب شرب و 

  كشاورزي، پرورش ماهي

  اقتصادي

  فعاليتهاي اقتصادي و جديد در ايجاد و توسعه  -  وجود كارآفرينان

  -  -  جمعيت جوان و نيروي فعال قوي

وجود جمعيت متخصص و داراي 

  مدرك دانشگاهي و فني و حرفه اي
-  

امكان بهره برداري از نيروي هاي متخصص در توسعه 

  اقتصادي در ايجاد صنايع روستايي

  وستا در آنامكان فعاليت نيروي كار فعال ر  -  وجود كارگاههاي مشاغل خانگي

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، 

  گاز، تلفن
-  -  

عالوه بر آن به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا الزم است مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و 

قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتايج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر مسئولين محلي در 

  .توسعه روستايي ارائه نمايد

  ظرفيت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار

ر مي روند كه هر كدام از آنها در يك زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شما

ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح 

روستا به سر انجام نرسد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق روستايي به وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد 

ن نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد و در اين بي

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي ). آب و زمين(و در صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد 

خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي  رشد و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق

باشند، انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گفت كه 

  .نيروي انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود

يجالو يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده دارند روستاي سار

در اين روستا عليرغم آنكه طي سالهاي گذشته مهاجرت هاي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن در 

برخي از آنها موفق به كسب . ي نمايندروستا و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا م

مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات بعد از تعداد 
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نفر در مقاطع فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس موفق به  ٧٠تقريبي تحصيل كردگان در روستاي ساريجالو برابر 

  .اخذ مدرك تحصيلي شده اند
  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي در روستاي ساريجالو): ٢٠٥(شماره جدول

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  

  ٢٧  -  ٢  ١٠  ١٥  دختر

  ٣٩  -  ٤  ٢٠  ١٥  پسر

  ٦٦  -  ٦  ٣٠  ٣٠  جمع

مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                               

تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف از سوي ديگر بررسي زمينه هاي شغلي و 

داراي فعاليت گسترده اي مي باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به نوعي ظرفيت نيروي انساني 

در  روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد

اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده است و معموالً 

غالب جمعيت روستايي در كنار فعاليت هاي مختلف رسمي و غيررسمي به فعاليت در بخش فوق نيز مبادرت مي 

ت كه تعداد قابل توجهي از نيروي فعال روستا ورزند بنابراين بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي اس

نفر از ساكنين  ١٠عالوه بر آن فعاليتهايي نظير توليد نهال و بذر كه در حال حاضر . را در خود جذب نموده است

مشاغل خانگي به سبب . روستا را مشغول نموده از جمله مشاغل مهمي است كه اهالي در آن به فعاليت مي پردازند

نفر از ساكنين روستا در اين فعاليت  ٥نساني ماهر هر چند به شكل محدود سبب بر آن شده تا تعداد وجود نيروي ا

ها مشغول گردند و در نهايت فعاليت هاي خدماتي كه به صورت خدمات دولتي و اداري، خرده فروشي، برق كار و 

  .ز طريق آن به امرار معاش مي پردازندلوله كش جز فعاليتها و مشاغلي هستند كه تعدادي از نيروي انساني روستا ا

شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت ها و خدمات 

  براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستا

  شناسايي و اولويت بندي

گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو  همچنانچه در بحث هاي

  .ركن اساسي و كلي به شرح ذيل قرار دارد

  ركن و عوامل طبيعي - ١

اين ويژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار مي رود و معموالً وابستگي اقتصادي و اجتماعي در مناطق 

تگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل روستايي بيش از ساير سكون

مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش 

و ظرفيت هاي توليدي گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها 

حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد
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بوم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي 

  .ند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گرددفعاليت هاي اقتصادي در روستا مي توا

  عوامل انساني -٢

عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه 

دانش  بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با

بنابراين . بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

تغيير شكل مواد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محصوالت 

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... جات و لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي

از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان . ارزش توليد داده هاي طبيعي بيافزايد

  .باشند آثار تاريخي از ديگر زمينه هايي هستند كه در فرآيند شناسايي ظرفيت ها توليدي مناطق روستا اثرگذار مي

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي را مي توان در موارد زير دسته 

  .بندي كرد

 توليدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات در روستا  

  توليدات باغي  

  پرورش زنبورعسل  

 توليدات لبني به ويژه پرورش دامهاي سبك و اصالح نژاد آنها  

 صنايع دستي روستا سابق و جديد  

  .كه با توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود

برندسازي فعاليت ها و خدمات براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها 

  جهت تحرك اقتصادي روستا

يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شمار مي  Brandingيا  برندسازي

اين شيوه در واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و محبوبيت كه براي رسيدن به چنين جايگاه الزم . رود

  .است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد

 ساخت نام و نشان تجاري 

  زيرساخت هامهيا نمودن 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

 تبليغات و جذب مشتري 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 توجه به نظرات و بازخوردها 

 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 

 توسعه مداوم و تعامل سازنده 
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 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 

 فعاليت به شكل همه جانبه و گسترده 

  

  

  

  

  

  

  

نام، كلمه، نماد يا طرحي است كه هدف محصول و شركت بوده و آن را نسبت به محصول رقبا متمايز برند تركيبي از 

بررسي و شناسايي . مي كند، به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند

ار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند به صورت يك برند به شم

  .شرح ذيل مي باشد

  :وجود قابليت و پتانسيل -١

اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرار گيرد 

در هر نقطه جغرافيايي به  مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درجه اول بايد قابليت خاصي

  .وجود آيد و در نهايت به صورت برند آن معرفي گردد

  :دامنه فضايي برند -٢

هر برند از يك دامنه فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط محصول از جمله كيفيت، تبليغات، سرمايه 

محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و بستگي دارد ممكن است برندي از محصول از دامنه ... گذاري، حجم توليد و

  .حتي فراملي برخوردار گردد

  :رقابت -٣

برخوردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداوم عرضه در هر بازاري ... برندي كه از حسن سابقه، كيفيت مناسب و

  .خواهد داشت

  :نوع بسته بندي -٤

مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم در هر توليدي به شمار 

  .به برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گردد

با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن  

مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در سطح  مي تواند

  .روستاهاي هدف منجر به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
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 وجه به دانش بومي خود تهيه و سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوارهاي روستايي را با ت: توليد نان هاي محلي

اين ويژگي در برخي از . تدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت نان تهيه شده آنها تأثيرگذار بوده است

مناطق روستا كماكان پابرجا بوده و در صورت توجه به آن مي تواند در روستاهاي هدف تبديل به يك برند خاص 

 .به فطير و نان لواش محلي اشاره نمودباشد از جمله آن ها مي توان 

  فطير محلي): ٥٦( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

  

 تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي : توليد تخم مرغ محلي

ايجاد يك برند مخصوص  تفاوت قابل توجهي را دارد و اين امر با توجه به امكان توليد مرغ محلي زمينه الزم را جهت

و به خصوص دام سبك در روستاي ساريجالو و اهميت و كيفيت محصول لبني آن . بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .از جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برند در سطح روستا فراهم است

 اطق روستايي بخش باغ حلي سبب گرديده تا وجود پرورش گاو و گوسفند در عمده من: محصوالت لبني محلي

مواد اوليه الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهيا گردد كه اين امر زمينه را براي توليد انواع محصوالت لبني 

  .از جمله پنير، كره، ماست فراهم مي سازد

 جهت توليد گياهان دارويي  منطقه باغ حلي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در: گياهان دارويي

مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را 

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب، 

، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود مي باشد كه در حال سبزدرق، ساريجالو، شكورآباد

حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روستاهاي فوق را خريداري مي 

 .نمايند

  گل گاو زبان): ٥٧( شماره تصوير
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هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها  شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت

براين . در الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داشت

ه اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به طور دقيق دست

الزمه چنين ويژگي اي . بندي گردد ميزان خطا در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز بسيار كمتر خواهد بود

بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقابتي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه 

  .گذاري توسعه اقتصادي آن اولويت بندي گردد

فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي موجود روستا در ابعاد اقتصادي مطابق با مطالعات 

  .زير قابل دسته بندي مي باشند

 وجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را براي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازد. 

 پتانسيل فوق در ايجاد و احداث فعاليتهاي زنبورداري قابل توجيه است. 

 ا توجه به كاربري اراضي پيشنهادي روستا در پيرامون آن چراگاههاي خوب پيشنهاد گرديده زمينه را براي ب

 .پرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايد

  پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي

 .رود

 ه رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي با توجه ب

 .احداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته است

  فعاليتهاي بوم گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري

 .ل زايي روستا به شمار مي رودبراي توسعه اقتصادي و اشتغا

 سرمايه گذاري در جهت توليد انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود انواع گياهان استپي در پيرامون روستا 

 امكان توليد زعفران، گل محمدي در روستا با قابليت برندسازي  

 ك اقتصادي روستاتعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جهت تحر

مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با محوريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي توان گفت كه 

. روستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشد

مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در 

مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

ليد بنابراين محورهاي تو ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .براي روستاي ساريجالو در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و 

نجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است بنابراين از آ ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم است 
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نژادي جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهداري در 

  .امداري هاي صنفي را نيز داشته باشدد

  :بر اين اساس دام هاي سبك كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبارتند از

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 گوسفند فين شيپ 

 گوسفند شيري الكن 

 گوسفند آواسي  

 پرورش زنبورعسل و توليد فرآورده هاي مرتبط با آن  

موجود روستا توليد فرآورده هاي مرتبط با زنبورعسل از جمله فرآورده هايي است كه نمي تواند در با توجه به قابليت 

سطح روستاي ساريجالو پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده 

توليداتي هستند كه مي توانند به صورت  هاي آن مانند ژله رويال، بره موم، گرده گل، نيش زنبور و موم از جمله

  .صنعتي با راندمان توليدي مناسب در سطح روستا استقرار يابند

 ايجاد صنايع لبني  

مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در 

  .ت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوندصورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جه

جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  مرتبط با ظرفيت ها، مزيت ها و محورهاي توليد

توجه ويژه به ايده هاي مختلف جهت دستيابي مناسب مناسب و اصولي فرآيند توسعه اقتصادي در مناطق روستايي، 

كارآفريني امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق روستايي 

به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد 

يل به اقتصاد مقاوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شكل مي روستاييان گردد از سوي ديگر براي ن

  .دهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايد

به طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي 

متنوع سازي اقتصاد،  سعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،تو

بنابراين هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  ؛استفاده بهينه از منابع و بهبود زندگي روستاييان شود

با توجه به توانمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير . مشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي است

روستاها در عصر . موجود در روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اين مشكالت كاسته شود

 از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاي روستاها نيازمند حاضر با تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛

يافتن راه حل ها و روش هاي جديد بستگي دارد؛ بنابراين توسعه روستايي در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده اي با 

  ).٢٨١:١٣٨٣پاسباني، (مفهوم كارآفريني دارد 
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در مناطق روستايي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر 

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد) ، صنعت و خدماتكشاورزي(بخشي 

چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت توليدات و 

هاي اقتصادي ديگر است و به كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش 

در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توسعه . جرأت مي توان گفت كه توسعه ساير بخش ها به آن وابسته است

اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده هاي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي 

هاي كارآفريني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح 

  .قرار مي گيرند

كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهومي مشابه : ايده هاي بخش كشاورزي -١

ت هاي مرتبط با فعالي بر اين اساس، كارآفريني در كشاورزي به معناي به كارگيري خالقيت و نوآوري در. دارند

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . كشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در اين بخش وجود دارد

فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل . كارآفريني است

 مهم ترين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستند... و داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست

كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آورند به 

توليد براي بازارهاي  عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام،

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از

است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً 

يان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي به ايده هاي مورد نظر روستاي

را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در زيرشاخه 

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  شاغل كشاورزي و زيرشاخه هاي آنم - الف

 زراعت 

گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي ساريجالو مورد برداشت قرار مي گيرند كه 

 :اين محصوالت غالبًا به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرند

  .بخشي از محصول مورد خود مصرفي روستا مي گردد -١

  .مي گردد به مازاد توليد مي باشد به ساير مناطق به صورت خام و مواد اوليه صادر بخشي ديگر كه مربوط -٢

در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و توسعه 

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 
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  جو پرك - 

  

  

  

  

  

  

  گندم پرك - 

  

  

  

  

  

  گندم پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  جو پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  بلغور جو - 
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  بلغور گندم - 

  

  

  

  

  

  

  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

 فهرست توليدات مرتبط با حبوبات 

به شمار مي رود لذا ايجاد واحد  با توجه به اينكه عدس مهمترين محصول توليدي روستا در خصوص حبوبات

  .كارگاهي مرتبط با بسته بندي محصول فوق يكي از ايده هاي كارآفريني مرتبط با آن به شمار مي رود

  

  

  

  

  

 پرورش قارچ 

  توليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگي - 
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  كشت زعفران - 

  

  

  

  

  

  

  ل محمديكشت گ - 

  

  

  

  

  

  

  :توليدات دامي و دامپروري -٢

دامداري و دامپروري يكي از عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و از جمله عرصه هايي است كه از يك سو ارتباط تنگاتنگي 

با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي 

  .كارآفريني و اشتغال به شمار مي رودتوليد، 

وجود مراتع و چراگاه هاي مناسب براساس آنچه كه در تحليل و تبيين منابع طبيعي روستا ارائه شد بستر مناسبي 

براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي ساريجالو دام هاي سبك و سنگين به 

داري مي شوند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد صورت توامان پرورش و نگه

مي تواند در توسعه اقتصادي و  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .افزايش درآمد ساكنين روستا موثر واقع شوند

 توليد انواع طيور  

عتي انواع طيور يكي از گامهاي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين پرورش مدرن و صن 

زمينه در سطح روستاي ساريجالو اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابليت ايجاد 

  :اشتغال در روستا را دارد شامل
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  ايجاد مرغداري - 

  

  

  

  

  

  

  ونپرورش و نگهداري بوقلم - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري كبك - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بلدرچين - 
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  پرورش و نگهداري شترمرغ - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري اردك - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري غاز - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش انواع طيور محلي و بومي - 

  

  

  

  

  

  

 پرورش زنبور عسل 

محصوالت كشاورزي وابسته به زنبور عسل است از اين رو است كه ارزش  درصد از ٤٧اين نكته قابل توجه است كه 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥اقتصادي زنبورعسل را در دنيا 
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ل غالب را هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغا

در اين فعاليت كشاورزي را شامل مي شود اما ايجاد و ساخت تجهيزات ضروري و مورد نياز زنبورداري بخش ديگري 

  :تجهيزاتي مانند. از شغل هاي ايجاد شده با اين فعاليت را در بر مي گيرد

  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  يلباس هاي محافظت - 

بنابراين مشاغل موجود در زمينه  ؛از جمله ابزار آالتي هستند كه بايستي توسط افرادي به غير از زنبوردار توليد گردد

زنبور عسل به قرار زير مي  به طور كلي توليدات مرتبط با. زنبورداري از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار مي باشند

  .باشند

 كندو از خارج به آنها يافتن براي زنبور كه هستند محصوالتي اول دسته. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور محصوالت

 كندو از خارج محصوالت اصطالحاً كه محصوالت نوع اين. آورد مي كندو به خود با پيداكردن از پس و كند مي پرواز

 هستند محصوالتي مدو دسته. باشند مي گل گرده و موم بره عسلك، عسل،: همچون مواردي شامل شوند مي ناميده

 اصطالحاً كه دهد مي قرار استفاده مورد كندو در و كند مي توليد خود بدن داخل در معيني غدد وسيله به زنبور كه

  ...و رويال ژله زهر، موم، مانند شوند مي ناميده كندو داخل محصوالت

 كندو از در خارج عسل زنبور محصوالت 

 در موجود آب مقدار. كنند مي درست كردنشان غليظ و مختلف ياهانگ شهد آوري جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 توليد دارند قرار ها گل انتهاي در كه مخصوصي غدد توسط شهد. باشد مي درصد ٨٠ تا ٢٥ بين معموال ها گل شهد

 و دارد قرار بدنش در كه مخصوصي كيسه داخل در كردن آوري جمع از پس را شهدها اين عسل زنبور. گردد مي

 ها شهد اين دادن قرار از پس زنبورها. كند مي انبار موقت طور به شده درست شهد ذخيره و آوري جمع براي طفق

 ١٨ الي ١٧ تا را آنها آب مقدار دهند مي انجام شهدها روي بر مكرر طور به كه خاصي فرآيندهاي طي كندو درون

 حاصل موردنظر عسل شود مي سبب هايتن در كه شود مي شهدها اين غلظت افزايش موجب و داده كاهش درصد

 .شود

 پروراند، مي و مياورد كندو به و آوري جمع ها گل شهد از را آن زنبور كه عسلي مقابل در: برگ عسل يا عسلك 

 از زنبور را عسل اين. نيست يكديگر از آنها تشخيص به قادر كننده مصرف دارد كه وجود هم عسل از ديگري نوع

 به مانند صمغ يا چسبندگي حالت و شوند مي ديده درختان هاي برگ روي اوقات برخي در كه شيرين هاي شيره

 .ناميم مي برگ عسل يا عسلك اصطالحا را عسل نوع نيا. كند مي جمع دهند مي ها برگ

 مي ترشح خصوصي به نقاط در مختلف هاي درخت و گياهان وسيله به كه است درختان صمغ موم بره: موم بره 

 طريقي همان به و آوري جمع غيره و آلو تبريزي، نارون، بيدمشك، بيد، همچون درختاني روي از را آن زنبور و گردد

 انبار ها سلول داخل را آن هرگز ولي آورد مي كندو به و چسبانده خود عقب پاهاي به نمايد مي حمل را گل گرده كه
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 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو درزهاي و ها سوراخ از عده آن كردن مسدود براي موم بره از زنبورها. كند نمي

 و شده فيكس خود جاي در كامال تا چسبانند مي كندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. كنند مي استفاده باشد متر

 .نخورند تكان

 
 

  

  

  

  

  

 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. است گياهان مثل توليد در نر هاي سلول گل گرده: گرده گل 

. دارند نياز آن به خود نوزادان رشد براي زنبورها كه هستند چيزي دقيقا مواد اين و دارد وجود چربي و پروتئيني

 از سرشار گل گرده. باشد مي درصد ٣٥ تا ١١ بين چيزي و بوده متفاوت مختلف هاي گرده در پروتئين مقدار

 يكديگر با مختلف هاي گل در ها گرده شكل و ها گرده تعداد. باشد مي A,B,C,D,E نظير اصلي هاي ويتامين

 در آسم و آلرژي ميزان افزايش عوامل از يكي و هستند جابجايي قابل باد توسط ها گرده اين كه باشد مي متفاوت

 متفاوت يكديگر با و ندارند زنبورها براي يكساني غذايي ارزش ها گرده نيا. باشند مي ها گرده همين بهار فصل

 زنبورها براي آن نوع بدترين كاج مانند سوزني برگ درختان گرده و بهترين بيدمشك گل گرده مثال براي. هستند

 .هستند

  

  

  

  

  

 

 كندو در داخل عسل زنبور محصوالت 

 از مخصوص غده يك توسط زنبور بدن داخل در كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت از يكي: عسل زهر زنبور 

 وجود بدنش در ذخيره براي كه را زهري كيسه پانزدهم روز در حدوداً و نموده ترشح به روعش تولد پس روز دومين

 است شده مشخص كامالً آن تركيبات است گرفته صورت زهر اين روي بر كه آزمايشاتي با امروزه .نمايد مي پر دارد

 ٦ حدود در طولي كه خود نيش با ندتوا مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا و

 خود قرباني بدن به ورود با عسل زنبور زهر. كند تزريق جانوران ساير يا انسان بدن داخل به را زهرش دارد متر ميلي

 زهر اما ؛شود مي خون فشار كاهش سبب نتيجه در كه شده ها رگ شدن گشاد باعث و گردد مي خون انعقاد مانع

 .شود مي استفاده آن از ها رماتيسم از برخي درمان در امروزه و يستن مضر كامال عسل زنبور



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٨٦ 

 

 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ژله رويال 

 ييغذا ماده اين به ملكه هاي فعاليت تكامل و رشد. كند مي تغذيه آن از عمرش روز آخرين تا تولد روز اولين

 شود مي تشكيل اسيدي از آن وزن درصد ١٠ كه است شده تشكيل مختلفي مواد از رويال ژله. دارد كامل وابستگي

 .است موجود ضروري هاي ويتامين تمام ژله اين در. نيست شده شناخته هم هنوز آن تركيب كه

 خصوصي به سنين در و كارگر زنبورهاي زيرشكمي هاي غده از جفت سه وسيله به كه است اي ماده موم: موم 

 ماده اين كمك به عسل زنبور جمعيت .گردد مي ترشح تولدش از پس روز هيجدهمين تا سيزدهمين از يعني

 ١٢ بايد موم كيلو ١ كردن درست براي متوسط طور به عسل زنبور. نمايد مي مرتفع را خود زندگي اساسي نيازهاي

 تا بدهد قرار زنبورهايش اختيار در زده قالب موم امكان حد تا كه است زنبوردار نفع به بنابراين ؛بخورد عسل كيلو

 كندوي هر از بيشتري عسل محصول سال آخر در نتيجه در و كند استفاده كمتري عسل از موم توليد براي زنبور

  .بياورد دست به عسل زنبور

  :صنايع -٣

به شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي كه مي از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع 

توانند در سطح مناطق روستايي ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و 

عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي ساريجالو است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني و 

  .ايعي هستند كه مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گردندگوشتي مهمترين صن

  
  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٥٨( رشمارهيتصو

  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي است همانطور كه پيشتر بيان شد اشتغال بهترين ضمانت كننده

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

بنابراين مي توان چنين عنوان كرد كه . تعهد، جهت دهي به مسير آينده و زندگي را براي فرد به دنبال دارد

در . ر افراد به شغل مناسب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشددسترسي و دستيابي بيشت

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 

ي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، ساختار اشتغال به متغيرها. سطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شود
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نظام برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي 

در فرآيند توسعه . به تفاوت در ويژگيها و وضعيت كمي و كيفي اشتغال در نواحي مختلف جغرافيايي خواهد انجاميد

ه منظور پايداري اشتغال روستايي همانطور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر اقتصادي الزم است ب

شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
  كرد اشتغالزاييسياستهاي توسعه اقتصادي با روي): ٣٦(شماره  نمودار

  
براساس چنين چارچوبي مي توان اهداف كمي اشتغال طرحهاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 

  .را به شرح زير طراحي و تدوين نمود

جالو همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي ساري

تا  ٢فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣مي توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ١٠حداكثر 
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي ساريجالو): ٢٠٥(شماره  جدول

 درآمد طرح  اشتغالظرفيت   نوع فعاليت

  ٥٨٠  نفر ١٠  توليد انواع صيفي جات گلخانه اي

  ١٣٠٤  نفر ٣  ايجاد كارگاه خياطي

  ٥٦٠٥  نفر ٢  احداث واحد توليد بلدرچين

  برنامه ها با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون

به شرح ذيل مورد توجه واقع اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح روستا مي تواند 

  .شود

 توسعه و افزايش راندمان توليد محصوالت كشاورزي 

 كاهش صدمات و خسارات طبيعي و انساني به محصوالت كشاورزي 

 ارائه برنامه در جهت توسعه ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري روستا 

 برنامه در جهت اصالح نژاد دام در جهت افزايش راندمان توليد 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٨٨ 

 

 هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايدار برنامه 

 بهره گيري از توان و ظرفيت نيروي انساني 

  برنامه هاي مرتبط با بهره گيري اصولي از منابع آب از طريق تغيير شيوه هاي آبياري و تبديل آن از روش سنتي

 به مدرن 

 برنامه در خصوص بازاريابي محصوالت توليدات روستايي 

 تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستا برنامه مرتبط با 

  تعيين اقدامات مناسب براي ارتقا ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي موجود روستا

براي مردمي كردن اقتصاد و حداكثرسازي مشاركت اقتصادي و به منظور بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم 

زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از مزيت هاي نسبي  جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان،

و رقابتي روستا انجام اقدامات مناسب و موثر در جهت ارتقاء ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا الزامي مي باشد در 

  .اين خصوص مسائل و مباحث موجود در زمينه فوق در موارد زير قابل بحث و بررسي مي باشد

 شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع 

 راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتي 

  :شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع توليد -١

اسي و براي شناخت محدوديت هاي موجود در راستاي توليد و افزايش آن مي توان موارد زير را به عنوان نكات اس

  :كليدي موضوع تصور نمود

 عدم هماهنگي الزم دستگاه هاي اجرايي با ساكنين محلي روستا 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتًا فعاليت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و 

لي و شناخت مشكالت و مسائل ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از ساكنين مح

  .آنها توسط هر دستگاه اجرايي مرتبط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رود

 ضعف در پرداخت تسهيالت بانكي 

عليرغم آنكه پرداخت تسهيالت الزم براي اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در مناطق روستايي مورد تأييد و تصويب 

از محل صندوق توسعه ملي ) هزار بيليارد تومان ٦حدود (بيليارد دالر  ١.٥گرفته و مقرر شده كه  هيئت وزيران قرار

بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري (نزد موسسات عامل 

نين روستا بانك هاي عامل اما در روستاي فوق و براساس اظهارات ساك ؛سپرده گذاري شود) در بخش كشاورزي

  .پرداخت تسهيالت فوق را متعهد نمي شوند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده است

 مشكالت موجود در خصوص تغيير كاربري اراضي 

. مي گيرد غالباً از سوي سازمان هاي مرتبط با موضوع مانند جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي صورت

ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در  بخش

  .سطح روستا مي گردد

 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 
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سيل هاي طبيعي، اقتصادي، همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي ساريجالو از برخي ويژگيها و پتان

اجتماعي دارا مي باشد كه براي بهره گيري از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص 

  .اقدامات قابل توجهي صورت نگرفته است

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢

 ر جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستابهره گيري از كارآفرينان موجود د 

 اعطاي تسهيالت براي گسترش اشتغال زايي در روستا برابر مقررات موجود 

 انجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت در ارتقاي ظرفيت توليدي روستا 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 نديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستاايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانم 

 انجام طرح هاي اقتصادي و مطالعات الزم در جهت ايجاد و احداث صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در سطح روستا 

 تغيير جهت فعاليتهاي اقتصادي موجود روستا از حالت سنتي به مدرن در جهت افزايش راندمان توليد 

 آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فعاليت هاي اقتصادي روستا انجام طرح هاي 

 اصالح نژاد انواع دام براي افزايش توليد اقتصادي 

تعيين برنامه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي ارتقا سطح فعاليت هاي اقتصادي و 

  اشتغالزايي روستا

 مي ايفا جوامع اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، توسعه در اساسي و مهم شينق مهارت كسب و آموزش امروزه

 مهارتي سطح ارتقاء. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار توسعه به توان آموزش مي به توجه با. نمايد

 امكانات از وري هرهب و توليدي روشهاي سازي بهينه به سوي را آنها كه باشد اي گونه به بايست مي روستائيان

 اهداف از روستايي توسعه. باشند روستايي توسعه اهداف از بخشي كننده تأمين كه اي گونه به داده سوق موجود

 مهم و اساسي عوامل از روستائيان مهارت ارتقاء و آموزش و بوده حيطه اين در اجرايي هاي برنامه و ها پروژه اصلي

 تلقي ارزش كم يا و فراموش نبايد آموزش رويكردي، چنين در ليكن. است روستايي توسعه پايداري و در تقويت

 تعريف مدت بلند اي آينده براي مستمر ظرفيتي عنوان به توسعه، انداز چشم در سند پايدار توسعه تعريفي در .شود

 سرمايه محيطي، زيست سرمايه سرمايه، مفهوم شود كه مي شامل را ها ازسرمايه حفاظت تعريف اين و است شده

  ).١٣٨٧ازكيا، ( گردد مي شامل را مصنوعي سرمايه و اجتماعي سرمايه انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه اصل

 ايجاد و ترغيب اي، منطقه هاي پتانسيل بكارگيري افتاده، دور و نواحي محروم در اشتغال به منتج كاربردي - مهارتي

 در مؤثر اجتماعي مختلف گروههاي و به اقشار توجه توليد، و عملكرد به دستيابي منظور به روستا مردم در انگيزش

 هاي برنامه در گردد و توجه روستا، توليدي هاي بخش صاحبان و شاغالن و زنان جوانان، مانند انساني هاي سرمايه

 به توجه با. گيرد قرار بررسي مورد تري وسيع انداز چشم در بايد روستا توسعه. شود هديد خاص طور به آموزشي

 اجتماعي و اقتصادي چارچوب تحوالت در نيز روستايي هاي آموزش بايست مي توسعه و مستقيم آموزش رابطه

 سوي توسعه به كتحر و انساني نيروي تجهيز. گردد ريزي برنامه مناطق روستايي در فرآيندها و روابط و نهادها
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 و فراگيرند را كاربردي و مفيد و متنوع هاي مهارت ديده و تعليم كافي حد به روستائيان كه است ميسر زماني پايدار

  ).1390نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر ردر كشو روستايي اي حرفه و فني هاي آموزش وضعيت به اجمالي نگاهي

 به نياز شغل، يافتن منظور به شهرها به مهاجرت به روستاييان تمايل بيكاري و نرخ باالرفتن و جمعيت

 اهميت به توجه با ميان اين در .است و فوري ضروري اي حرفه و فني هاي زمينه در ماهر انساني نيروي آموزش

 و صنعت كشاورزي، گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش به ارائه توجه روستائيان آموزش

 بر در را ترويجي ساده هاي آموزش تنها و كم رنگ قبل هاي سال در روستايي مناطق به ورود. است ضروري خدمات

 آن در روستائيان ارتقاء مهارت يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها ساير سازمان توسط كه داشته

شد  مي احساس همواره روستا بخش در شده ريزي برنامه و آموزشهاي مدون ارائه خالء و بود شده گرفته ناديده

  ).١٣٩٠نصيري، (

 هاي برنامه اشتغال، مورد در بنيادي و تحقيقات مطالعات از بعد بايد بيكاري معضل كردن كن ريشه منظور به

 كامل اشتغال به نيل اشتغال و وضعيت بهبود جهت در زير هايكار راه. كرد اجرا كشور هاي مختلف بخش در اساسي

 :گردد مي عنوان اجمال به

  :سرمايه بر مبتني كارهاي راه -١

 بانكي نوين هاي روش از استفاده 

 مالياتي هاي تعرفه اصالح 

  :اطالعات بر مبتني كارهاي راه -٢

 از استفاده خصوص به و ها زمينه تماميدر  وري بهره افزايش براي هم(پيشرفته  هاي تكنولوژي از استفاده 

  )كاريابي براي اينترنت

 اطالعات انتشار 

 سازماني هاي فعاليت در الكترونيك خدمات ايجاد 

 :آموزش بر مبتني كارهاي راه -٣

 ابتدايي هاي آموزش سطح افزايش 

 تكميلي تحصيالت استانداردهاي افزايش 

 كاربردي- هاي علمي زشآمو خصوص به و آموزش امر در بيشتر گذاري سرمايه 

 منبع همان( هاي فني رشته خصوص به و دانشگاهي هاي رشته ظرفيت در تغيير.(  

 اى حرفه و فنى هاى آموزش هاى ويژگى - 

 پرداخته تمركز نداشتن و داشتن مسئله به اى و حرفه فنى آموزش هاى م نظا در درسى ريزى برنامه در از آنكه قبل

 و فنى آموزش نظام هدف هاى اندازه هر. شود روشن كنونى دنياى در آن ملزومات و ها ماهيت، ويژگى بايد شود

آنها  ه دربار توان مي بهتر گردند مطرح تر شفاف جامعه انتظارات كنونى و جوامع ساختار در آنها نقش و اى حرفه

 ناكارآمدى و كرده جهموا جديدى چالش با پيشين را تعاريف جوامع، جانبه همه و سريع تغييرات. كرد ريزى برنامه
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 شده ناگزير گذشته در دهه هاي) ILO(كار  المللى بين سازمان كه بينيم مي رو اين از. اند كرده آشكار را آنها

آمده  پيشين تعاريف در آموزش واژه براى. دهد ارائه جديدى اى تعريف حرفه و فنى هاى آموزش كار از بار چندين

 تجارى يا فنى مهارت و دانش آن وسيله به شود كه مي اطالق آموزشى نوع هر به اى حرفه و فنى آموزش كه است

  ).١٣٨٥صالحي،( كار محيط در يا باشد مدرسه در اينكه از اعم يابد، مى يا توسعه شود مى حاصل

 مد جوانان جايي كه در مخصوصاً افراد تا شخصيت شود طراحى اي گونه به بايد آموزش است آمده ديگرى تعريف در

 زبان به اند، يافته دست مشترك باور كي به نظران صاحب امروزه چه آن. يابد توسعه ستنده نظر

 به هم و است) شغل( كارى مفهوم به آن، هم جديد معناى در اى حرفه و فنى هاى ش آموز كه است اين ساده

 هاى ختگان برنامهآمو دانش براى ابزارى شناخت و صرف عملى هاى مهارت دارا بودن بنابراين. شهروندى مفهوم

  ).1389آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى دنياى كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و فنى

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها برنامه اين اهداف

 مناطق در اشتغال ايجاد هب معطوف اي و مشاوره فني خدمات و مهارتي هاي آموزش توسعه و دسترسي افزايش 

  .روستايي

 روستايي در مناطق كارآفريني و اشتغال به مهارت فاقد آموختگان دانش تشويق.  

 روستايي خدمات توسعه و هاي تجاري پروژه اجراي روستايي، صنايع اندازي راه به روستائيان تشويق.  

 روستا در شاغلين وري بهره افزايش.  

 يا وحرفه فني هاي آموزش اهداف - 

 مهارت قد فا افراد براي اشتغال به دستيابي

 تحوالت فناوري از ناشي جديد هاي مهارت با انساني نيروي مهارت تطبيق

  ).1387همكاران، و شكوهي خواجه(باالتر  وري بهره به دستيابي منظور به انساني نيروي مهارت ارتقاء

ي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذار

  كاركردي در سطح روستا 

شناخت دقيق قابليت و پتانسيل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي 

عه امري بديهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توس

متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضوي از منظومه پيراموني خود به فعاليت 

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي ساريجالو انجام 

  .نون و هدف توسعه روستا منظور گردندگرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كا

  :محور توسعه روستا براساس فعاليتهاي دامداري -١

براساس يافته هاي وضع موجود و تحليل و تبيين صورت گرفته در خصوص منابع طبيعي، انساني موجود روستا 

افزايش درآمد ساكنين،  فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي،

ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه 
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براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي توان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به 

ا دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت ر

  .روستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشند

  :زنبورداري -٢

ويي و استپي در منطقه از يك سو و زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دار

نيروي انساني مجرب و آموزش ديده موجود روستا از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا 

اين امر به ويژه با بهره گيري از توان زنبورعسل در توليد فرآورده هاي متنوع و مختلف آن از . مربوط به خود هستند

  .ر مي گردداهميت خاصي برخوردا

  :بوم گردي -٣

در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي 

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

جهت بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كنند، اين صنعت، كشورهاي مختلف در 

در . چرا كه برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين صنعت پايدار، نقشي اساسي و حياتي در آينده ي جامعه دارد

جه سال هاي اخير توجه به موضوع گردشگري و شناخت قطب هاي توريستي و مناطق مستعد گردشگري، مورد تو

مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق 

  .گردشگري، گامي موثر برداشته شده است

 صنايعو رونق بازار  انرژيمنابع  تامينسطح درآمد،  ، افزايشنرخ بيكاري كاهشدر  صنعت گردشگريشگرف  تاثيرات

صورت ه شغل ب ٦تا  ٢ورود هر گردشگر  ازاءبه  .صنعت است اينپرداختن به  ويژه مزايايتنها بخشي از  دستي

روند با احتسابات مشاغل در بخش هاي توليدي و  ايندر محاسبات اقتصاد دانان توسعه  .مي شود ايجاد مستقيم

  .دنفر مي رس ١٥تا  ٩ برايشغل  ايجادهر گردشگر به  براي خدماتي

 گردشگري منطقه  

مي كند و صنعتي نوپا به شمار مي  طيمراحل اوليه رشد خود را  زنجاندر منطقه  بويژه ايراندر  گردشگريصنعت 

ميـراث فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

زرگ گردشگري و تأمين نيازهاي مختلف توريستها را اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه ب اين. برخوداراست

رضايت ديداري، فيزيكي، عاطفي و اجتمـاعي در آنهـا، امكـان توسـعه  ايجاددارد تا بتوانـد بـا تـأمين ايـن نيازها و 

  .منطقه را فراهم نمايد

 تفريحي و تاييبا انگيزه طبيعت گردي، گردشگري روس زنجانبه منطقه سفر  مندبخش عمده گردشگران عالق

عالوه براين چون صنعت گردشگري براي منطقه  .اقدام مي زنند ايندست به  استفاده از جاذبه هاي تاريخي موجود

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 

سعه صنعت گردشگري با كمترين سرمايه گذاري باالترين را تهديد مي كند و تو زنجانبحران بيكاري منطقه 

  .اشتغالزايي را بدنبال خواهد داشت
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با توجه به رشد صنعت گردشگري در اين منطقه و پتانسيل موجود در اين روستا و انتظار افزايش ورود گردشگر به 

بوم . اين روستا ايجاد گرددي در و اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  گردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احترام به طبيعت، احترام به فرهنگ

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 

به شيوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه، شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد 

اين شاخه از گردشگري بر اساس نتايج توسعه پايدار آن شناخته مي شود كه . بيشترين فايده را براي آن داشته باشد

محلي و ارتقاء  شامل حفاظت از محيط زيست، آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن به جامعه

  .معيشت آنها مي باشد

 باغداري  

فعاليتهاي باغداري به سبب نقش آن در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي 

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح روستاي ساريجالو جز  به سبب وجود

خصيصه اصلي اقتصاد آن محسوب مي شود و با توجه به كيفيت باالي محصوالت باغي توليد شده در سطح روستا از 

اقتصادي و اشتغالزايي در چارچوب  جمله سيب اين قابليت براي روستاي ساريجالو وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه

در سطح روستا اهميت ... توسعه باغات و صنايع مرتبط با آن مانند بسته بندي محصول، خشكبار و چيپس ميوه و

از سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي ساريجالو به كشت و پرورش گل . يابد

  . ام نمودمحمدي و محصول پسته نيز اقد

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي ساريجالو كه در توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد 

كفش و البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي ساريجالو به 

توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله مركز كشور شمار مي رود كه با 

  .را در بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي ساريجالو گردند

 زراعت  

توليد و  فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به

كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته بري 

جايگاهي ويژه را در اقتصاد روستا دارا هست در اين خصوص كشت زعفران از جمله محصولي است كه مي تواند به 

  .عنوان محور توسعه روستاي ساريجالو مورد توجه واقع شود

 محيط زيست حفظ 

يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه و كسب 

درآمد براي آنان است؛ كه از اين طريق ساكنين منطقه ترغيب به حفظ محيط زيست، آداب و رسوم و آنچه براي 

ي تواند در حفظ و پاسداري محيط زيست طبيعي و به اين ترتيب اكوتوريسم م. گردشگران جذاب است مي شوند
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مردم محلي با نمايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش . انساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذار باشد

محصوالت صنايع دستي شان به آنان و مشاركت دادن گردشگران در فعاليت هاي روزمره خود به ارزش ميراث 

عالوه بر اين آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي . رچه بيشتر در حفظ آن مي كوشندفرهنگي خود پي برده و ه

گردشگران و طبيعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع 

سادگي نمي تواند و هجوم گردشگران و سرمايه هاي غير بومي ديگر به  كسب درآمد برايشان مطرح خواهد شد

  .موجب كاهش غناي فرهنگي منطقه گردد

 بازار هدف 

با پيشرفت هاي صورت گرفته در صنايع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين 

ن نيز در ديد و دسترس عالقمندان به سفر و گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري يا توريسم، بزرگتري

    .صنعت در دنيا محسوب مي شود و شاخه ي طبيعت گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن است

را به مقصدي مطلوب براي  روستاتواند اين  ميو كوهستاني  اندازهاي زيبا وجود آب و هواي مطلوب و چشم 

، قيمت مناسبت مخصوص روستاييوجود فرهنگ از مزيت هاي ديگر اين طرح مي توان به   .گردشگري تبديل كند

  .اقامت، محيط اقامتي متفاوت و دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرد

در مي توان از جمله فعاليت هايي است كه ... تبليغات محيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و براي جذب گردشگر 

از طريق چنين هم .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .بازار هدف معرفي كرد مي توان اين روستا را براي بخشي از اينترنت و گردشگري مجازي،

  اكوتوريسم(تعريف طرح بوم گردي( 

ها، روابط  كند كه بيشتر آن هاي بسياري را براي كسب و كارهاي كوچك خانوادگي ايجاد مي گردشگري فرصت

اين حضور و مشاركت از . انه و امالك خانواده گردشگرپذير در بردارندمستقيم و متقابل ميزبان و مهمان را در خ

سوي خانواده، براي تجربه و رضايت گردشگر و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي 

ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چند  ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . است

بر اساس اولين . گردي است هاي بوم گذشته در ايران به شدت در حال توسعه است، ايجاد و توسعه اقامتگاه سال

گردشگري است كه به معيارهاي  ، اقامتگاه بومي يا اكولوژ امكانات اقامتگاهييالديم ٢٠٠٢تعريف رسمي در سال 

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 اد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ايج 

  استفاده از معماري و مصالح بومي و داشتن بافت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و

 رنگ محيط؛

 رساني پايدار و كاهش مصرف آب؛ هاي آب استفاده از سيستم 

 هاي خشك و دفع ديگر انواع زباله بدون آسيب رساني به محيط؛ بالههايي براي بازيافت ز به كارگيري روش 

 هاي نو با استفاده از وسايل مدرن؛ هاي پايدار به روش هاي سنتي و به كار گيري انرژي استفاده از انرژي 
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 كار گروهي همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ 

 ان و مالكان اقامتگاه ها درباره چگونگي حفاظت و هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردشگر ها و برنامه ارائه كارگاه

 برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛

 يريزي توسعه پايدار محل هاي تحقيقاتي در جهت برنامه همكاري با برنامه. 

 ها كه ويژگي يكساني دارند، داراي اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل

ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه هاي قديمي بازسازي 

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . شوند شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي

ن با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و كنند، سعي بر اين است تا ميهمانا خانوادگي ارائه خدمات مي

هاي طبيعت  برخي از آنان فعاليت. از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را به انجام برساند

گردي مكملي چون بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي 

درواقع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي  .دهند ن خود ارائه ميرا به مسافرا

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و  هاي گردشگري، ساختار محيطي بوم خدمات، محصوالت و فعاليت

هاي اصلي يك  ان و هستهمشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي مناسب زيربنايي گردشگري كه ارك

هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتل

محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي 

حداكثر تعامل با جامعه محلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي طبيعي منطقه احداث شده و ضمن 

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٥٩( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 رعايت اصول فني و مهندسي كه تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان ها  هاي بوم گردي ضمن كليه اقامتگاه

هستند، با استفاده از مصالح بومي و با بهره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي 

 .داشپيرامون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته ب

  طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود
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  و بازيافت پسماندها و استفاده بهينه از در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت

پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون 

 .خود منتهي شود

 دنكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باش. 

  نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در

 .دمصرف انرژي داشته و حداقل آلودگي نوري را در منطقه ايجاد نماي

 سيستم گرمايش و سرمايش اقامتگاه هاي بوم گردي بايد ضمن تأمين رفاه مسافران حداقل تاثير منفي را بر 

محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه 

 .دهاي بوم گردي به كمترين حد ممكن برس

  استفاده از پوشاك بومي ضمن رعايت اصول بهداشتي و ايمني براي كليه كارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي و

اشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط همچنين رعايت اصول بهد

 .تالزامي اس

 هاي بومي را با استفاده  كليه اقامت گاه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعايت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشيدني

 .داز سفره آرايي بومي و رعايت اصول بهداشتي به گردشگران ارائه نماين

  حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون

اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 هاي بوم گردي در محيط هاي طبيعي و به دور از مراكز امدادي، ضروري است كليه  با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه

اقامتگاه هاي ضمن شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي 

حوادث در گزارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت 

از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و ( خودمحدوده جغرافيايي فعاليت 

به انجام برسانند و همجنين كارمندن ملزم به اخذ گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه و ) …مطابق گزارش مذكور و

 .دامداد از مراجع ذيصالح هستن

 تردشگران به هنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي ضروري اسآگاهي و پايبندي گ. 

ها در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل ميراث  كارشناسان طبيعت گردي استان

غي و بر عملكرد فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه استان هاي كشور ناظر بر اجراي دستور العمل ابال

نظير  گردي در ايران و استقبال بي شايان ذكر است؛ روند رو به رشد بوم. داقامتگاه هاي بوم گردي خواهند بو

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  هاي بومي، نشانگر اين است كه دست گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

تواند راهگشاي مسير  آنچه اكنون مي. تي روستايي و عشايري اسگذاري ويژه در بخش گردشگر نيازمند سرمايه

گردي و توسعة آنها بر اساس استانداردها  هاي بوم توسعه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاه

 .تو اركان ياد شده اس
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 معرفي طرح 

ر خالف هتل ها كه ويژگي يكساني دارند، اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه ب

داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي 

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . بازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شوند

زندگي در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي ميهمانان با شيوه سنتي 

  .دسفر خود را به انجام برسان

 تفاوت اقامتگاههاي بوم گردي با هتل و مهمان پذير 

هاي گردشگري،  اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي خدمات، محصوالت و فعاليت

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي  ر محيطي بومساختا

هاي اصلي يك اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند   مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته

 .دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان هتل

  خدمات قابل ارائه 

صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و لباس، . اين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشددر 

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 

يد و ابداعات نوستالوژيك داشته هر چقدر سنتي تر باش. گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

همچنين مي توان فعاليت هاي طبيعت گردي مكمل . تباشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داش

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

قبل واحدهاي بوم گردي در برخي مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن از يك دهه 

در دوسال گذشته ضوابط تشكيل اين واحدها توسط سازمان . موقع اين واحدها بصورت امروز داراي شناسنامه نبودند

دي شدت گرفته و در حال ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گر

  .دواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشن ٥٠حاضر بيشتر از 

 مكان اجراي طرح 

روستاها و مناطق نمونه گردشگري، كويرها و مناطق جنگلي و همه روستاهاي كشور كه داراي جاذبه هاي تاريخي، 

 .دي اقامت بوم گردي مي باشنفرهنگي و رفاهي مي باشند گزينه مناسبي براي راه انداز

 مجوز تأسيس 

در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث 

 .فرهنگي و گردشگري مراجعه نمود

 توسعه بوم گردي در آينده 

دنبال  ر روزهاي تعطيل مردم بهروزها همه به دنبال يك جاي دنج و متفاوت براي آخر هفته خود مي باشند و د اين

بر همين اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردي در ايران . فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند
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اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

ميليون  ٢٠همچنين بر اساس برنامه ششم توسعه كه . دناشدني دار ذابيتي وصفالخصوص خارجي ج گردشگران علي

گردشگر هدف برنامه مي باشد توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه هاي 

  .دل مي نمايحمايتي براي تاسيس اين واحدها در همه مناطق گردشگري و بافتهاي تاريخي و روستايي را دنبا

 انواع اقامتگاه هاي بوم گردي 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي . بر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

در مشخصات اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي . ممتاز تعيين مي شوند انجام دهند طبقه

هر يك از درجه ها اعالم شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي درباره مديريت و 

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 مين رفاه اجتماعينقش پروژه در تأ 

در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله 

  :تچنين اس

 مستحكم نهاد مقدس  يها انيبرابر، تحكيم بن يها ز سالمت، رفاه و امنيت، تأمين اجتماعي، فرصتبرخوردار ا

 ض و بهره مند از محيط زيست مطلوبخانواده، به دور از فقر، فساد، تبعي

  ي ها ارزشتوسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و

مشروع، حفظ كرامت و حقوق  يها يمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاداسال

 اجتماعي و قضايي ها و بهره مند از امنيت انسان

  شامل آسياي ميانه، ( يغربدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب

، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر )كشورهاي همسايهقفقاز، خاورميانه و 

 اشتغال كامل اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به

  ،الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي

بر اساس تعاليم اسالمي و  يا فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه نوانديشي و پويايي

 )ره( ينيامام خم يها شهياند

 تا جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحداراي تعامل سازنده ب 

 يامدهايپ. ستيقابل تصور ن گريامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن د

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يو زندگ تيتمركز فعال يها شهرها به عنوان كانون. اند كرده رياجتناب ناپذ شهيهم

ها  دارند كه كمبود آن يها نقش اساس آن سميشهرها در متابول گانهي كرهيكنند چاره پ نيرا تضم خود يداريپا

به طور عام به عنوان  توجه به مراكز تفريحي و گردشي. به وجود آورد يشهر اتيدر ح ياختالالت جد تواند يم

كننده حداقل كاركرد آن در  انيب هيشب نيبلكه ا. ستياز كاركرد آن ن يزياغراق آم فيشهرها تعر يتنفس يها هير
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و هم از  نانيشهرنش يطيمح ستيز يازهاين نيتأم دگاهيفضاها هم از د نيا .رود يشهرها به شمار م كيمفهوم اكولوژ

 نيتر به مهم نجايدر ا. دارد تيدر خور اهم يگاهيآن جا يارتباط و تعامل اجتماعو بستر  يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .شود يدر شهرها اشاره م آن يكاركردها

امروزه . هستند يآرامش و رفع خستگ يمحل برا نيها بهتر رستورانفضاهاي تفريحي نظير : يحيكاركرد تفر. ١

... ، بازار و يو محل يگيخانواده روابط همسا يحيتفر يهااز كاركرد يبخش نيگزيها جا مجموعهاين  يحيكاركرد تفر

  .شده است

اقشار  يازهايهستند كه با توجه به ن يا افتهيساز روابط نانوشته سازمان  نهيها زم مجموعهاين : يكاركرد ارتباط. ٢

  .ابدي يدوام م و رد؛يگ يشكل م يمختلف اجتماع

 ينيعوجه  دودر ... و  يروان يطيو مح ي، اقتصاديفرهنگ ياجتماع يتوجه به شاخصها يزندگ تيفياز ك منظور

مسكن  تيفيك يدسترس تيفيبهتر ك ليتحص طيمثل شرا. است يشهر يزيدر روند برنامه ر) يفيك( يذهنو  )يكم(

اشتغال ( ياجتماع يها و فرصت يكنش متقابل اجتماع يبرا ييها فرصت جاديگذران اوقات فراغت ا يفضاها تيفيك

 يو اجتماع يو عاطف يروان يازهاين نيتأم يشهر يزندگ تيفيك يجوهره اصل...) و  ياجتماع رفاه مشاركت

 تيفيك. ناقص خواهد بود) ...و  حيتفري، شاداجتماعي، ، آرامش خاطر تعلق ييبايز تيبه امن ازيمثل ن(شهروندان 

لذا . رديگ يرا در بر م تيو امن يو شاد تيهمچون رضا ييها است كه شاخص يابعاد روان رندهيدر بر گ يشهر يزندگ

مثل  ياجتماع يها به فرصت يدسترس يها بر اساس آن با شاخص و نامند؛ يم زين ياجتماع تيمنظر آن را رضا نياز ا

از رفاه  يانيآن را ب گريد يا واژه را مترادف با رفاه و عده نيا يبرخ شود يشغل، ثروت و اوقات فراغت توجه م

 يزندگ تيفيك يابيارز يارهاياز مع يكي. شود يها مشخص م آن عيو نحوه توض يعموم يكاالها زانيبا م كه دانند؛ يم

 يزندگ تيفيك يشاخص اجتماع ياصل يارهايمع ريكه از ز باشد يم يباز و سبز عموم يدر شهرها فضا يشهر

  .باشد يم

جهت، در  نيبه هم. است شيرو به افزا يريبه طور چشمگ يزندگ تيفيك تفريحي در يفضاها تينقش و اهم امروزه

  .نديآ يبه شمار م نيزم يكاربر يزيبرنامه ر ماتيتصم نفكيجزء الهاي باز و تفريحي اكثر كشورها، فضا

روزانه به چند  يطيگفت كه انسان، در هر شرا ديمراكز تفريحي و گردشي با اجتماعي – ياثرات روان يدر بررس

از  نيهمچن. دينما نيفضا را تأم نيا تواند يتفريحي و گردشي م مراكز كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيمراكز تفريحي و گردشي در شهرها، كاركرد ز ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياز مباحث مهم و  يكيبه عنوان  نيهمچن. شود يشهرها م يستيز تيفيك شيسبب افزا

مهم اختصاص  اريبس يكاربر نيها به ا آن يشهر ينهاياز زم ياديكه هر ساله مساحت ز يشده است به طور ليتبد

  .شود يداده م

و گسترش مراكز تفريحي و گردشي شهر را به صورت  جاديز اا يناش يآثار اجتماع توان يم يكل يبند ميتقس كيدر 

  :ارائه كرد ريز

  يآثار جامعه شناخت. ١
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  يآثار فرهنگ. ٢

آثار مطلوب و نا مطلوب فضاهاي باز، مراكز  يبا نظر به مطالب ارائه شده به معرف) يروان يروح( يآثار روانشناخت. ٣

  .ميپرداز يشهروندان م يبر رو يروانشناختو  ي، فرهنگياز منظر جامعه شناخت يتفريحي و گردش

 يها ييبايبدون ارتباط با ز ها ييتوانا نيدارد و ا ياريبس يها ييشده است كه توانا دهيآفر يانسان به گونها فطرت

به  باشند يم و مراكز تفريحي ها پارك، كه همان فضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي يشهر يكه در زندگ يعيطب

انسان شكوفه  يها تياز مراكز تفريحي و گردشي خالق يو بالطبع در پرتو بهره مند ديگرا يم يمودو خ يافسردگ

 ريغ راتيو تاث ايشهر از مزا ميشهروندان مق شترياگرچه ب. ديمايپ يخود م يانسان راه تكامل را در زندگ و گردد؛ يم

 انيو كنش متقابل م ريتأث نياما ا تندسيخود آگاه ن يفضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي بر زندگ ميمستق

به  يگوناگون يها ها توسط پژوهش آن ياز آن بر زندگ ياز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردار يبرخوردار

موضوع اشاره شده  نيبه ا زين ميو قرآن كر ثيعلما و احاد يها نوشته انيبه عنوان مثال در م. باشد يم دهياثبات رس

  :كه ديآ يبه دست م نيچن ثيو احاد اتياست از مجموعه آ

  .كند يو اورا شاد وخوشحال م دهيبه او آرامش بخش. ديزدا يانسان را م يها به مراكز تفريحي و گردشي غم رفتن. ١

 ايو  جاديدر او ا يديرا از انسان دور كرده و شور و ام يديو نوم اسياز مراكز تفريحي و گردشي حالت  يبهره مند. ٢

  .كند يم تيتقو

مشكالت با  نيكه ا يدارد به طور يو روان يروح يها يماريقابل توجه در درمان ب يريمراكز تفريحي و گردشي تاث. ٣

  .رود يم انياز م ها طيمحاين در  دنينگاه كردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس كش

  .و تكامل است يتعال يحركت به سو يبرا زهيانگ بارتباط با مراكز تفريحي و گردشي موجب نشاط و موج. ٤

تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان 

  و روستا

  توليد انواع صيفي جات گلخانه اي
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  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يهره بردارب و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  . رنديگ يم رقرا استفاده مورد يبردار بهره دوارن يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

  هزينه هاي زمين  
  هزينه خريد زمين): ٢٠٦(شماره جدول

 )ميليون ريال ( هزينه كل  )هزارريال ( هزينه واحد  )متر مربع ( متـراژ 

٤٥ ٥/١ ٣٠٠٠٠ 

  هزينه هاي محوطه سازي 

  هزينه محوطه سازي): ٢٠٧(شماره جدول

 ) ميليون ريال(هزينه كل  )هزارريال( هزينه واحد  مقدار شــرح رديف

 ٥ ١٠ مترمربع٥٠٠ محوطه سازي ١

  ١٦  ٢٠  مترمربع٨٠٠  حصاركشي  ٢

  ١٤  -  -  جدول كشي  ٣

 ٣٥ جمع كل

 هزينه هاي ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٢٠٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(هزينه كل  )هزارريال(هزينه واحد  )مترمربع(زير بنا  شــرح رديف

 ٤/١٤ ٤٠٠ ٣٦ انبار ١

  ٨  ٤٠٠  ٢٠  موتورخانه  ٢

  ٦  ٥٠٠  ١٢  سرويس بهداشتي  ٣

  ١٨  ٤٥٠  ٤٠  اداري و نگهباني  ٤

گلخانه كماني با پوشش   ٥

  پالستيك ضخيم دواليه

٢٥٥ ٨٥  ٣٠٠٠  

  

 ٤/٣٠١ جمع كل 

 هزينه هاي خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٢٠٩(شماره جدول

 هزينه كل ينه واحدهز تعداد شــرح رديف

 ٢٠ ١٠ ٢ اي تاسيسات آبياري قطره ١

  ٦  ٣  ٢  سمپاش پشتي موتوري  ٢
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  ٨/٤  ٢/١  سري٤  وسايل باغباني  ٣

  ٥/١  ١٥/٠  ١٠  فرغون  ٤

  ١٢  ١  ١٢  هواكش  ٥

  ١  ٥/٠  ٢  باسكول  ٦

  ١  ١  سري١  وسايل ايمني  ٧

 ٣/٤٦ جمع كل

 برآورد هزينه خريد تأسيسات 

  يد تأسيسات هزينه خر): ٢١٠(شماره جدول

 )ميليون ريال(هزينه كل )هزارريال(هزينه واحد تعداد شــرح رديف

 ٤٠ - - حق انشعاب برق سه فاز ١

  ١٠  -  -  كابل كشي ونصب تابلوي برق  ٢

  ٢٠  ٢٠٠٠٠  ١  موتور پمپ آب و لوله كشي  ٣

  ٤/٦  ٨٠٠  عدد٨  كوره هواي گرم و ضمايم  ٤

  ٤٠  -  -  تاسيسات حرارت مركزي  ٥

 ٤/١١٦ جمع كل

 برآورد هزينه خريد وسايل نقليه 

  برآورد هزينه خريد وسايل نقليه): ٢١١(شماره جدول

 هزينه كل  هزينه واحد  تعداد شــرح رديف

 ٧٨ ٧٨ ١ وانت نيـــسان ١

 ٧٨ جمع كل

 برآورد هزينه خريد تجهيزات اداري مورد نياز 

  هزينه خريد تجهيزات اداري مورد نياز): ٢١٢(شماره جدول

 هزينه كل  شرح ديفر

 ٣ تلفـن ١

  ١  ميز و صندلي اداري  ٢

  ١  وسايل آشپزخانه  ٣

  ٢  وسايل رفاهي كاركنان  ٤

 ٧ جمع كل

  برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٢١٣(شماره جدول

 هزينه كل  شـــرح رديف

 ٥/٢ و ثبت تسهيالتهزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها  ١

  ٥/١  آمــوزش  ٢

 ٤ جمع كل
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت): ٢١٤(شماره جدول

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٤٥ زمـين

  ٤/٣٣٦  محوطه سازي و ساختمان ها

  ٣/٤٦  ماشين آالت

  ٧٨  وسايل نقليه

  ٤/١١٦  اسيساتت

  ٧  تاسيسات اداري

  ٤  برداري هزينه هاي قبل از بهره

 ١/٦٣٣ جمع

 ٦/٣١ )اقالم فوق %  ٥معادل ( پيش بيني نشــده 

 ٧/٦٦٤ جمـــــع كل

 برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي): ٢١٥(شماره جدول

 )ريال ميليون(هزينه كل )رريالهزا(هزينه واحد  مصرف ساالنه شـرح رديف

 ٥/٢ ٥٠ كيلوگرم٥٠ سموم ضدعفوني كننده ١

  ٦/٠  ٦٠  كيلوگرم١٠  سموم قارچ كش  ٢

  ٦/٠  ٦٠  ليتر١٠  سموم حشره كش  ٣

  ٣٢/٠  ٦٥/٠  كيلوگرم٥٠٠  كود شيميايي  ٤

  ٥/٠  ٥٠  تن١٠  كوددامي و خاك  ٥

  ٧٥  ٥٠  كيلوگرم١٥٠٠  پالستيك كف بستر  ٦

  ٩/٣  ٥/٠  عدد٧٨٠٠  بذر خيار  ٧

 ٤٢/٨٣ جمع كل

 برآورد هزينه پرسنلي 

  برآورد هزينه پرسنلي): ٢١٦(شماره جدول

 حقوق كل حقوق ماهانه نفر -تعداد  شــرح رديف

 ٨/١٦ ٢/١ ١ مدير طرح ١

  ٢/٦٧  ٨/٠  ٦  كارگر دائم  ٢

  ٦/١٢  ٩/٠  ١  راننده  ٣

  ٢/٢٥  ٩/٠  ٢  نگهبان و موتورچي  ٤

 ٢٤ سهم حـق بـيمه كارفـرما% ٢٣

 ٨/١٤٥ - ١٠ جـــمــــع كل
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  برآورد هزينه هاي استهالك 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد
  برآورد هزينه استهالك ): ٢١٧(شماره جدول

 هزينه كل نرخ  ارزش دارايي شـــرح رديف

 ٦٤/٣٣ %١٠ ٤/٣٣٦ ساختمان و محوطه سازي ١

  ٩٧/١٣  %١٢  ٤/١١٦  تاسيسات  ٢

  ٦٣/٤  %١٠  ٣/٤٦  آالت ماشين  ٣

  ٦/١٥  %٢٠  ٧٨  وسايل نقليه  ٤

  ٧/٠  %١٠  ٧  تاسيسات اداري  ٥

 ٥٤/٦٨ جمع كل

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  ينه سوخت و انرژيبرآورد هز): ٢١٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد  مصرف ساالنه واحد شـــرح

 ٥/٧ ٢٥٠ ٣٠٠٠٠ كيلووات ساعت برق

  ٩/٣  ٦٥٠  ٦٠٠٠  ليتر  بنزيـن

  ٤  ١٦٠  ٢٥٠٠٠  ليتر  گازوئيل

  ١  -  -  -  تلفـن

 ٤/١٦ جمع كل

  برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  اري طرحبرآورد هزينه ج): ٢١٩(شماره جدول

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٤٢/٨٣ مواد اوليه و نهاده هاي توليد

  ٨/١٤٥  حقوق و دستمزد

  ٧١/٢١  نگهداري و تعميرات

  ٥٤/٦٨  استهالك

  ٤/١٦  سوخت و انرژي

 ٨٧/٣٣٥ جمع كل

 ٧٩/١٦ )اقالم فوق %  ٥معادل ( پيش بيني نشــده 

 ٦٦/٣٥٢ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

مايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي سر

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شود
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نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ٢٢٠(شماره جدول

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٧١/٤١ )شش ماهه  –براي يك دوره ( مواد اوليه 

  ٤٥/٣٦  )سه ماهه ( حقوق و دستمزد 

  ١/٤  )ماهه سه ( سوخت و انرژي 

 ٣٥/٨٢ جمـــــع كل

 برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طرح از طريق مالي اين منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن ): ٢٢١(شماره جدول

 )ميليون ريال ( هزينه  حشـــر

 ٧/٦٦٤ سرمايه ثابت

  ٣٥/٨٢  سرمايه در گردش

 ٠٥/٧٤٧ جمـــــع كل

  برآورد توليدات و فروش محصوالت 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت): ٢٢٢(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل ميزان توليد )هزارريال(ارزش واحد  شرح رديف

 ٥٨٠ نت ٢٠٠ ٢٩٠٠ خيار گلخانه اي ١

 ٥٨٠  جمع كل

 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ٢٢٣(شماره جدول

 ميليون ريال شــرح

 ٥٨٠ )فروش ( درآمد 

 ٦٦/٣٥٢ قيمت تمام شده: كسر مي شود 

 ٣٤/٢٢٧ سود ناويژه

 ٦/١١ هزينه هاي اداري و فروش: كسر مي شود 

 ٧٤/٢١٥ سود عملياتي

 ١ ك هزينه هاي قبل از بهره بردارياستهال: شود  كسر مي

 ٧٤/٢١٤ سود ويژه قبل از كسر ماليات

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي نگاهب توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري
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 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه اشد،ب باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي رحط. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري رمايهس ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست 2.2برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 كل سرمايه گذاري. شود مي استفاده آمار علم و ياجتماع علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 ريال ميليون ٣٢٣٧ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٣٢٣٧ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري سرمايه

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

از سرمايه گذاري را در قالب درصدي  نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه . از سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  . گذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود
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 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي يتيو مدير اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ١٨ميزان 

  ايجاد كارگاه خياطي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي 

 محصوالت توليدينوع فعاليت يا ): ٢٢٤(شماره جدول

  

 تعداد و مشخصات اشتغال ايجادي در طرح

  مشخصات اشنغال ايجادي در طرح): ٢٢٥(شماره جدول

  نيروي كار
تعداد اشتغال جديد 
  در پايان اجراي طرح

  آموزش هاي مهارتي  محل تأمين

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ١  ساده
  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ٢  ماهر

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ٠  متخصص

  )ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف
  ٣٢٨٥٠٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ دست ٧٣٠ دوخت شلوار و پيراهن ١
  ٤٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ دست ٣٠٠ دوخت كت و شلوار  ٢
  ٥٢٥٦٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠ مورد  ٤٣٨٠  خدمات تعميري  ٣

  ١٣٠٤  )ميليون ريال(جمع كل 
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 برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح 

  )ارقام به ميليون ريال(هزينه سرمايه گذاري طرح ): ٢٢٦(شماره جدول

  )ميليون ريال(جمع كل   شرح هزينه ها

  ٨٠٠  زمين

  ١٠  محوطه سازي

  ٤٦٠  ساختمان سازي

  ١٢٨٠  ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٠  سيسات عموميتأ

  ٠  وسايل حمل و نقل

  ٢  )درصد هزينه ساختمان اداري ٣٠الي  ٢٠(وسايل دفتري 

  ٨٩  )درصد اقالم باال ٥(پيش بيني نشده 

  ٢٦٨١  )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ٢٢٧(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح

 ٣٧٦٢٠٠٠٠ )هزينه هاي سرمايه اي% ٢٠(ه هاي تهيه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهاي بانكي هزين

 ٣٨ )ميليون ريال(جمع كل 

 سرمايه ثابت  
  سرمايه ثابت): ٢٢٨(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٦٨١٠٠٠٠٠٠  هزينه هاي سرمايه اي  ١

  ٣٧٦٢٠٠٠٠  هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢

 ٢٧١٨٦٢٠٠٠٠ جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ٢٢٩(شماره جدول

 )ريال(مبلغ  شرح

 ٢٢٠٠٠٠٠٠ مواد اوليه و بسته بندي

  ٣٢٠٠٠٠٠ آب، برق، سوخت

  ٣٥٦٠٠٠٠٠ تعميرات و نگهداري

  ٣٩٢٠٠٠٠٠٠ حقوق و دستمزد

  ٨٩٠٠٠٠٠٠ استهالك

  ٥٤١٨٠٠٠ )باال اقالم% ١(پيش بيني نشده توليد 

  ٥٤٧٢١٨٠ )درصد اقالم باال ١(اداري و فروش 

  ٧٥١٥٠٠٠٠  )مقدار وام سرمايه ثابت% ٥(تسهيالت مالي 

  ٤٠٠٠٠٠ )هزينه هاي قبل از بهره برداري% ٢٠(استهالك قبل از بهره برداري 
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  ٢٦٠٨٢٠٠٠ )فروش% ٢(آموزش و كنترل كيفيت محصول 

  ١٣٠٨٦٤٤٤  )االاقالم ب% ٢(پيش بيني نشده و ساير 

 ٦٦٧ )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . دحداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما در توليد نقش دارد اطالق مي شو

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ٢٣٠(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٨٣٣٣٣٣  )ماه ١مدت (مواد اوليه   ١

  ٦٥٣٣٣٣٣٣  )ماه ٢(حقوق و دستمزد   ٢

  ٢٦٦٦٦٦ )ماه ١(آب، برق و سوخت  ٣

  ٢٩٦٦٦٦٦ )ماه ١(ساير  ٤

 ٧٠ )ميليون ريال(جمع كل 

 قيمت فروش 

 قيمت فروش): ٢٣١(شماره جدول

  

 سود و زيان 

  برآورد سود و زيان): ٢٣٢(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٣٠٤١٠٠٠٠٠  درآمد ساالنه  ١

  ٦٦٧٤٠٨٦٢٤  ينه ساالنه توليدهز: كسر مي شود  ٢

 ٦٣٦٦٩١٣٧٦ سود و زيان ناويژه

  

  

  

  

  

  )ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

  ٣٢٨٥٠٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ دست ٧٣٠ دوخت شلوار و پيراهن ١

  ٤٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ دست ٣٠٠ دوخت كت و شلوار  ٢

  ٥٢٥٦٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠ مورد  ٤٣٨٠  خدمات تعميري  ٣

  ١٣٠٤  )ميليون ريال(جمع كل 
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  احداث واحد توليد بلدرچين

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

  زمين 

 زمين مورد نياز): ٢٣٣(شماره جدول

 توضيحات )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح

 سند شش دانگ ١٥٠ ١٥ ١٠٠٠٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ٢٣٤(شماره جدول

 )هزار ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت   مشخصات فني شرح رديف

 خاكبرداري و تسطيح زمين ١
تسطيح زمين 

  )اسكيپر(
٥٠٠٠٠ ٥ ١٠٠٠٠ 

٢ 
ايجاد فضاي سبز، روشنايي و 

 غيره

 فضاي سبز و

  درختكاري
١٢٥٠٠٠ ٢٥٠ ٥٠٠ 

٣ 
خيابان كشي و پياده روسازي 

 و جاده سازي

  جاده سازي
٤٠٠٠٠٠ ٤٠٠ ١٠٠٠ 

  ديواركشي و حصاركشي  ٤

حصاركشي 

محوطه به ارتفاع 

  متر با ديوار ٢

٣٦٠٠٠٠  ٤٥٠  ٨٠٠  

  ٩٣٥٠٠٠ جمع
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 ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٢٣٥(شماره جدول

 ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٢٣٦(شماره جدول

 )هزار ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد  مشخصات فني نوع تجهيزات رديف
 ٣٩٦٠٠٠ ١٢ ٣٣٠٠٠ قفس تمام اتوماتيك قفس تمام اتوماتيك ١

٢ 
تجهيزات خط 

  كشتار بلدرچين
قطعه در  ١٠٠٠بظرفيت 

 ساعت
١٢٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠  ١ 

 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠  ١ شامل كندانسور و اوپراتور  تجهيزات سردخانه ٣
 ٤٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠  ١ تن در ساعت ١  آسياب و ميكسر  ٤
 ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠  ١ عددي ١٠٨٠  ستر جوجه كشي  ٥
 ٣٨٠٠٠ ٣٨٠٠٠  ١ عددي ٥٤٠  هچر جوجه كشي  ٦
 ١٧٥٠٠ ١٧٥٠٠  ١ ري ايرانيليت ١٠٠  سمپاش  ٧
 ٨٥٠٠ ٨٥٠٠  ١ كيلو گرمي ايراني ٥٠٠  قپان  ٨

 )هزار ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )مربعمتر (مساحت مشخصات فني شرح

 ١٦٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٤ با سايه بان شيرواني مسقف مولدها

 مسقف پرواري
خرپا فلزي، سقف 

 ايرانيت، كف بتن
١٩٧٧٦٠٠ ٣٠٠٠ ٦٥٩.٢  

 ساختمان كارگري

ديوار آجري، سقف 

ضربي و تيرآهن، نصب 

درب و پنجره آهني، لوله 

كشي آب، برق كشي، 

كاري، سرويس نازك 

 بهداشتي، شناژ بندي

٥٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠ ١٠٠  

 ⸗ ساختمان اداري و مديريت
 

٥٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠ ١٠٠  

 ⸗ ساختمان جوجه كشي
 

١٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣٠  

 ⸗ ساختمان تأسيسات
 

٢٢٧٠٠٠ ٥٠٠٠ ٤٥.٤  

 ⸗ كشتارگاه
 

١٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٢٠٠  

 ⸗ نگهباني
 

٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠ ٩  

 ⸗ اتاق كالبدگشايي
 

٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٩  

 ردانانبا

خرپا فلزي، سقف 

ايرانت، كف بتن پالستر 

 سيمان

٨٨٧٢٠٠ ٥٠٠٠ ١٧٧.٤٤  

  ٥٥٩٨٣٠٠  جمع
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 ٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ١ پشتي  شعله افكن  ٩
 ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠  ١ متر مكعب ٢پلي اتيلن   منبع آب  ١٠

١١  
دوربين مدار بسته 

  دزدگير
 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠  ١ يك سري

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠  ١ يك سري  وسايل اطفا حريق  ١٢
 ٢٣١٦٠٠٠  جمع

 تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ٢٣٧(شماره جدول

ردي

 ف
 شرح عنوان

هزار (ارزش كل 

 )ريال

 انشعاب برق ١
 ٥كيلو وات برق سه فاز با احتساب ترانس گذاري و خط انتقال  ٣٠

 كيلومتري
٣٠٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠ مترمكعب در ساعت با لوله كشي ٢٠حق انشعاب  عاب گازانش ٢

 ٤٣٠٠ خط تلفن كشي ٢ تلفن كشي ٣

  ٣٠٠٠٠ اينچ از آب شهري با لوله كشي ٣.٤انشعاب   انشعاب آب  ٤

٥  
تجهيزات سرمايش و 

  گرمايش
  ٨٠٠٠٠ شامل بخاري گازي و كولر گازي و هواساز

 ٤٣٩٣٠٠ جمع

 وسايل نقليه 

  هزينه وسايل نقليه : )٢٣٨(شماره جدول

 )هزار ريال(هزينه كل )هزار ريال(هزينه واحد  تعداد مشخصات فني شرح رديف
 ٣٠٥٠٠٠ ٣٠٥٠٠٠  ١ دوگانه سوز وانت آريسان ١

  ٣٠٥٠٠٠ جمع

 هزينه خريد بلدرچين 

  هزينه خريد بلدرچين ): ٢٣٩(شماره جدول

 )هزار ريال(ه كلهزين )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد خريداري شده شرح رديف
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٠٠٠ بلدرچين مولد ماده ١
 ٣٨٥٠٠  ٥٥  ٧٠٠  شترمرغ مولد نر  ٢

  ١٣٨٥٠٠ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ٢٤٠(شماره جدول

 )هزار ريال(ارزش كل  شرح

 ٢٠٠٠ هاي بانكيهزينه هاي تهيه طرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت ها، قرارداد

  ٥٠٠٠  )حقوق و دستمزد ساليانه% ٢(هزينه آموزش پرسنل 

  ٢٠٠٠  )روز هزينه هاي آب و برق، سوخت و مواد اوليه ١٥(هزينه راه اندازي توليد آزمايشي 

 ٩٠٠٠ جمع
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٢٤١(شماره جدول

 )هزار ريال(كل  ارزش شرح رديف

 ١٥٠٠٠٠ زمين ١

  ٦٥٣٣٣٠٠ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٩٠٠٠  هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٣

  ١١٠٠٠٠ )درصد هزينه ساختمان اداري ٣٠الي  ٢٠(وسايل دفتري  ٤

  ٢٣١٦٠٠٠ ماشين آالت و تجهيزات ٥

  ١٣٨٥٠٠  هزينه خريد بلدرچين  ٦

 ٤٣٩٣٠٠ تجهيزات و تأسيسات عمومي ٧

  ٣٠٥٠٠٠  وسايل حمل و نقل  ٨

  ٥٠٠٠٥٥  هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٠٥٠١١٥٥ جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ٢٤٢(شماره جدول

 )هزار ريال(مبلغ  شرح

 ١٩٦٩٦٥٣ خوراك

  ٧٣٢٤٤ ساير هزينه هاي مزرعه پرورش بلدرچين

  ٣٨٢١٢٨ پرسنلي

  ٨٩٨١١ سوخت و انرژي

  ٢٠٨٩٣٠ راتتعمي

  ١٣٦١٨٨ درصد ٥پيش بيني نشده 

  ٢٨٦٠٠ )درصد اقالم باال ١(هزينه اداري و فروش 

  ١٩٠١١٤  )درصد مقدار وام سرمايه ثابت ٥(هزينه تسهيالت مالي 

  ٢١٠٠٢ )دو در هزار سرمايه ثابت(هزينه بيمه كارخانه 

  ٤٢٧٧٥٦ استهالك

  ١٨٠٠  )ينه هاي قبل از بهره برداريدرصد هز ٢٠(هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ٣٥٢٩٢٢٦ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . طالق مي شودحداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد ا

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
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  برآورد سرمايه در گردش): ٢٤٣(شماره جدول

 )هزار ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٣٢٨٢٧٦  مواد اوليه   ١

  ٦٣٦٨٨  )روز كاري ٦٠معادل (دو ماه حقوق پرسنل   ٢

  ١٢٤٤٨ )روز هزينه آب، برق، سوخت و تعميرات ١٥(تنخواه گردان  ٣

  ٢٩٦٦٠  ساير هزينه هاي جاري  ٤

 ٤٣٤٠٧١ جمع

  مواد اوليه 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ٢٤٤(شماره جدول

 مواد اوليه  رديف
جيره 
  آغازين

جيره 
  پاياني

لدرچين ب
  مولد

مصرف 
 ساليانه

 )هزار ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد 

 ٧٩٩٠٦٩ ١١٠٠٠ ٧٢.٦٤٣  ٦٣.٤٧  ٦٥.٥٩  ٤٩.٧٥ ذرت ١
  ٩٧٤٢٧٨ ٢٥٠٠٠ ٣٨.٩٧١  ٢٥.٩٣  ٢٩.١٣  ٤٢.٩٥ سويا ٢
  ٩٦٧٣ ١١٥٠٠ ٨٤١  -  ١.٤٤  - گندم ٣
  ٥٧٥٧٢ ٢٢٠٠٠ ٢.٦١٧  ٦.٥٩  ٠.٨  ١.١٣ سنگ آهك ٤

٥ 
دي كلسيم 

 فسفات
٦٠٣٥٧ ٢٣٠٠٠ ٢.٦٢٤  ٢.٦٧  ٢.٠٧  ٢.٠١  

 ٧٧٤ ١٥٠٠  ٥١٧  ٠.٤٤  ٠.٤٢  ٠.٤٤  نمك  ٦
 ٤٢٣٩٨ ٣٥٠٠٠  ١.٢١١  ٠.٣٩  -  ٣.١٦  پودر چربي  ٧
 ٢٤٨٧٢ ١٦٠٠٠٠  ١٥٥  ٠.١١  ٠.١٥  ٠.١١  متيونين  ٨

٩  
ويتامين و 

  مواد معدني
٦٦٠ ٥٥٠٠٠  ١٢  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١ 

 ١٩٦٩٦٥٣ جمع

  ساير مواد اوليه مورد نياز 

  هزينه خريد ساير مواد اوليه مصرفي ):٢٤٥(شماره جدول

 )ريال(ارزش واحد   مقدار مواد اوليه  رديف
 ٢٠٠٠  ٣٦.٠٨٢ دارو و بهداشت تعداد دام ١
  ٢٠٠٠٠  ٤٥ سمپاشي مترمربع ٢
  ٥٥٠٠٠  - خريد بلدرچين ٣

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ٢٤٦(شماره جدول

 )هزار ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح
 ٢٧٣٦٠٠ ١١٤٠٠ ٢ كارگر تمام وقت

  ٢٧٣٦٠٠  ٢  جمع
 ٤٥٦٠٠  پاداش و عيدي

  ٦٢٩٢٨  %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 
  ٣٨٢١٢٨  جمع كل حقوق پرداختي
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 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

گردند كه ميزان آن بسته كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و : تعميرات و نگهداري

  .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند
  هزينه استهالك و تعميرات): ٢٤٧(شماره جدول

  شرح
 تعميرات استهالك

 )هزار ريال(مبلغ  درصد )هزار ريال(مبلغ  درصد

 ١٨٧٠٠ ٢ ٤٦٧٥٠ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ١١٥٨٠٠ ٥  ٢٣١٦٠٠ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٣٩٣٠ ١٠  ٤٣٩٣٠ ١٠ تأسيسات عمومي

  ٠ ٠  ٢٩٧٠ ٣٣ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٠ ٠  ٢٢٠٠٠ ٢٠ وسايل دفتري

  ٣٠٥٠٠  ١٠  ٣٠٥٠٠  ١٠  وسايل حمل و نقل

  ٠  ٠  ٥٠٠٠٦  ١٠  پيش بيني نشده

 ٢٠٨٩٣٠ - ٤٢٧٧٥٦ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ٢٤٨(شماره جدول

 )هزار ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ١٥٤٠٠ ١٤٠٠ ١١٠٠٠ كيلووات ساعت برق

  ١٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠ ليتر گازوئيل

  ١٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠ ليتر بنزين

  ٣٩٠٠٠ ١٥٠٠  ٢٦٠٠٠  مترمكعب  گاز

  ٤٢٩٠  ٣٣٠  ١٣٠٠٠  دقيقه  تلفن

  ١٤٦٢١  ٦٠٠٠  ٢٤٣٧  مترمكعب  آب

  ٨٩٨١١ جمع كل

 توليدات 

 توليدات): ٢٤٩(شماره جدول

 )زار رياله(قيمت فروش  )ريال(قيمت واحد  قطعه شرح رديف

 ٥٥٢٠٠٠٠ ١١٥٠٠٠ ٠.٢٠ بلدرچين پرواري كشتار ١

 ٧٧٩١ ١١٥٠٠٠ ٠.٢٥ بلدرچين مولد حذفي كشتار  ٢

  ٧٧٧٩٨  ١١٥٠٠٠  ٠.٢٥  بلدرچين مولد مازاد كشتار  ٣

  ٥٦٠٥٥٨٩  جمع
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 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ٢٥٠(شماره  جدول

  )هزار ريال(مبلغ   شرح

  ٥٦٠٥٥٨٩  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٣٥٢٩٢٢٦  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ١٠٦٧٦٧٣  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٢٥١(شماره جدول

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )هزار ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 - - ١٠٠ ١٩٦٩٦٥٣ ١٩٦٩٦٥٣ مواد اوليه

 -  - ١٠٠  ٧٣٢٤٤  ٧٣٢٤٤ ساير هزينه هاي مزرعه پرورش بلدرچين

 ٢٠  ١٣٣٧٤٥ ٦٥  ٢٤٨٣٨٣  ٣٨٢١٢٨ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ١٧٩٦٢ ٨٠  ٧١٨٤٩  ٨٩٨١١ انرژي

 ١٥  ٤١٧٨٦ ٨٠  ١٦٧١٤٤  ٢٠٨٩٣٠ تعميرات و نگهداري

 -  - ١٠٠  ٢٨٦٠٠  ٢٨٦٠٠ اداري و فروش

  ١٠٠  ١٩٠١١٤  -  -  ١٩٠١١٤  تسهيالت مالي

 ١٠٠  ٢١٠٠٢ -  -  ٢١٠٠٢ ه كارخانهبيم

 ١٠٠  ٤٢٧٧٥٦ -  -  ٤٢٧٧٥٦ استهالك

  ١٠٠  ١٨٠٠  -  -  ١٨٠٠  استهالك قبل از بهره برداري

  ١٥  ٢٠٤٢٨  ٨٥  ١١٥٧٦٠  ١٣٦١٨٨  پيش بيني نشده

 - ٨٥٤٥٩٣ - ٢٦٧٤٦٣٣ جمع كل

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط رسيبر براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از ربيشت توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه
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 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه تاس زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي نگرا تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست 4.5برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود
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  روستاي شكورآباد. ٥

وشه هاي كسب و كار در روستاهاي شناسايي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خ

  هدف

منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته 

تعدد بنگاه ها و شيوه هاي نوين توليد، . است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

رقابت بين شركت ها براي دستيابي به منابع بيشتر، بيش از پيش باال . بيشتر و سريعتر كرده استاستفاده از منابع را 

از طرفي شركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب . گرفته است

  .بيشتر در فرآيند توليدشان هستند) ارزش افزوده(سود 
  وير شماتيك زنجيره ارزشتص): ٦٠( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل 

  .زنجيره ارزش پورتر است

زنجيره ارزش مجموعه اي از عمليات هايي است كه در يك صنعت به صورت زنجيرگونه انجام مي پذيرد تا به خلق 

محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر حلقه، ارزشي به محصول نهايي افزوده . رزش منجر شودا

مي شود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه 

  .توان ايجاد ارزش و مزيت رقابتي دارند داشته باشيم

نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مي توان 

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي گردد

درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به 

در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با 

معموالً زنجيره ارزش يك شركت به زنجيره ارزش شركت . آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

عده اي معتقد هستند استفاده از واژه شبكه به . و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر است هاي ديگر متصل مي شود

  .جاي زنجيره بهتر است
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به طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار 

  .مي رود

امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم  مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن

شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي 

كارگيري بنابراين مي توان نتيجه گرفت ب. در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي 

از . اين امر كمك مي كند كه منابع سازمان در جهت مزيت هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. گردد

اوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متف

احمدوند، . (ارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذارد

  ).١٣٨٧عبدالصمد، 

  :براساس مدل پورتر حوزه هاي كاري زنجيره ارزش سازمان به دو دسته تقسيم مي شوند

 ي كاري مأموريت اصليحوزه ها 

 حوزه هاي كاري مأموريت پشتيباني 

  .شكل زير حالت كلي مدل الماس پورتر نشان مي دهد
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ٦١( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ايجاد خوشه هاي كسب و كار بخش ديگر از نظرات پورتر مي باشد كه امروزه مفهوم خوشه هاي صنعتي بخش 

  .هاي اساسي توسعه منطقه اي پويا شمرده مي شودمهمي از مكانيزم 

كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و  -١: به عقيده پورتر

  .عمودي موفق مي شوند

شويق همجواري فضايي ميان بنگاه هاي قرار گرفته در خوشه هاي صنعتي نقش مهمي در بهبود بهره وري و ت -٢

  .نوآوري مداوم بازي مي كند
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خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرتبط و  -٣

است اين نهادها در همان حال كه با ) دانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن هاي بازرگاني(نهادهاي مربوط 

  ).١٩٩٨پورتر، (آنها همكاري نيز دارند  بنگاههاي ديگر رقابت مي كنند با

  .شكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشان مي دهد
  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٦٢( رشمارهيتصو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي تواند در سطح با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار م

بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش و منظومه 

پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت 

  .هد بودهاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير خوا

در سطح روستاهاي هدف بخش باغ حلي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را دارا مي 

  .باشند

 توليدات لبني 
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 توليد گياهان دارويي 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 گردشگري 

 توليدات مربوط به طيور و انواع آن 

  باغيتوليدات 

  توليدات زراعي شامل محصول گندم، جو و عدس و صنايع مكمل مرتبط با انواع غالت و حبوبات 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 انواع محصوالت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زميني 

غالب در براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتصاد 

روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با آنچه كه مورد اشاره واقع شد اقدام 

  :از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

. آن بخش كشاورزي جز ركن اصلي اقتصاد روستا به شمار مي رودروستاي شكورآباد جز روستاهايي است كه در  -١

در اين بخش فعاليتهاي زراعي، باغداري و دامداري جز فعاليتهايي هستند كه نقش غالبي را در اقتصاد روستا بر عهده 

مه ريزي و ايجاد دارند و مي توانند به عنوان پتانسيل موجود زمينه هر چه بهتر روستا را فراهم سازند و با انجام برنا

  .واحدهاي توليد مرتبط با اقتصاد موجود باعث بهره وري هرچه بيشتر در سطح روستا گردند

در حال حاضر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پرداخت كه : توليد گياهان دارويي -٢

  :لعالوه بر آن اقدامات الزم جهت تكميل زنجيره ارزش توليد نيز شام

 مرحله جمع آوري  

 مرحله پشتيباني  

 مرحله خشك كني و بسته بندي  

 مرحله فروش  

  .را براي محصول فوق در سطح روستاهاي هدف و منطقه ايجاد نمود 

در واقع گلخانه محلي براي كشت گياهان است، كه به وسيله پوشش هاي شفاف پوشيده : محصوالت گلخانه اي -٣

. اثر گلخانه اي و محبوس شدن انرژي خورشيدي درون گلخانه مي گردد پوشش گلخانه باعث ايجاد. شده است

گلخانه ها كه از نظر اندازه متغيرند گياهان را از سرماي بيش از حد زمستان يا گرماي بيش از اندازه تابستان حفظ 

  :مزاياي كشت گلخانه اي عبارتند از. مي كنند

 صرفه جويي بسيار زياد در مصرف آب  

 برابر فضاي آزاد ١٥به عبارت ديگر (ر واحد سطح افزايش توليد د (  

 توليد بيش از يك محصول در سال 

 افزايش كيفيت محصول توليدي 

 استفاده از اراضي غيرقابل كشت با سيستم هيدروپوتيك 
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 عدم وابستگي توليد به شرايط محيطي و امكان بازاريابي مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق با نياز بازار 

 و توليد محصول در تمام فصول سال با توجه به امكان كنترل عوامل محيطي و تنظيم شرايط مورد نياز  تداوم كار

 گياه

 اشتغالزايي بيشتر در واحد سطح 

 امكان استفاده از تكنيك هاي جديد كشاورزي مانند كشت طبقاتي  
  نمونه اي از كشت گلخانه اي): ٦٣( رشمارهيتصو

سطح روستاهاي هدف از جمله روستاي شكورآباد اقدام به توليدات گلخانه اي  با توجه به موارد فوق مي توان در

  .محصوالت متنوع مانند صيفي جات نمود
  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٤٩(شماره  نقشه
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روي توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سبك است كه هر چند مي توان بر : توليدات دامي -٤

دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامداري يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در 

سطح منطقه به شمار مي رود برقراري رابطه ارزش توليد زمينه را براي بهره وري هرچه بهتر در سطح منطقه فراهم 

توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در خواهد ساخت در حال حاضر ايجاد صنايع كارگاهي جهت 

در اين زمينه مراحل ذيل جز زنجيره هاي . جهت رونق اقتصادي و اشتغالزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم سازد

  .ارزش توليد در خصوص توليدات دامي محسوب مي شود

 مرحله نگهداري دام به صورت سنتي و نيمه مدرن  

 رمرحله جمع آوري شي  

  مرحله پشتيباني شامل ارائه خدمات دامپزشكي و مكان جمع آوري محصوالت اوليه  

 مرحله تبديل شير به انواع مواد لبني  

 مرحله فروش  

در اين زمينه روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، گوزلدره سفلي، سرخه ديزج، كنگه و شكورآباد از ويژگيهاي الزم و 

وستاي خيرآباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي ضروري در اين خصوص برخوردار هستند و ر

هم اكنون در روستاي شكورآباد توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات . تواند مورد توجه قرار گيرد

  . ي قرار گيرددامي روستا محسوب مي شود و مي تواند به عنوان مكاني در جهت چرخه و فرآيند ارزش توليدات لبن
  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٥٠(شماره  نقشه 
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نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : توليدات مربوط به پرورش انواع طيور -٥

ر سطح منطقه به بوقلمون، مرغ، اردك به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي د

شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم مرغ، گوشت سفيد، انواع گوشت هاي صنعتي 

ايجاد زنجيره ارزش توليد مي تواند در بهره وري هرچه بهتر و افزايش درآمد توليدات . برنامه ريزي الزم را انجام داد

  :وق در جهت زنجيره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمودفوق بسيار موثر مواقع گردد از جمله مراحل ف

  مرغداري، بوقلمون، شترمرغ و(مرحله ايجاد پرورش انواع طيور(..  

 مرحله پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيور  

 مرحله انتقال توليدات طيور شامل زنده به كشتارگاه و توليد انواع گوشت سفيد و ساير موارد توليدي  

 تقال تخم مرغ و بسته بندي آنمرحله ان  

  مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي  
  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٥١(شماره  نقشه

  
وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي شكورآباد، خرمدرق، گوزلدره : توليدات باغي - ٦

به طوري كه بخش قابل . ن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيردباعث آ... سفلي و

توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا ايجاد يك زنجيره ارزش توليد 
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از جمله فرآيندهاي مرتبط با اين مورد . نمود زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد

  :براي باغداري عبارتند از) زنجيره ارزش توليد(

 مرحله وجود باغات ميوه در روستاهاي هدف  

 مرحله پشتيباني شامل توليد نهال و فراهم نمودن خدمات مرتبط شامل سهم و ادوات باغباني  

 ري آن شامل جعبه مرحله توليد ادوات الزم جهت برداشت محصول و جمع آو  

 مرحله انبار و سردخانه  

 مرحله فروش  

توليدات باغي در روستاي شكورآباد جز توليدات مهم و اساسي آن به شمار مي رود و وجود تنوع الزم در آن مي تواند 

  .در ايجاد و گسترش صنايع تبديلي موثر واقع شود
  نمونه اي از باغات روستاهاي مورد مطالعه): ٦٤( رشمارهيتصو 
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات باغي): ٥٢(شماره  نقشه

  
زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روستاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از : زنبورداري -٧

يكي از زمينه  چنانچه در روستاي شكورآباد فعاليت فوق. ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

هاي فعاليتي آن محسوب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت بهبود 

و افزايش ارزش توليدي آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه 

  .اقتصادي به شمار آيد

 ات زنبورداري از جمله كندو ومرحله پشتيباني شامل ساخت ادو...  

 مرحله ايجاد زنبورداري  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
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  فعاليتهاي زنبورداري از اركان اقتصاد روستا): ٦٥( رشمارهيتصو

  
  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٥٣(شماره  نقشه
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هاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگنا

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا

به منظور توضيح بهتر در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و 

  :عملي بهتر و مناسب تر مطالعات فوق به شرح ذيل آورده مي شود

  ل فرآيندها و اقدامات ميدانيتعريف و تحلي

اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و ساكنين روستا از يك سو و 

همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد و 

بر اين اساس مراحل زير از جمله مهمترين و . بل دستيابي و ارزيابي خواهد بوداشتغال روستايي از سوي ديگر قا

  :اساسي ترين شيوه جهت دستيابي به اهداف فوق مي باشد

  تهيه پرسشنامه - 

پرسشنامه شامل بسته اي از پرسش هاست كه بر طبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد 

  .براساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسدارائه مي شود و پاسخگو 

  طبقه بندي براساس ماهيت پرسشنامه - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم :پرسشنامه باز - ١

  .پاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد

براي هر پرسش تعدادي گزينه و . در پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هستيم :پرسشنامه بسته -٢

هر يك از پاسخ ها به . پاسخ انتخاب شده است كه هر فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را به عنوان پاسخ بر گزيند

در . پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزا باشدگونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از 

اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است 

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  ماهيت پرسشنامه بكار رفته در طرح  -  

براي . ي تهيه شده از لحاظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته استبراي طرح مورد مطالعه پرسشنامه ها

در پرسش نامه باز عليرغم آنكه پاسخ . اين منظور پرسش نامه هاي باز و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده اند

در بررسي معرفي مسائل مثالً . هاي مورد نظر دسته بندي شده اند اما پاسخ ها در هر دسته به صورت باز خواهند بود

با وجود آنكه پاسخ هاي مورد انتظار در قالب عوامل طبيعي، ... و مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين محلي و

اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و ساير عوامل مورد نظر خواهد بود اما در هر دسته و طبقه بندي، پاسخگو مي تواند به 

  .را ارائه نمايد صورت باز و گسترده پاسخ خود
  پرسشنامه معرفي مسائل و مشكالت روستا از ديدگاه مسئولين محلي): ٢٥٢(جدول شماره

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا
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ه شيوه ليكرت ضمن آنكه يك اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه ب

مي توان گفت كه مقياس . پرسشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردد

در اين . ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي شود

خود، تعدادي گزينه را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا  مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق

  .براساس گزينه ها و پاسخ هاي چندگانه، ميزان گرايش خود را مشخص كنند

 و شود مي انجام پرسشنامه براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس ترين رايج از يكي ليكرت مقايس

 تحقيق موضوع به توجه با محقق طيف يا مقياس اين در. است شده ابداع) ١٩٨١-١٩٠٣( ليكرت رنسيس توسط

 ميزان چندگانه، هاي پاسخ و ها گويه براساس تا دهد مي قرار كنندگان شركت اختيار در را گويه تعدادي خود،

  .كنند مشخص را خود گرايش

 را زير مراحل بايست مي رتليك طيف ساختن در. است گويه ٣٠ تا ١٥ حداقل ليكرت مقياس در ها گويه تعداد

  :كرد رعايت

 موضوع انجام به مربوط نامناسب و مناسب هاي گويه تدوين و گيري اندازه مقياس دهنده تشكيل موارد انتخاب 

  دهندگان پاسخ از تصادفي اي نمونه در ها گويه از اوليه نمونه يك

 دهنده پاسخ هر براي كل نمره محاسبه و گذاري ارزش 

 ها گويه اقيافتر توان تعيين 

 برگزيده هاي گويه انتخاب 

 مقياس اعتماد قابليت ضريب تعيين  

  : دهيد قرار مدنظر را زير موارد ليكرت مقياس از بهتر چه هر استفاده براي

 از ها، گزينه در اعداد از استفاده جاي به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 مي باعث و كرده جلوگيري دهندگان پاسخ سردرگمي از مورد اين رعايت. شود استفاده ناسبم عبارات و كلمات

  .نگيرند قرار اعداد تاثير تحت و كرده مشخص بهتر ها گزينه به توجه با را خود گرايش تا شود

 يك در صحيح هاي گويه انتخاب شد، اشاره نيز فوق گانه شش مراحل در كه همانطور: ها گويه صحيح انتخاب 

 هايي گويه تعداد بايست مي همچنين كنيد، خودداري ربط بي و مبهم هاي گويه از. دارد فراواني اهميت پرسشنامه

  .باشد يكسان دارند موافق و مخالف هاي گرايش كه

 به و) اصال تا كامال از( كامل بازه يك در را ها گزينه كنيد تالش: كنيد انتخاب ها گزينه براي مناسب اي بازه 

 .كنيد انتخاب بعدي تك تصور

 است مبهم هاي گويه جزء ها، گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو پرسيدن از 

 كه بطوري باشد مشخص و گويا كامال بايد سوال هدف. كرد خواهد مشكل دچار پاسخ انتخاب در را دهنده پاسخ كه

 .باشند تهداش واحد برداشت يك آن از مختلف افراد

 هستند هايي گزينه جمله از!  آورم نمي ياد به!  دانم نمي!  ندارم نظري: بگيريد نظر در خنثي گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه
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 تعداد كه حالتي در كه چرا گيرد قرار قبل مورد با مستقيم ارتباط در تواند مي مورد اين: باشد فرد ها پاسخ تعداد 

 .باشد خنثي گزينه تواند مي وسط نقطه اين كه داشت خواهد وجود وسط نقطه يك هستند، فرد ها پاسخ

 دارند همراه به را بهتري هاي پاسخ پرسشي هاي گويه از استفاده معموال: كنيد استفاده پرسشي هاي گويه از.  

طالعه از مقياس ليكرت استفاده شده است اين روش در جهت بررسي و كسب نظر براي اين منظور در طرح مورد م

ساكنين روستا در ابعاد اقتصادي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل 

  .مختلف اقتصادي از جهات مختلف، پاسخ ها مورد ارزيابي قرار گرفته اند

  از لحاظ اجرا طبقه بندي پرسشنامه - 

 پرسشنامه به طريق رو در رو  

 پرسشنامه تلفني  

 پرسشنامه پستي  

 پرسشنامه رايانه اي  

 پرسشنامه پست الكترونيكي 

  .كه براي تحقيق حاضر غالباً از پرسشنامه رو در رو استفاده به عمل خواهد آمد

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ محتواي سنجش شده - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 مه نگرش سنجيپرسشنا  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 

  انواع پرسشنامه هاي به كار رفته در طرح - 

به طور كلي پرسشنامه هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي 

ن پرسشنامه ها به شرح شده و نتايج حاصل از آن به صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اي

  .ذيل مي باشد

پرسشنامه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا : پرسشنامه عمومي - ١

نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشداري در قالب 

در روستا مانند مسائل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مورد نياز،  شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... بررسي و مطالعات جمعيتي، تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي و

سشنامه عمومي در حالت كلي پر. حاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري و در نهايت مورد تحليل قرار مي گيرند

  :شامل موارد زير خواهد بود

 بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي در روستا  

 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين  

 معرفي مسائل و مشكالت از ديدگاه مسئولين محلي  

 دگاه مسئولين محليمعرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از دي  
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 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه جوامع محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه ساكنين  

 بررسي خدمات موجود  

 شماريتعداد جمعيت و خانوار روستا در طول دوره هاي سر: بررسي جمعيتي شامل  

  فعاليت هاي اقتصادي روستا به تفكيك مشاغل

  شرايط سواد و درصد افراد باسواد

  بررسي هاي اقتصادي

  تخمين درآمدهاي ناشي از فعاليت و محصوالت

  بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زير بنايي در روستا

گفت كه نقش و جايگاه روستا و برنامه هاي توسعه فضايي در سطح براساس مطالعات موجود در فصل دوم مي توان 

منطقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آمايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده 

  .است

  معرفي مسائل و مشكالت روستا

د در دو بعد مشكالت روستا از لحاظ مسائل و مشكالت روستا از چند بعد مورد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعا

ساكنين، مسئولين محلي شامل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در 

  .اين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده است

 طبيعي 

 اجتماعي 

 اقتصادي 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :اين مشكالت غالباً مربوط به عوامل زير خالصه شده است

 سرمازدگي محصوالت 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

 سيل و خسارت ناشي از آن 

 خشكسالي 
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  زراعي، باغداري، دامداري، زنبورداري وآفت هاي گوناگون فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف... 

 مسائل زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آبي، خاكي و... 

 تخريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويه 

 زلزله و صدمات ناشي از آن با توجه به زلزله خيز بودن منطقه 

  .قرار گرفته استكه اين مسائل و مشكالت توسط اهالي و مسئولين روستا مورد تأكيد 

  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .مسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است

 مهاجرت از روستا 

 عدم اشتياق جوانان روستايي به ماندن در روستا 

 بيكاري جوانان تحصيل كرده و داراي مدرك دانشگاهي 

 اعتياد و مسائل ناشي از آن 

 ختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانوادها 

 رغبت پايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي 

 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  مسائل و مشكالت اقتصادي

  .اين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته بندي شده است

 بيكاري 

 درآمد پايين 

 سلف خري در خريد محصوالت كشاورزي وجود روابط داللي و 

 عدم پرداخت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبط 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 نوسانات متغير و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي 

  بناييمسائل و مشكالت زير

مشكالت زيربنايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه آب، برق، گاز، 

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي مي باشد كه 

  .روستاييان و مسئولين محلي مي باشند

 عدم اجراي طرح هادي روستايي 

 كيفيت پايين جاده مواصالتي موجود روستا 
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 عدم وجود اقدامات زيربنايي در جهت آبياري مزارع 

 مشكالت مربوط به آنتن دهي خطوط ارتباطي و تلفني در روستا 

  وژه هاي مورد نظر از نظر ساكنين و مسئولين محليراهكار و پر

الزم است به مانند بررسي مسائل و مشكالت روستا كه در چهار بعد انجام يافت، ارايه راهكار نيز در چنين سطحي 

  .صورت گيرد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت طبيعي

ب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا مربوط به آ

ساكنين روستا ايجاد و احداث طرح آبرساني شهيد محمدزاده در باالدست روستا از جمله مهمترين اقدامات الزم در 

  .جهت تأمين آب زراعي روستا به شمار مي رود

 گيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت كنترل و جلو

مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبياري به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات 

همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از ديگر اقداماتي است كه مي تواند مانع از . موثر به شمار مي رود

 .آب گرددهدر رفتن زياد 

  جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق

 .از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد

 در اين . ابله با خشكسالي روستا قرار گيرداجراي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمترين مانع در جهت مق

 .خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند

 جلوگيري از هدايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و انهار كشاورزي 

  بين رفتن محصوالت زراعي مي گرددمقابله با آفت هاي كشاورزي كه باعث از . 

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اجتماعي

ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا از يك سو و ساير مسائل مرتبط 

جوانان روستا با ميل و  با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه در صورت وجود شغل مناسب با درآمد كافي

رغبت زياد در روستا باقي خواهند ماند از سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش 

ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم براي مقابله رشد و . تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

زشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب خواهد توسعه اعتياد از طريق توسعه فضاهايور

  .شد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اقتصادي

اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از جمله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمترين معضل و 

لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل  مشكالت روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد
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الت موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوالت كشاورزي از ديگر اقدامات الزم در جهت مقابله با مشك

  .اقتصادي روستا به شمار مي رود

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت زيربنايي

  .اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل مي باشد

 اصالح جاده بين روستايي 

 توسعه شبكه آب آشاميدني روستا از لحاظ كمي و كيفي 

 لكترونيكي روستاتوسعه شبكه ارتباطاتي ا 

 اجراي طرح هادي روستا 

 احداث سالن ورزشي، پارك و بوستان بازي 

  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ٢٥٣(جدول شماره

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي

  شرق و جنوب روستا  رودخانه و سيل
تر رودخانه و منبع تأمين قرارگيري باغات و اراضي زراعي در بس

  آب مورد نياز اراضي زراعي

  امكان كشت محصوالت گندم، جو، حبوبات و توليد انواع ميوه  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  جوانب مختلف روستا  چشمه هاي آب
بهره برداري از منابع آب فوق در تأمين آب شرب و كشاورزي، 

  پرورش ماهي، امكان توليد آب معدني

  ادياقتص

  در ايجاد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و جديد  -  وجود كارآفرينان

  -  -  جمعيت جوان و نيروي فعال قوي

وجود جمعيت متخصص و داراي 

  مدرك دانشگاهي و فني و حرفه اي
-  

امكان بهره برداري از نيروي هاي متخصص در توسعه اقتصادي 

  در ايجاد صنايع روستايي

  زيربنايي

  وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي اقتصادي  -  تباطيوجود جاده ار

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، 

  گاز، تلفن
-  -  

عالوه بر آن به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا الزم است مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و 

ج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر مسئولين محلي در قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتاي

  .توسعه روستايي ارائه نمايد

  ظرفيت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار

زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك 

ط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح ارتبا

روستا به سر انجام نرسد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق روستايي به وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد 

مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد و در اين بين نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي 

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي ). آب و زمين(و در صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد 

برو مي رشد و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب رو
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باشند، انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گفت كه 

  .نيروي انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود

ر نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده دارند روستاي شكورآباد يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كا

در اين روستا عليرغم آنكه طي سالهاي گذشته مهاجرت هاي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن در 

برخي از آنها موفق به كسب . روستا و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند

عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات بعد از تعداد  مدارك

نفر در مقاطع فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس موفق به  ١١تقريبي تحصيل كردگان در روستاي شكورآباد برابر 

  .اخذ مدرك تحصيلي شده اند
  دانشگاهي در روستاي شكورآباد تعداد فارغ التحصيالن): ٢٥٤(جدول شماره

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  

  -  -  -  -  -  دختر

  ١١  -  ١  ٥  ٥  پسر

  ١١  -  ١  ٥  ٥  جمع

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                             

مينه هاي مختلف از سوي ديگر بررسي زمينه هاي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در ز

داراي فعاليت گسترده اي مي باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به نوعي ظرفيت نيروي انساني 

روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد در 

نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده است و معموالً  اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت

غالب جمعيت روستايي در كنار فعاليت هاي مختلف رسمي و غيررسمي به فعاليت در بخش فوق نيز مبادرت مي 

ورزند بنابراين بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي است كه تعداد قابل توجهي از نيروي فعال روستا 

بعد از فعاليتهاي خدماتي كه از تنوع قابل توجهي نيز برخوردار است بخش ديگري از . خود جذب نموده استرا در 

نفر در اين خصوص به  ٢٣نيروي انساني روستا را در خود جذب نموده است كه بررسي ميداني نشان مي دهد تعداد 

ژه را در اشتغال نيروي انساني روستا دخيل فعاليت مي پردازند و در نهايت فعاليتهاي صنعت و معدن نيز سهمي وي

به عنوان ... نفر از ساكنين روستا در فعاليتهاي نظير كاشيكاري، بنايي و ٤براساس مطالعات ميداني تعداد . بوده است

  .بخشي از نيروي فعال روستا در بخش صنعت را شكل مي دهد

ر برندسازي فعاليت ها و خدمات شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد ب

  براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستا

  شناسايي و اولويت بندي

همچنانچه در بحث هاي گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو 

  .ار داردركن اساسي و كلي به شرح ذيل قر

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٤٣٦ 

 

  ركن و عوامل طبيعي - ١

اين ويژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار مي رود و معموالً وابستگي اقتصادي و اجتماعي در مناطق 

روستايي بيش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل 

توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش مي شود و به طور عمومي مي 

گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي 

تهاي گردشگري و حتي در ايجاد و توسعه ظرفي) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد

بوم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي 

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد

  عوامل انساني -٢

اليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فع

بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش 

راين بناب. بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

تغيير شكل مواد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محصوالت 

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات و

گر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان از سوي دي. ارزش توليد داده هاي طبيعي بيافزايد

  .آثار تاريخي از ديگر زمينه هايي هستند كه در فرآيند شناسايي ظرفيت ها توليدي مناطق روستا اثرگذار مي باشند

دسته با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي را مي توان در موارد زير 

  .بندي كرد

 توليدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات در روستا  

  توليدات باغي  

  پرورش زنبورعسل  

 توليدات لبني به ويژه پرورش دامهاي سبك و اصالح نژاد آنها  

 صنايع دستي روستا سابق و جديد  

 توليدات كارگاهي شامل كفش، توليد انواع البسه  

  .بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود كه با توجه به موارد فوق مي توان

برندسازي فعاليت ها و خدمات براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها 

  جهت تحرك اقتصادي روستا

ه كسب و كار به شمار مي يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسع Brandingبرندسازي يا 

اين شيوه در واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و محبوبيت كه براي رسيدن به چنين جايگاه الزم . رود

  .است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد

 ساخت نام و نشان تجاري 
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 مهيا نمودن زيرساخت ها 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

 تبليغات و جذب مشتري 

 رفتار مشتريان بررسي و تحليل 

 توجه به نظرات و بازخوردها 

 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 

 توسعه مداوم و تعامل سازنده 

 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 

 فعاليت به شكل همه جانبه و گسترده 

  

  

  

  

  

  

  

حصول رقبا متمايز برند تركيبي از نام، كلمه، نماد يا طرحي است كه هدف محصول و شركت بوده و آن را نسبت به م

بررسي و شناسايي . مي كند، به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند

اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند به صورت يك برند به شمار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به 

  .شرح ذيل مي باشد

  :تانسيلوجود قابليت و پ -١

اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرار گيرد 

مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درجه اول بايد قابليت خاصي در هر نقطه جغرافيايي به 

  .دوجود آيد و در نهايت به صورت برند آن معرفي گرد

  :دامنه فضايي برند -٢

هر برند از يك دامنه فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط محصول از جمله كيفيت، تبليغات، سرمايه 

بستگي دارد ممكن است برندي از محصول از دامنه محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و ... گذاري، حجم توليد و

  .حتي فراملي برخوردار گردد

  :رقابت -٣

برخوردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداوم عرضه در هر بازاري ... برندي كه از حسن سابقه، كيفيت مناسب و

  .خواهد داشت
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  :نوع بسته بندي -٤

بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم در هر توليدي به شمار مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل 

  .ه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گرددبه برتري محصول نخواهد داشت بلك

با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن  

يت هايي كه مي تواند در سطح مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابل

  .روستاهاي هدف منجر به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

 سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوارهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و : توليد نان هاي محلي

اين ويژگي در برخي از . نان تهيه شده آنها تأثيرگذار بوده استتدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت 

مناطق روستا كماكان پابرجا بوده و در صورت توجه به آن مي تواند در روستاهاي هدف تبديل به يك برند خاص 

 .باشد از جمله آن ها مي توان به فطير و نان لواش محلي اشاره نمود

  فطير محلي): ٦٦( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

  

 تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي : توليد تخم مرغ محلي

تفاوت قابل توجهي را دارد و اين امر با توجه به امكان توليد مرغ محلي زمينه الزم را جهت ايجاد يك برند مخصوص 

وستاي شكورآباد و اهميت و كيفيت محصول لبني آن و به خصوص دام سبك در ر. بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .از جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برند در سطح روستا فراهم است

 وجود پرورش گوساله در عمده مناطق روستايي بخش باغ حلي سبب گرديده تا مواد اوليه : محصوالت لبني محلي

بني مهيا گردد كه اين امر زمينه را براي توليد انواع محصوالت لبني از جمله الزم جهت هرگونه توليد محصوالت ل

  .پنير، كره، ماست فراهم مي سازد

 توليدات باغي در روستاي شكورآباد به مانند روستاي گوزلدره سفلي بنا به كيفيت خاص آن از : توليدات باغي

  .ن مخصوص روستا مورد تبليغ واقع شودمرغوبيت ويژه اي برخوردار بوده و مي تواند به صورت يك نشا

 منطقه باغ حلي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي : گياهان دارويي

مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را 

خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب، دارا مي باشند در اين 

سبزدرق، ساريجالو، شكورآباد، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود مي باشد كه در حال 
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تاهاي فوق را خريداري مي حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روس

 .نمايند

  گل گاو زبان): ٦٧( شماره تصوير

  

  

  

  

  

 

  

شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها 

براين . داشتدر الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد 

اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به طور دقيق دسته 

الزمه چنين ويژگي اي . بندي گردد ميزان خطا در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز بسيار كمتر خواهد بود

تي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقاب

  .گذاري توسعه اقتصادي آن اولويت بندي گردد

مطابق با مطالعات فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي موجود روستا در ابعاد اقتصادي 

  .زير قابل دسته بندي مي باشند

 اي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازدوجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را بر. 

 پتانسيل فوق در ايجاد و احداث فعاليتهاي زنبورداري قابل توجيه است. 

  با توجه به كاربري اراضي پيشنهادي روستا در پيرامون آن چراگاههاي خوب پيشنهاد گرديده زمينه را براي

 .پرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايد

 ش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي پرور

 .رود

  با توجه به رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي

 .احداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته است

 گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري  فعاليتهاي بوم

 .براي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستا به شمار مي رود

 سرمايه گذاري در جهت توليد انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود انواع گياهان استپي در پيرامون روستا 

 ،گل محمدي در روستا با قابليت برندسازي امكان توليد زعفران  
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 تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جهت تحرك اقتصادي روستا

مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با محوريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي توان گفت كه 

. ست در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشدروستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر ا

امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از 

مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

بنابراين محورهاي توليد  ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .براي روستاي شكورآباد در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

ز نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي ا

بنابراين از آنجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است  ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

ست و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم ا

نژادي جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهداري در 

  .دامداري هاي صنفي را نيز داشته باشد

  :بر اين اساس دام هاي سبك كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبارتند از

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 شيپ گوسفند فين 

 گوسفند شيري الكن 

 گوسفند آواسي  

 پرورش زنبورعسل و توليد فرآورده هاي مرتبط با آن  

با توجه به قابليت موجود روستا توليد فرآورده هاي مرتبط با زنبورعسل از جمله فرآورده هايي است كه نمي تواند در 

رآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده سطح روستاي شكورآباد پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص ف

هاي آن مانند ژله رويال، بره موم، گرده گل، نيش زنبور و موم از جمله توليداتي هستند كه مي توانند به صورت 

  .صنعتي با راندمان توليدي مناسب در سطح روستا استقرار يابند

 ايجاد صنايع لبني  

جود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا مو

  .صورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوند

جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  زيت ها و محورهاي توليدمرتبط با ظرفيت ها، م

جهت دستيابي مناسب مناسب و اصولي فرآيند توسعه اقتصادي در مناطق روستايي، توجه ويژه به ايده هاي مختلف 

كارآفريني امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق روستايي 
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سعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد به تنهايي نخواهند توانست منجر به تو

روستاييان گردد از سوي ديگر براي نيل به اقتصاد مقاوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شكل مي 

  .دهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايد

كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي  به طور

متنوع سازي اقتصاد،  توسعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،

فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  بنابراين هر ؛استفاده بهينه از منابع و بهبود زندگي روستاييان شود

با توجه به توانمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير . مشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي است

روستاها در عصر . موجود در روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اين مشكالت كاسته شود

از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاي روستاها نيازمند  تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛حاضر با 

يافتن راه حل ها و روش هاي جديد بستگي دارد؛ بنابراين توسعه روستايي در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده اي با 

  ).٢٨١:١٣٨٣پاسباني، (مفهوم كارآفريني دارد 

يي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر در مناطق روستا

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد) كشاورزي، صنعت و خدمات(بخشي 

ست كه جهت توليدات و چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي ا

كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش هاي اقتصادي ديگر است و به 

در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توسعه . جرأت مي توان گفت كه توسعه ساير بخش ها به آن وابسته است

اي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده ه

نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي 

  .قرار مي گيرند

مي مشابه كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهو: ايده هاي بخش كشاورزي -١

فعاليت هاي مرتبط با  بر اين اساس، كارآفريني در كشاورزي به معناي به كارگيري خالقيت و نوآوري در. دارند

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . كشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در اين بخش وجود دارد

ري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل فعاليت هايي از جمله زراعت، باغدا. كارآفريني است

 مهم ترين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستند... داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست و

ورند به كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آ

عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام، توليد براي بازارهاي 

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از

در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً  است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب

به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي 

و اساسي در زيرشاخه را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم 

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است
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  مشاغل كشاورزي و زيرشاخه هاي آن - الف

 زراعت 

گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي شكورآباد مورد برداشت قرار مي گيرند كه 

 :رد استفاده قرار مي گيرنداين محصوالت غالبًا به دو صورت مو

  .بخشي از محصول مورد خود مصرفي روستا مي گردد -١

  .مي گردد بخشي ديگر كه مربوط به مازاد توليد مي باشد به ساير مناطق به صورت خام و مواد اوليه صادر -٢

ام به ايجاد و توسعه در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقد

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 

  جو پرك - 

  

  

  

  

  

  

  گندم پرك - 

  

  

  

  

  

  گندم پوست كنده - 
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  جو پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور جو - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور گندم - 

  

  

  

  

  

  

  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

 رست توليدات مرتبط با حبوباتفه 

با توجه به اينكه عدس مهمترين محصول توليدي روستا در خصوص حبوبات به شمار مي رود لذا ايجاد واحد 

  .كارگاهي مرتبط با بسته بندي محصول فوق يكي از ايده هاي كارآفريني مرتبط با آن به شمار مي رود
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 پرورش قارچ 

  ينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگيتوليدات گلخانه اي در زم - 

  

  

  

  

  

  

  كشت زعفران - 

  

  

  

  

  

  

  كشت گل محمدي - 
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  :توليدات دامي و دامپروري -٢

دامداري و دامپروري يكي از عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و از جمله عرصه هايي است كه از يك سو ارتباط تنگاتنگي 

گر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي با سالمت مردم و از سوي دي

  .توليد، كارآفريني و اشتغال به شمار مي رود

وجود مراتع و چراگاه هاي مناسب براساس آنچه كه در تحليل و تبيين منابع طبيعي روستا ارائه شد بستر مناسبي 

رود كه در اين خصوص در روستاي شكورآباد دام هاي سبك و سنگين به  براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي

صورت توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد 

اقتصادي و مي تواند در توسعه  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .افزايش درآمد ساكنين روستا موثر واقع شوند

 توليد انواع طيور  

پرورش مدرن و صنعتي انواع طيور يكي از گامهاي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين  

ت ايجاد زمينه در سطح روستاي شكورآباد اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابلي

  :اشتغال در روستا را دارد شامل

  ايجاد مرغداري - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بوقلمون - 
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  پرورش و نگهداري كبك - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بلدرچين - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري شترمرغ - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري اردك - 
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  پرورش و نگهداري غاز - 

  

  

  

  

  

  

  انواع طيور محلي و بومي پرورش - 

  

  

  

  

  

  

 پرورش زنبور عسل 

درصد از محصوالت كشاورزي وابسته به زنبور عسل است از اين رو است كه ارزش  ٤٧اين نكته قابل توجه است كه 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥اقتصادي زنبورعسل را در دنيا 

بط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال غالب را هاي مرت

در اين فعاليت كشاورزي را شامل مي شود اما ايجاد و ساخت تجهيزات ضروري و مورد نياز زنبورداري بخش ديگري 

  :انندتجهيزاتي م. از شغل هاي ايجاد شده با اين فعاليت را در بر مي گيرد

  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  لباس هاي محافظتي - 

بنابراين مشاغل موجود در زمينه  ؛از جمله ابزار آالتي هستند كه بايستي توسط افرادي به غير از زنبوردار توليد گردد

زنبور عسل به قرار زير مي  كلي توليدات مرتبط بابه طور . زنبورداري از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار مي باشند

  .باشند

 كندو از خارج به آنها يافتن براي زنبور كه هستند محصوالتي اول دسته. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور محصوالت

 دوكن از خارج محصوالت اصطالحاً كه محصوالت نوع اين. آورد مي كندو به خود با پيداكردن از پس و كند مي پرواز

 هستند محصوالتي دوم دسته. باشند مي گل گرده و موم بره عسلك، عسل،: همچون مواردي شامل شوند مي ناميده
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 اصطالحاً كه دهد مي قرار استفاده مورد كندو در و كند مي توليد خود بدن داخل در معيني غدد وسيله به زنبور كه

  ...و رويال ژله زهر، موم، مانند شوند مي ناميده كندو داخل محصوالت

 كندو از در خارج عسل زنبور محصوالت 

 در موجود آب مقدار. كنند مي درست كردنشان غليظ و مختلف گياهان شهد آوري جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 توليد دارند قرار ها گل انتهاي در كه مخصوصي غدد توسط شهد. باشد مي درصد ٨٠ تا ٢٥ بين معموال ها گل شهد

 و دارد قرار بدنش در كه مخصوصي كيسه داخل در كردن آوري جمع از پس را شهدها اين عسل زنبور. گردد مي

 ها شهد اين دادن قرار از پس زنبورها. كند مي انبار موقت طور به شده درست شهد ذخيره و آوري جمع براي فقط

 ١٨ الي ١٧ تا را آنها آب مقدار دهند مي انجام شهدها روي بر مكرر طور به كه خاصي فرآيندهاي طي كندو درون

 حاصل موردنظر عسل شود مي سبب نهايت در كه شود مي شهدها اين غلظت افزايش موجب و داده كاهش درصد

 .شود

 پروراند، مي و مياورد كندو به و آوري جمع ها گل شهد از را آن زنبور كه عسلي مقابل در: برگ عسل يا عسلك 

 از زنبور را عسل اين. نيست يكديگر از آنها تشخيص به قادر كننده فمصر دارد كه وجود هم عسل از ديگري نوع

 به مانند صمغ يا چسبندگي حالت و شوند مي ديده درختان هاي برگ روي اوقات برخي در كه شيرين هاي شيره

 .ناميم مي برگ عسل يا عسلك اصطالحا را عسل نوع نيا. كند مي جمع دهند مي ها برگ

 مي ترشح خصوصي به نقاط در مختلف هاي درخت و گياهان وسيله به كه است رختاند صمغ موم بره: موم بره 

 طريقي همان به و آوري جمع غيره و آلو تبريزي، نارون، بيدمشك، بيد، همچون درختاني روي از را آن زنبور و گردد

 انبار ها سلول داخل را آن هرگز ولي آورد مي كندو به و چسبانده خود عقب پاهاي به نمايد مي حمل را گل گرده كه

 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو درزهاي و ها سوراخ از عده آن كردن مسدود براي موم بره از زنبورها. كند نمي

 و شده فيكس خود جاي در كامال تا چسبانند مي كندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. كنند مي استفاده باشد متر

 .نخورند تكان

 

  

  

  

  

  

 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. است گياهان مثل توليد در نر هاي سلول گل گرده: گرده گل 

. دارند نياز آن به خود نوزادان رشد براي زنبورها كه هستند چيزي دقيقا مواد اين و دارد وجود چربي و پروتئيني

 از سرشار گل گرده. باشد مي درصد ٣٥ ات ١١ بين چيزي و بوده متفاوت مختلف هاي گرده در پروتئين مقدار

 يكديگر با مختلف هاي گل در ها گرده شكل و ها گرده تعداد. باشد مي A,B,C,D,E نظير اصلي هاي ويتامين

 در آسم و آلرژي ميزان افزايش عوامل از يكي و هستند جابجايي قابل باد توسط ها گرده اين كه باشد مي متفاوت
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 متفاوت يكديگر با و ندارند زنبورها براي يكساني غذايي ارزش ها گرده نيا. باشند مي ها گرده همين بهار فصل

 زنبورها براي آن نوع بدترين كاج مانند سوزني برگ درختان گرده و بهترين بيدمشك گل گرده مثال براي. هستند

 .هستند

  

  

  

  

  

  

 كندو در داخل عسل زنبور محصوالت 

 از مخصوص غده يك توسط زنبور بدن داخل در كه است اي ماده عسل رزنبو محصوالت از يكي: عسل زهر زنبور 

 وجود بدنش در ذخيره براي كه را زهري كيسه پانزدهم روز در حدوداً و نموده ترشح به شروع تولد پس روز دومين

 است دهش مشخص كامالً آن تركيبات است گرفته صورت زهر اين روي بر كه آزمايشاتي با امروزه .نمايد مي پر دارد

 ٦ حدود در طولي كه خود نيش با تواند مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا و

 خود قرباني بدن به ورود با عسل زنبور زهر. كند تزريق جانوران ساير يا انسان بدن داخل به را زهرش دارد متر ميلي

 زهر اما ؛شود مي خون فشار كاهش سبب نتيجه در كه شده ها رگ نشد گشاد باعث و گردد مي خون انعقاد مانع

 .شود مي استفاده آن از ها رماتيسم از برخي درمان در امروزه و نيست مضر كامال عسل زنبور

 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ژله رويال 

 غذايي ماده اين به ملكه هاي فعاليت تكامل و رشد. كند مي تغذيه آن از عمرش روز آخرين تا تولد روز اولين

 شود مي تشكيل اسيدي از آن وزن درصد ١٠ كه است شده تشكيل مختلفي مواد از رويال ژله. دارد كامل وابستگي

 .است موجود ضروري هاي ويتامين تمام ژله اين در. نيست شده شناخته هم هنوز آن تركيب كه

 خصوصي به سنين در و كارگر زنبورهاي زيرشكمي هاي غده از جفت سه وسيله به كه است اي ماده موم: موم 

 ماده اين كمك به عسل زنبور جمعيت .گردد مي ترشح تولدش از پس روز هيجدهمين تا سيزدهمين از يعني

 ١٢ بايد موم كيلو ١ كردن درست براي متوسط طور به عسل زنبور. نمايد مي مرتفع را خود زندگي اساسي نيازهاي

 تا بدهد قرار زنبورهايش اختيار در زده قالب موم امكان حد تا كه است زنبوردار نفع به بنابراين ؛بخورد عسل كيلو

 كندوي هر از بيشتري عسل محصول سال آخر در نتيجه در و كند استفاده كمتري عسل از موم توليد براي زنبور

  .اوردبي دست به عسل زنبور

  :صنايع -٣

از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي كه مي 

توانند در سطح مناطق روستايي ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و 
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شكورآباد است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني و  عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي

  .گوشتي مهمترين صنايعي هستند كه مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گردند

 توليد البسه و كفش و امكان گسترش آن 

  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٦٨( رشمارهيتصو

  كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستاتعيين نتايج 

همچنين . همانطور كه پيشتر بيان شد اشتغال بهترين ضمانت كننده رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي است

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

بنابراين مي توان چنين عنوان كرد كه . ي به مسير آينده و زندگي را براي فرد به دنبال داردتعهد، جهت ده

در . دسترسي و دستيابي بيشتر افراد به شغل مناسب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشد

نه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادال

ساختار اشتغال به متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، . سطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شود

نظام برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي 

در فرآيند توسعه . يژگيها و وضعيت كمي و كيفي اشتغال در نواحي مختلف جغرافيايي خواهد انجاميدبه تفاوت در و

اقتصادي الزم است به منظور پايداري اشتغال روستايي همانطور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر 

ود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موج

  .مورد توجه قرار گيرد
  سياستهاي توسعه اقتصادي با رويكرد اشتغالزايي): ٣٧(شماره نمودار 
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براساس چنين چارچوبي مي توان اهداف كمي اشتغال طرحهاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 

  .را به شرح زير طراحي و تدوين نمود

كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي شكورآباد  همانطور

تا  ٨فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣مي توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ٢٧حداكثر 
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي شكورآباد): ٢٥٥(شماره ل جدو

 درآمد طرح  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ميليون ريال ٧٠٠٠  نفر ٢٧  كارگاه توليد مربا

  ميليون ريال ٤٥٠  نفر ٨  پرورش قارچ خوراكي

  ميليون ريال ٣٠٠٠  نفر ١٠  دامداري و پرورش گوسفند داشتي

  با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون برنامه ها

اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح روستا مي تواند به شرح ذيل مورد توجه واقع 

  .شود

 توسعه و افزايش راندمان توليد محصوالت كشاورزي 

 كاهش صدمات و خسارات طبيعي و انساني به محصوالت كشاورزي 

  جهت توسعه ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري روستاارائه برنامه در 

 برنامه در جهت اصالح نژاد دام در جهت افزايش راندمان توليد 

 برنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايدار 

 بهره گيري از توان و ظرفيت نيروي انساني 

 وه هاي آبياري و تبديل آن از روش سنتي برنامه هاي مرتبط با بهره گيري اصولي از منابع آب از طريق تغيير شي

 به مدرن 

 برنامه در خصوص بازاريابي محصوالت توليدات روستايي 

 برنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستا 

  تعيين اقدامات مناسب براي ارتقا ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي موجود روستا

و حداكثرسازي مشاركت اقتصادي و به منظور بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم  براي مردمي كردن اقتصاد

جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از مزيت هاي نسبي 

روستا الزامي مي باشد در و رقابتي روستا انجام اقدامات مناسب و موثر در جهت ارتقاء ظرفيت هاي اقتصادي موجود 

  .اين خصوص مسائل و مباحث موجود در زمينه فوق در موارد زير قابل بحث و بررسي مي باشد

 شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع 

 راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتي 

  :نع توليدشناخت و تعيين محدوديت ها و موا -١
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براي شناخت محدوديت هاي موجود در راستاي توليد و افزايش آن مي توان موارد زير را به عنوان نكات اساسي و 

  :كليدي موضوع تصور نمود

 عدم هماهنگي الزم دستگاه هاي اجرايي با ساكنين محلي روستا 

ت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتًا فعالي

ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از ساكنين محلي و شناخت مشكالت و مسائل 

  .آنها توسط هر دستگاه اجرايي مرتبط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رود

 ضعف در پرداخت تسهيالت بانكي 

رداخت تسهيالت الزم براي اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در مناطق روستايي مورد تأييد و تصويب عليرغم آنكه پ

از محل صندوق توسعه ملي ) هزار بيليارد تومان ٦حدود (بيليارد دالر  ١.٥هيئت وزيران قرار گرفته و مقرر شده كه 

ندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، ص(نزد موسسات عامل 

اما در روستاي فوق و براساس اظهارات ساكنين روستا بانك هاي عامل  ؛سپرده گذاري شود) در بخش كشاورزي

  .پرداخت تسهيالت فوق را متعهد نمي شوند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده است

 مشكالت موجود در خصوص تغيير كاربري اراضي 

. مي گيرد غالباً از سوي سازمان هاي مرتبط با موضوع مانند جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي صورت

بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در 

  .سطح روستا مي گردد

 پتانسيل و قابليت موجود روستا عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به 

همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي شكورآباد از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي، 

اجتماعي دارا مي باشد كه براي بهره گيري از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص 

  .ستاقدامات قابل توجهي صورت نگرفته ا

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢

 بهره گيري از كارآفرينان موجود در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستا 

 اعطاي تسهيالت براي گسترش اشتغال زايي در روستا برابر مقررات موجود 

 ر ارتقاي ظرفيت توليدي روستاانجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت د 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 ايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستا 

 انجام طرح هاي اقتصادي و مطالعات الزم در جهت ايجاد و احداث صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در سطح روستا 

 غيير جهت فعاليتهاي اقتصادي موجود روستا از حالت سنتي به مدرن در جهت افزايش راندمان توليدت 

 انجام طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فعاليت هاي اقتصادي روستا 

 اصالح نژاد انواع دام براي افزايش توليد اقتصادي 
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دي و اشتغالزايي براي ارتقا سطح فعاليت هاي اقتصادي و تعيين برنامه هاي توسعه اقتصا

  اشتغالزايي روستا

 مي ايفا جوامع اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، توسعه در اساسي و مهم نقشي مهارت كسب و آموزش امروزه

 مهارتي سطح قاءارت. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار توسعه به توان آموزش مي به توجه با. نمايد

 امكانات از وري بهره و توليدي روشهاي سازي بهينه به سوي را آنها كه باشد اي گونه به بايست مي روستائيان

 اهداف از روستايي توسعه. باشند روستايي توسعه اهداف از بخشي كننده تأمين كه اي گونه به داده سوق موجود

 مهم و اساسي عوامل از روستائيان مهارت ارتقاء و آموزش و بوده يطهح اين در اجرايي هاي برنامه و ها پروژه اصلي

 تلقي ارزش كم يا و فراموش نبايد آموزش رويكردي، چنين در ليكن. است روستايي توسعه پايداري و در تقويت

 تعريف مدت بلند اي آينده براي مستمر ظرفيتي عنوان به توسعه، انداز چشم در سند پايدار توسعه تعريفي در .شود

 سرمايه محيطي، زيست سرمايه سرمايه، مفهوم شود كه مي شامل را ها ازسرمايه حفاظت تعريف اين و است شده

  ).١٣٨٧ازكيا، ( گردد مي شامل را مصنوعي سرمايه و اجتماعي سرمايه انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه اصل

 ايجاد و ترغيب اي، منطقه هاي پتانسيل بكارگيري افتاده، دور و نواحي محروم در اشتغال به منتج كاربردي - مهارتي

 در مؤثر اجتماعي مختلف گروههاي و به اقشار توجه توليد، و عملكرد به دستيابي منظور به روستا مردم در انگيزش

 هاي برنامه در گردد و توجه روستا، توليدي هاي بخش صاحبان و شاغالن و زنان ان،جوان مانند انساني هاي سرمايه

 به توجه با. گيرد قرار بررسي مورد تري وسيع انداز چشم در بايد روستا توسعه. شود ديده خاص طور به آموزشي

 اجتماعي و ياقتصاد چارچوب تحوالت در نيز روستايي هاي آموزش بايست مي توسعه و مستقيم آموزش رابطه

 سوي توسعه به حركت و انساني نيروي تجهيز. گردد ريزي برنامه مناطق روستايي در فرآيندها و روابط و نهادها

 و فراگيرند را كاربردي و مفيد و متنوع هاي مهارت ديده و تعليم كافي حد به روستائيان كه است ميسر زماني پايدار

  ).١٣٩٠نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر در كشور روستايي اي حرفه و فني هاي آموزش وضعيت به اجمالي نگاهي

 به نياز شغل، يافتن منظور به شهرها به مهاجرت به روستاييان تمايل بيكاري و نرخ باالرفتن و جمعيت

 اهميت به توجه با ميان اين در .است و فوري ضروري اي حرفه و فني هاي زمينه در ماهر انساني نيروي آموزش

 و صنعت كشاورزي، گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش به ارائه توجه روستائيان آموزش

 بر در را ترويجي ساده هاي آموزش تنها و كم رنگ قبل هاي سال در روستايي مناطق به ورود. است ضروري خدمات

 آن در روستائيان ارتقاء مهارت يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها ساير سازمان توسط كه داشته

شد  مي احساس همواره روستا بخش در شده ريزي برنامه و آموزشهاي مدون ارائه خالء و بود شده گرفته ناديده

  ).١٣٩٠نصيري، (

 هاي برنامه اشتغال، مورد در بنيادي و تحقيقات طالعاتم از بعد بايد بيكاري معضل كردن كن ريشه منظور به

 كامل اشتغال به نيل اشتغال و وضعيت بهبود جهت در زير كارهاي راه. كرد اجرا كشور هاي مختلف بخش در اساسي

 :گردد مي عنوان اجمال به
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  :سرمايه بر مبتني كارهاي راه -١

 بانكي نوين هاي روش از استفاده 

 اتيمالي هاي تعرفه اصالح 

  :اطالعات بر مبتني كارهاي راه -٢

 از استفاده خصوص به و ها زمينه در تمامي وري بهره افزايش براي هم(پيشرفته  هاي تكنولوژي از استفاده 

  )كاريابي براي اينترنت

 اطالعات انتشار 

 سازماني هاي فعاليت در الكترونيك خدمات ايجاد 

 :آموزش بر مبتني كارهاي راه -٣

 ابتدايي هاي وزشآم سطح افزايش 

 تكميلي تحصيالت استانداردهاي افزايش 

 كاربردي- هاي علمي آموزش خصوص به و آموزش امر در بيشتر گذاري سرمايه 

 منبع همان( هاي فني رشته خصوص به و دانشگاهي هاي رشته ظرفيت در تغيير.(  

 اى حرفه و فنى هاى آموزش هاى ويژگى - 

 پرداخته تمركز نداشتن و داشتن مسئله به اى و حرفه فنى آموزش هاى م نظا در درسى ريزى برنامه در از آنكه قبل

 و فنى آموزش نظام هدف هاى اندازه هر. شود روشن كنونى دنياى در آن ملزومات و ها ماهيت، ويژگى بايد شود

آنها  ه دربار توان مي بهتر گردند مطرح تر شفاف جامعه انتظارات كنونى و جوامع ساختار در آنها نقش و اى حرفه

 ناكارآمدى و كرده مواجه جديدى چالش با پيشين را تعاريف جوامع، جانبه همه و سريع تغييرات. كرد ريزى برنامه

 شده ناگزير گذشته در دهه هاي) ILO(كار  المللى بين سازمان كه بينيم مي رو اين از. اند كرده آشكار را آنها

آمده  پيشين تعاريف در آموزش واژه براى. دهد ارائه جديدى اى تعريف حرفه و فنى هاى آموزش كار از بار چندين

 تجارى يا فنى مهارت و دانش آن وسيله به شود كه مي اطالق آموزشى نوع هر به اى حرفه و فنى آموزش كه است

  ).١٣٨٥صالحي،( كار محيط در يا باشد مدرسه در اينكه از اعم يابد، مى يا توسعه شود مى حاصل

 مد جوانان جايي كه در مخصوصاً افراد تا شخصيت شود طراحى اي گونه به بايد آموزش است آمده ديگرى تعريف در

 زبان به اند، يافته دست مشترك باور كي به نظران صاحب امروزه چه آن. يابد توسعه هستند نظر

 به هم و است) لشغ( كارى مفهوم به آن، هم جديد معناى در اى حرفه و فنى هاى ش آموز كه است اين ساده

 هاى آموختگان برنامه دانش براى ابزارى شناخت و صرف عملى هاى مهارت دارا بودن بنابراين. شهروندى مفهوم

  ).1389آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى دنياى كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و فنى

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها هبرنام اين اهداف

 مناطق در اشتغال ايجاد به معطوف اي و مشاوره فني خدمات و مهارتي هاي آموزش توسعه و دسترسي افزايش 

  .روستايي
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 روستايي در مناطق كارآفريني و اشتغال به مهارت فاقد آموختگان دانش تشويق.  

 روستايي خدمات توسعه و هاي تجاري پروژه اجراي روستايي، صنايع اندازي راه به روستائيان تشويق.  

 روستا در شاغلين وري بهره افزايش.  

 اي وحرفه فني هاي آموزش اهداف - 

 مهارت قد فا افراد براي اشتغال به دستيابي

 تحوالت فناوري از ناشي جديد هاي مهارت با انساني نيروي مهارت تطبيق

  ).1387همكاران، و شكوهي خواجه(باالتر  ريو بهره به دستيابي منظور به انساني نيروي مهارت ارتقاء

تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس 

  كاركردي در سطح روستا 

شناخت دقيق قابليت و پتانسيل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي 

يهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توسعه امري بد

متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضوي از منظومه پيراموني خود به فعاليت 

وص ظرفيت، توان روستاي شكورآباد انجام بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خص

  .گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور گردند

  :محور توسعه روستا براساس فعاليتهاي دامداري -١

ود روستا براساس يافته هاي وضع موجود و تحليل و تبيين صورت گرفته در خصوص منابع طبيعي، انساني موج

فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ساكنين، 

ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه 

وان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي ت

عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح 

  .باشند روستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر

  :زنبورداري -٢

زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك سو و 

نيروي انساني مجرب و آموزش ديده موجود روستا از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا 

با بهره گيري از توان زنبورعسل در توليد فرآورده هاي متنوع و مختلف آن از  اين امر به ويژه. مربوط به خود هستند

  .اهميت خاصي برخوردار مي گردد

  :بوم گردي -٣

در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي 

با توسعه . انست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون استترين بخش اقتصاد د دتوان غني ترين و پر درآم

اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كنند، 

 در. چرا كه برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين صنعت پايدار، نقشي اساسي و حياتي در آينده ي جامعه دارد
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سال هاي اخير توجه به موضوع گردشگري و شناخت قطب هاي توريستي و مناطق مستعد گردشگري، مورد توجه 

مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق 

  .گردشگري، گامي موثر برداشته شده است

 صنايعو رونق بازار  انرژيمنابع  تامينسطح درآمد،  ، افزايشنرخ بيكاري كاهشدر  صنعت گردشگريشگرف  تاثيرات

صورت ه شغل ب ٦تا  ٢ورود هر گردشگر  ازاءبه  .صنعت است اينپرداختن به  ويژه مزايايتنها بخشي از  دستي

ي توليدي و روند با احتسابات مشاغل در بخش ها ايندر محاسبات اقتصاد دانان توسعه  .مي شود ايجاد مستقيم

  .دنفر مي رس ١٥تا  ٩ برايشغل  ايجادهر گردشگر به  براي خدماتي

 گردشگري منطقه  

مي كند و صنعتي نوپا به شمار مي  طيمراحل اوليه رشد خود را  زنجاندر منطقه  بويژه ايراندر  صنعت گردشگري

فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  ميـراث به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه بزرگ گردشگري و تأمين نيازهاي مختلف توريستها را  اين. برخوداراست

رضايت ديداري، فيزيكي، عاطفي و اجتمـاعي در آنهـا، امكـان توسـعه  ايجاددارد تا بتوانـد بـا تـأمين ايـن نيازها و 

  .راهم نمايدمنطقه را ف

 تفريحي و با انگيزه طبيعت گردي، گردشگري روستايي زنجانبه منطقه سفر  مندبخش عمده گردشگران عالق

عالوه براين چون صنعت گردشگري براي منطقه  .اقدام مي زنند ايندست به  استفاده از جاذبه هاي تاريخي موجود

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 

را تهديد مي كند و توسعه صنعت گردشگري با كمترين سرمايه گذاري باالترين  زنجانبحران بيكاري منطقه 

  .اشتغالزايي را بدنبال خواهد داشت

ش ورود گردشگر به با توجه به رشد صنعت گردشگري در اين منطقه و پتانسيل موجود در اين روستا و انتظار افزاي

بوم . ي در اين روستا ايجاد گرددو اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  گردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احترام به طبيعت، احترام به فرهنگ

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به ي سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي م

شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به شيوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه، 

د كه اين شاخه از گردشگري بر اساس نتايج توسعه پايدار آن شناخته مي شو. بيشترين فايده را براي آن داشته باشد

شامل حفاظت از محيط زيست، آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن به جامعه محلي و ارتقاء 

  .معيشت آنها مي باشد

 باغداري  

فعاليتهاي باغداري به سبب نقش آن در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي 

چنين ويژگي . وان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رودبرخوردار است و اين به عن

به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح روستاي شكورآباد جز 

ده در سطح روستا از خصيصه اصلي اقتصاد آن محسوب مي شود و با توجه به كيفيت باالي محصوالت باغي توليد ش
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جمله سيب اين قابليت براي روستاي شكورآباد وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در چارچوب 

در سطح روستا اهميت ... توسعه باغات و صنايع مرتبط با آن مانند بسته بندي محصول، خشكبار و چيپس ميوه و

اي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي شكورآباد به كشت و پرورش گل از سوي ديگر با توجه به بررسي ه. يابد

  . محمدي و محصول پسته نيز اقدام نمود

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي شكورآباد كه در توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد 

ادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي شكورآباد به كفش و البسه كه عمدتاً از جنبه ص

شمار مي رود كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله مركز كشور 

  .را در بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي شكورآباد گردند

 زراعت  

اليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و فع

كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته بري 

ز جمله محصولي است كه مي تواند به جايگاهي ويژه را در اقتصاد روستا دارا هست در اين خصوص كشت زعفران ا

  .عنوان محور توسعه روستاي شكورآباد مورد توجه واقع شود

 حفظ محيط زيست 

يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه و كسب 

فظ محيط زيست، آداب و رسوم و آنچه براي درآمد براي آنان است؛ كه از اين طريق ساكنين منطقه ترغيب به ح

به اين ترتيب اكوتوريسم مي تواند در حفظ و پاسداري محيط زيست طبيعي و . گردشگران جذاب است مي شوند

مردم محلي با نمايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش . انساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذار باشد

آنان و مشاركت دادن گردشگران در فعاليت هاي روزمره خود به ارزش ميراث محصوالت صنايع دستي شان به 

عالوه بر اين آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي . فرهنگي خود پي برده و هرچه بيشتر در حفظ آن مي كوشند

ها و منابع گردشگران و طبيعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه 

و هجوم گردشگران و سرمايه هاي غير بومي ديگر به سادگي نمي تواند  كسب درآمد برايشان مطرح خواهد شد

  .موجب كاهش غناي فرهنگي منطقه گردد

 بازار هدف 

با پيشرفت هاي صورت گرفته در صنايع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين 

د و دسترس عالقمندان به سفر و گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري يا توريسم، بزرگترين نيز در دي

    .صنعت در دنيا محسوب مي شود و شاخه ي طبيعت گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن است

لوب براي را به مقصدي مط روستاتواند اين  ميو كوهستاني  اندازهاي زيبا وجود آب و هواي مطلوب و چشم 

مخصوص روستايي، قيمت مناسبت وجود فرهنگ از مزيت هاي ديگر اين طرح مي توان به   .گردشگري تبديل كند

  .اقامت، محيط اقامتي متفاوت و دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرد
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در ي توان ماز جمله فعاليت هايي است كه ... تبليغات محيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و براي جذب گردشگر 

از طريق همچنين  .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .بازار هدف معرفي كرد مي توان اين روستا را براي بخشي از اينترنت و گردشگري مجازي،

  اكوتوريسم(تعريف طرح بوم گردي( 

ها، روابط  كند كه بيشتر آن ي كوچك خانوادگي ايجاد ميهاي بسياري را براي كسب و كارها گردشگري فرصت

اين حضور و مشاركت از . مستقيم و متقابل ميزبان و مهمان را در خانه و امالك خانواده گردشگرپذير در بردارند

سوي خانواده، براي تجربه و رضايت گردشگر و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي 

ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چند  ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . ستا

بر اساس اولين . گردي است هاي بوم گذشته در ايران به شدت در حال توسعه است، ايجاد و توسعه اقامتگاه سال

گردشگري است كه به معيارهاي  گاهي، اقامتگاه بومي يا اكولوژ امكانات اقامتيالديم ٢٠٠٢تعريف رسمي در سال 

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 ايجاد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ 

  استفاده از معماري و مصالح بومي و داشتن بافت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و

 ؛رنگ محيط

 رساني پايدار و كاهش مصرف آب؛ هاي آب استفاده از سيستم 

 هاي خشك و دفع ديگر انواع زباله بدون آسيب رساني به محيط؛ هايي براي بازيافت زباله به كارگيري روش 

 هاي نو با استفاده از وسايل مدرن؛ هاي پايدار به روش هاي سنتي و به كار گيري انرژي استفاده از انرژي 

 همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ كار گروهي 

 هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردشگران و مالكان اقامتگاه ها درباره چگونگي حفاظت و  ها و برنامه ارائه كارگاه

 برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛

 يريزي توسعه پايدار محل هاي تحقيقاتي در جهت برنامه همكاري با برنامه. 

ها كه ويژگي يكساني دارند، داراي  ردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتلاقامتگاه بوم گ

ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه هاي قديمي بازسازي 

متگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت در اين اقا. شوند شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي

كنند، سعي بر اين است تا ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و  خانوادگي ارائه خدمات مي

هاي طبيعت  برخي از آنان فعاليت. از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را به انجام برساند

بان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي گردي مكملي چون بيا

درواقع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي  .دهند را به مسافران خود ارائه مي

ريت خانوادگي و گرا، ساختار مالكيت و مدي هاي گردشگري، ساختار محيطي بوم خدمات، محصوالت و فعاليت

هاي اصلي يك  مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته
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هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتل

سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين 

طبيعي منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعه محلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي 

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  م گردينمونه اي از اقامتگاه بو): ٦٩( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 هاي بوم گردي ضمن رعايت اصول فني و مهندسي كه تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان ها  كليه اقامتگاه

هستند، با استفاده از مصالح بومي و با بهره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي 

 .دون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته باشپيرام

  طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و

 .درك فرهنگي منطقه فراهم شود بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و

  در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت و بازيافت پسماندها و استفاده بهينه از

پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون 

 .خود منتهي شود

 دت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشنكليه شيرآال. 

  نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در

 .دمصرف انرژي داشته و حداقل آلودگي نوري را در منطقه ايجاد نماي

  گرمايش و سرمايش اقامتگاه هاي بوم گردي بايد ضمن تأمين رفاه مسافران حداقل تاثير منفي را بر سيستم

محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه 

 .دهاي بوم گردي به كمترين حد ممكن برس

 يت اصول بهداشتي و ايمني براي كليه كارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي و استفاده از پوشاك بومي ضمن رعا

همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط 

 .تالزامي اس

 اي بومي را با استفاده ه كليه اقامت گاه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعايت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشيدني

 .داز سفره آرايي بومي و رعايت اصول بهداشتي به گردشگران ارائه نماين
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  حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون

دستي و گردشگري در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 هاي بوم گردي در محيط هاي طبيعي و به دور از مراكز امدادي، ضروري است كليه  با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه

اقامتگاه هاي ضمن شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي 

ارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت حوادث در گز

از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و ( خودمحدوده جغرافيايي فعاليت 

زم به اخذ گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه و به انجام برسانند و همجنين كارمندن مل) …مطابق گزارش مذكور و

 .دامداد از مراجع ذيصالح هستن

 تآگاهي و پايبندي گردشگران به هنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي ضروري اس. 

ميراث  ها در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل كارشناسان طبيعت گردي استان

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه استان هاي كشور ناظر بر اجراي دستور العمل ابالغي و بر عملكرد 

نظير  گردي در ايران و استقبال بي شايان ذكر است؛ روند رو به رشد بوم. داقامتگاه هاي بوم گردي خواهند بو

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  اين است كه دست هاي بومي، نشانگر گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

تواند راهگشاي مسير  آنچه اكنون مي. تگذاري ويژه در بخش گردشگري روستايي و عشايري اس نيازمند سرمايه

گردي و توسعة آنها بر اساس استانداردها  هاي بوم توسعه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاه

 .تكان ياد شده اسو ار

 معرفي طرح 

اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل ها كه ويژگي يكساني دارند، 

داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي 

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . ي مسافران باشد اداره مي شوندبازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب برا

ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي 

 .دسفر خود را به انجام برسان

 تفاوت اقامتگاههاي بوم گردي با هتل و مهمان پذير 

هاي گردشگري،  اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي خدمات، محصوالت و فعاليت اقامتگاه بوم گردي

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي  ساختار محيطي بوم

ديگر الگوهاي اقامتي مانند  هاي اصلي يك اقامتگاه است، آن را از  مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته

 .دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان هتل

  خدمات قابل ارائه 

صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و لباس، . در اين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشد

ن، دوشيدن شير جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيو
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هر چقدر سنتي تر باشيد و ابداعات نوستالوژيك داشته . گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

همچنين مي توان فعاليت هاي طبيعت گردي مكمل . تباشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داش

  .دا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دار مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

از يك دهه قبل واحدهاي بوم گردي در برخي مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن 

ا توسط سازمان در دوسال گذشته ضوابط تشكيل اين واحده. موقع اين واحدها بصورت امروز داراي شناسنامه نبودند

ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گردي شدت گرفته و در حال 

  .دواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشن ٥٠حاضر بيشتر از 

 مكان اجراي طرح 

اي كشور كه داراي جاذبه هاي تاريخي، روستاها و مناطق نمونه گردشگري، كويرها و مناطق جنگلي و همه روستاه

 .دفرهنگي و رفاهي مي باشند گزينه مناسبي براي راه اندازي اقامت بوم گردي مي باشن

 مجوز تأسيس 

در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث 

 .فرهنگي و گردشگري مراجعه نمود

 ردي در آيندهتوسعه بوم گ 

دنبال  روزها همه به دنبال يك جاي دنج و متفاوت براي آخر هفته خود مي باشند و در روزهاي تعطيل مردم به اين

بر همين اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردي در ايران . فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند

اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

ميليون  ٢٠همچنين بر اساس برنامه ششم توسعه كه . دناشدني دار الخصوص خارجي جذابيتي وصف گردشگران علي

ي گردشگر هدف برنامه مي باشد توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه ها

  .دحمايتي براي تاسيس اين واحدها در همه مناطق گردشگري و بافتهاي تاريخي و روستايي را دنبال مي نماي

 انواع اقامتگاه هاي بوم گردي 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي . بر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است

رجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي بيش از حد ضوابط الزم را براي د

در مشخصات اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي . انجام دهند طبقه ممتاز تعيين مي شوند

ره مديريت و هر يك از درجه ها اعالم شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي دربا

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 نقش پروژه در تأمين رفاه اجتماعي 

در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله 

  :تچنين اس



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٤٦٢ 

 

 مستحكم نهاد مقدس  يها انيبرابر، تحكيم بن يها ، فرصتز سالمت، رفاه و امنيت، تأمين اجتماعيبرخوردار ا

 خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب

  ي ها ارزشتوسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و

مشروع، حفظ كرامت و حقوق  يها يي ديني، عدالت اجتماعي، آزادمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر مردم ساالراسال

 ها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي انسان

  شامل آسياي ميانه، ( يغربدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب

زاري و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر ، با تأكيد بر جنبش نرم اف)كشورهاي همسايهقفقاز، خاورميانه و 

 اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

  ،الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي

بر اساس تعاليم اسالمي و  يا مي و منطقهفكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسال نوانديشي و پويايي

 )ره( ينيامام خم يها شهياند

 تداراي تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلح 

 يامدهايپ. ستيقابل تصور ن گريامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن د

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يو زندگ تيتمركز فعال يها شهرها به عنوان كانون. اند كرده رياجتناب ناپذ شهيهم

ها  د آندارند كه كمبو يها نقش اساس آن سميشهرها در متابول گانهي كرهيكنند چاره پ نيرا تضم خود يداريپا

توجه به مراكز تفريحي و گردشي به طور عام به عنوان . به وجود آورد يشهر اتيدر ح ياختالالت جد تواند يم

كننده حداقل كاركرد آن در  انيب هيشب نيبلكه ا. ستياز كاركرد آن ن يزياغراق آم فيشهرها تعر يتنفس يها هير

و هم از  نانيشهرنش يطيمح ستيز يازهاين نيتأم دگاهياز د فضاها هم نيا .رود يشهرها به شمار م كيمفهوم اكولوژ

 نيتر به مهم نجايدر ا. دارد تيدر خور اهم يگاهيآن جا يو بستر ارتباط و تعامل اجتماع يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .شود يدر شهرها اشاره م آن يكاركردها

امروزه . هستند يآرامش و رفع خستگ يامحل بر نيها بهتر رستورانفضاهاي تفريحي نظير : يحيكاركرد تفر. ١

... ، بازار و يو محل يگيخانواده روابط همسا يحيتفر ياز كاركردها يبخش نيگزيها جا مجموعهاين  يحيكاركرد تفر

  .شده است

اقشار  يازهايهستند كه با توجه به ن يا افتهيساز روابط نانوشته سازمان  نهيها زم مجموعهاين : يكاركرد ارتباط. ٢

  .ابدي يدوام م و رد؛يگ يشكل م يتلف اجتماعمخ

 ينيعوجه  دودر ... و  يروان يطيو مح ي، اقتصاديفرهنگ ياجتماع يتوجه به شاخصها يزندگ تيفياز ك منظور

مسكن  تيفيك يدسترس تيفيبهتر ك ليتحص طيمثل شرا. است يشهر يزيدر روند برنامه ر) يفيك( يذهنو  )يكم(

اشتغال ( ياجتماع يها و فرصت يكنش متقابل اجتماع يبرا ييها فرصت جاديفراغت ا گذران اوقات يفضاها تيفيك

 يو اجتماع يو عاطف يروان يازهاين نيتأم يشهر يزندگ تيفيك يجوهره اصل...) و  يرفاه مشاركت اجتماع

 تيفيك. د بودناقص خواه) ...و  حيتفري، شاداجتماعي، ، آرامش خاطر تعلق ييبايز تيبه امن ازيمثل ن(شهروندان 
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لذا . رديگ يرا در بر م تيو امن يو شاد تيهمچون رضا ييها است كه شاخص يابعاد روان رندهيدر بر گ يشهر يزندگ

مثل  ياجتماع يها به فرصت يدسترس يها بر اساس آن با شاخص و نامند؛ يم زين ياجتماع تيمنظر آن را رضا نياز ا

از رفاه  يانيآن را ب گريد يا واژه را مترادف با رفاه و عده نيا يبرخ شود يشغل، ثروت و اوقات فراغت توجه م

 يزندگ تيفيك يابيارز يارهاياز مع يكي. شود يها مشخص م آن عيو نحوه توض يعموم يكاالها زانيبا م كه دانند؛ يم

 يگزند تيفيك يشاخص اجتماع ياصل يارهايمع ريكه از ز باشد يم يباز و سبز عموم يدر شهرها فضا يشهر

  .باشد يم

جهت، در  نيبه هم. است شيرو به افزا يريبه طور چشمگ يزندگ تيفيك تفريحي در يفضاها تينقش و اهم امروزه

  .نديآ يبه شمار م نيزم يكاربر يزيبرنامه ر ماتيتصم نفكيجزء الهاي باز و تفريحي اكثر كشورها، فضا

روزانه به چند  يطيگفت كه انسان، در هر شرا ديمراكز تفريحي و گردشي با اجتماعي – ياثرات روان يدر بررس

از  نيهمچن. دينما نيفضا را تأم نيا تواند يمراكز تفريحي و گردشي م كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيمراكز تفريحي و گردشي در شهرها، كاركرد ز ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يسانجامعه ان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياز مباحث مهم و  يكيبه عنوان  نيهمچن. شود يشهرها م يستيز تيفيك شيسبب افزا

مهم اختصاص  اريبس يكاربر نيها به ا آن يشهر ينهاياز زم ياديكه هر ساله مساحت ز يشده است به طور ليتبد

  .شود يداده م

و گسترش مراكز تفريحي و گردشي شهر را به صورت  جادياز ا يناش يآثار اجتماع توان يم يكل يبند ميتقس كيدر 

  :ارائه كرد ريز

  يآثار جامعه شناخت. ١

  يآثار فرهنگ. ٢

ثار مطلوب و نا مطلوب فضاهاي باز، مراكز آ يبا نظر به مطالب ارائه شده به معرف) يروان يروح( يآثار روانشناخت. ٣

  .ميپرداز يشهروندان م يبر رو يو روانشناخت ي، فرهنگياز منظر جامعه شناخت يتفريحي و گردش

 يها ييبايبدون ارتباط با ز ها ييتوانا نيدارد و ا ياريبس يها ييشده است كه توانا دهيآفر يانسان به گونها فطرت

به  باشند يم و مراكز تفريحي ها پارك، همان فضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشيكه  يشهر يكه در زندگ يعيطب

انسان شكوفه  يها تياز مراكز تفريحي و گردشي خالق يو بالطبع در پرتو بهره مند ديگرا يم يو خمود يافسردگ

 ريغ راتيو تاث اياز مزا شهر ميشهروندان مق شترياگرچه ب. ديمايپ يخود م يانسان راه تكامل را در زندگ و گردد؛ يم

 انيو كنش متقابل م ريتأث نياما ا ستنديخود آگاه ن يفضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي بر زندگ ميمستق

به  يگوناگون يها ها توسط پژوهش آن ياز آن بر زندگ ياز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردار يبرخوردار

موضوع اشاره شده  نيبه ا زين ميو قرآن كر ثيعلما و احاد يها نوشته انير مبه عنوان مثال د. باشد يم دهياثبات رس

  :كه ديآ يبه دست م نيچن ثيو احاد اتياست از مجموعه آ

  .كند يو اورا شاد وخوشحال م دهيبه او آرامش بخش. ديزدا يانسان را م يها به مراكز تفريحي و گردشي غم رفتن. ١
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 ايو  جاديدر او ا يديرا از انسان دور كرده و شور و ام يديو نوم اسيگردشي حالت از مراكز تفريحي و  يبهره مند. ٢

  .كند يم تيتقو

مشكالت با  نيكه ا يدارد به طور يو روان يروح يها يماريقابل توجه در درمان ب يريمراكز تفريحي و گردشي تاث. ٣

  .رود يم انياز م ها طيمحاين در  دنينگاه كردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس كش

  .و تكامل است يتعال يحركت به سو يبرا زهيانگ بارتباط با مراكز تفريحي و گردشي موجب نشاط و موج. ٤

تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان 

  و روستا

  كارگاه توليد مربا

  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل ورط به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  .رنديگ يم قرار استفاده مورد يبردار بهره ارندو يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 هزينه هاي زمين  
  هزينه خريد زمين): ٢٥٦(شماره جدول 

  

  

 توضيحات )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مساحت زمين

٦٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ - 
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 هزينه هاي محوطه سازي 

  هزينه محوطه سازي): ٢٥٧(شماره جدول 

 )ميليون ريال(زينه كل ه )ريال(قيمت واحد  مقدار كار شرح كار

 ٢٠ ١٠٠٠٠ ٢٠٠٠ خاك برداري وتسطيح

 ٦٢.٥ ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠ حصاركشي

 ٦ ٢٠٠٠٠ ٣٠٠ فضاي سبز، خيابان كشي

 ٨٨.٥ جمع كل

 هزينه هاي ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٢٥٨(شماره جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 برآورد هزينه خريد تأسيسات 

  هزينه خريد تأسيسات): ٢٥٩(شماره جدول 

 )ميليون ريال(ه هزين  عنوان

 ١٦٠ )حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه(برق رساني 

 ٨٠ ...)حق انشعاب و لوله گذاري و(آب رساني 

 ٢ امتياز خط تلفن

 ١١ ايمني و اطفا حريق

  ١٥  وسايل سرمايش و گرمايش

  ٧  مخازن ذخيره سوخت و آب

 ٢٧٥ جمع كل

 اشين آالت و تجهيزاتهزينه هاي خريد م 

 هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٢٦٠(شماره جدول 

 )ميليون ريال(قيمت  )ريال(قيمت واحد  تعداد نوع ماشين آالت و تجهيزات رديف

 ١٩ ١٩٠٠٠٠٠٠ ١ تني ٣ديگ بخار  ١

 ١٨ ١٨٠٠٠٠٠٠ ١ ديگ پخت شربت ٢

 ٣٦ ١٨٠٠٠٠٠٠ ٢ ديگ آماده سازي ٣

 ٢٦ ١٣٠٠٠٠٠٠ ٢ موتور پمپ استيل ٤

  مساحت شرح

 متر مربع

  قيمت واحد

 )ريال(

  كل هزينه 

 )ميليون ريال(

 ٣٨٤ ٨٠٠٠٠٠ ٤٨٠ سالن توليد

 ٥٦ ٨٠٠٠٠٠ ٧٠ انبارها

 ١٥٤ ١١٠٠٠٠٠ ١٤٠ ساختمان اداري و سرويس ها

 ٣٣ ١١٠٠٠٠٠ ٣٠ نمازخانه

 ٣٦ ١٢٠٠٠٠٠ ٣٠ آزمايشگاه

 ١١٠ ١١٠٠٠٠٠ ١٠٠ نگهبان و سرايدار

 ٧٧٣ جمع كل
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  ٣٥ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ١ دي اديتور ٥

  ٧٥  ٧٥٠٠٠٠٠٠  ١  دستگاه پركن با پاستوريزاتور  ٦

  ٧٠  ٧٠٠٠٠٠٠٠  ١  دستگاه درب بند اتوماتيك  ٧

  ٢٣  ٢٣٠٠٠٠٠٠  ١  دستگاه شستشو  ٨

  ٧٥  ٧٥٠٠٠٠٠٠  ١  اتيكت زن اتوماتيك  ٩

  ٦٥  ٦٥٠٠٠٠٠٠  ١  جت پرينتر  ١٠

  ٤٤  ٤٤٠٠٠٠٠٠  ١  دستگاه شيرينك اتوماتيك  ١١

 ٤٨٦ جمع

 برآورد هزينه خريد وسايل نقليه 

  برآورد هزينه خريد وسايل نقليه): ٢٦١(شماره جدول 

 )ميليون ريال(قيمت كل   )ريال( قيمت واحد تعداد شرح وسايل رديف
 ٤٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ وانت نيسان ١
 ٢٣٠ ٢٣٠٠٠٠٠٠٠ ١  وانت پيكان ٢
  ١٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١  ليفتراك  ٣

 ١٦٣٠ جمع كل

 جهيزات اداري و كارگاهيت 

  تجهيزات اداري و كارگاهي): ٢٦٢(شماره جدول 

  )ميليون ريال( مبلغ شرح

 ٢٠ ..)ميز، صندلي، فايل، گوشي تلفن و(لوازم اداري 

 20 لوازم آشپزخانه

 20 )در صورت نياز(ابزارآالت كارگاهي 

 60 ميليون ريال جمع كل-

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٢٦٣(شماره دول ج

  )ميليون ريال(مبلغ  شرح
 ٤٠ تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

 ٥٠ اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها
 ٢٤  حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

 ١٤٤  )معادل ده روز مواد اوليه، سوخت و انرژي و دستمزد(راه اندازي آزمايشي 
 ٢٥٨ لجمع ك

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت): ٢٦٤(شماره  جدول

  )ميليون ريال( مبلغ شرح
 ٦٠٠ زمين

 ٨٦١.٥ محوطه سازي و ساختمان
 ٢٧٥ تآسيسات و تجهيزات

 ١٦٣٠ وسايط نقليه
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 ٤٨٦ ماشين آالت و تجهيزات
 ٦٠ تجهيزات اداري و كارگاهي
 ١٥٠  متفرقه و پيش بيني نشده

 ٢٨٥  هزينه هاي قبل از بهره برداري
 ٤٣٢٠.٥ ميليون ريال جمع كل-

 برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي): ٢٦٥(شماره جدول 

 )ميليون ريال( هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه رديف
 ١٦٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠ تن ٣٢٠ شكر ١
 ٢٩٧ ٩٠٠ عدد ٣٣٠٠٠٠ شيشه ٢
 ٢٣.٥ ٨٥٠ عدد ٢٧٥٠٠ ليتري ١گالن  ٣
 ٢٣.٥ ٨٥٠ عدد ٢٧٥٠٠ ليتري ٣گالن  ٤
 ٥٤ -  - -  افزودنيهاي مجاز ٥
 ٧٧ ٢٠٠ عدد ٣٨٥٠٠٠  ليبل ٦
 ٤٩.٥ ١٥٠ عدد ٣٣٠٠٠٠  درب پيلفر پروف ٧
 ١٧٣ ٤٥٠ عدد ٣٨٥٠٠٠  نابلون بسته بندي ٨
 ١٩٢.٥ ٥٠٠ عدد ٣٨٥٠٠٠  سته بنديكفي ب ٩

 ١٥٢٠ ٣٨٠٠٠٠٠٠  تن ٤٠  كنسانتره پرتقال و آلبالو ١٠
 ٤٠١٠ جمع كل

 برآورد هزينه پرسنلي  
  برآورد هزينه پرسنلي): ٢٦٦(شماره جدول 

 

 جمع حقوق حقوق ساليانه )ريال(ماهيانه  حقوق تعداد موردنياز نيروي انساني رديف

 ٤٨ ٤٠٠٠٠٠٠ ١ مديرعامل 1

 ٣٦ ٣٠٠٠٠٠٠ ١  لي اداريما ٢

 ٣٦ ٣٠٠٠٠٠٠ ١  مدير فروش ٣

 ٢٤ ٢٠٠٠٠٠٠ ١  منشي ٤

 ٢٤ ٢٠٠٠٠٠٠ ١  نگهبان ٥

 ٧٢ ٢٠٠٠٠٠٠ ٣  راننده ٦

  ٤٢  ٣٥٠٠٠٠٠  ١  مدير توليد  ٧

  ٣٦  ٣٠٠٠٠٠٠  ١  كارشناس صنايع غذايي  ٨

  ٣٨٤  ٢٥٠٠٠٠٠  ١  تكنسين آزمايشگاه  ٩

  ٤٩٢  ٢٠٠٠٠٠٠  ١٦  كارگر  ١٠

 ٧٣٢ جمع 

 ٥١٢.٥  )جمع حقوق% ٧٠معادل (پاداش و حق بيمه كارفرما مزايا و 

 ١٢٤٤.٥  جمع كل
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 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ٢٦٧(شماره جدول 

 هزينه واحد مصرف ساالنه واحد شرح
 )ريال(

 هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ١.٥ ١٣٠٠ ١٢٠٠ كيلووات ساعت برق مصرفي
 ٢.٥ ٥٠٠ ٥٠٠٠ مترمكعب آب مصرفي

 ١.٥ ٢٠٠ ٧٥٠٠ ليتر گازوئيل
 ٧.٥ ٨٠٠ ٩٥٠٠  ليتر بنزين

 ١٣ جمع كل

 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  . مي گردد به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه

هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و : تعميرات و نگهداري

  .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند
  هزينه استهالك و تعميرات): ٢٦٨(جدول شماره

 شرح
ارزش دارايي 

  )ميليون ريال(

 تعميرات كاستهال

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ١٥.٥ ٢ ٧٧ ١٠ ٧٧٣ ساختمان

  ١٤ ٥  ٣٣ ١٢ ٢٧٥ تاسيسات

  ١٦٣ ١٠  ٣٢٦ ٢٠ ١٦٣٠ وسايط نقليه

  ٢٤ ٥  ٤٨.٥ ١٠ ٤٨٦ ماشين آالت و تجهيزات

  ٦ ١٠  ١٢ ٢٠ ٦٠ تجهيزات اداري

 ٢٢٢.٥  ٤٩٦.٥  - جمع

  طرحبرآورد هزينه هاي جاري 

  برآورد هزينه جاري طرح): ٢٦٩(شماره جدول 

 مبلغ شرح

 ٤٠١٠ هزينه مواد اوليه

 ١٢٤٤.٥ هزينه حقوق و دستمزد

 ١٣  )آب، برق، سوخت(هزينه انرژي 

 ٨٤.٥ هزينه تعميرات و نگهداري

 ٢٢٠.٥  استهالك

 ٧٠  )اقالم باال درصد ١(هزينه اداري و فروش 

 ٢٥٠.٥  پيش بيني نشده

 ٥٨٨٨ جمع كل
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 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٢٧٠(جدول شماره

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٤٠١١٠ ٤٠١٠ مواد اوليه

  ٧٠  ٥٨٥.٥ ٣٠  ٢٥١  ٨٣٦.٥ حقوق و دستمزد

  ٢٠  ٢.٥ ٨٠  ١٠.٥  ١٣ سوخت و انرژي

  ٢٠  ١٧ ٨٠  ٦٧.٥  ٨٤.٥ تعمير و نگهداري

  ١٠٠  ٦ ٠  ٠  ٦ )دو در هزار سرمايه ثابت(بيمه كارخانه 

  ٣٥  ٨٧.٥ ٦٥  ١٦٣  ٢٥٠.٥ پيش بيني نشده

  ١٠٠  ٢٢٠.٥  ٠  ٠  ٢٢٠.٥  استهالك

 ٩١٩  ٤٥٠٢  جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي  سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شود

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود برق،
  برآورد سرمايه در گردش): ٢٧١(شماره جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ  شرح عنوان
 ٢٦٨٢.٥ دو ماه مواد اوليه و بسته بندي مواد اوليه

 ٢٥٨ روز هزينه توليد به جز هزينه مواد و بسته بندي ٢٠ تنخواه گردان
 ٧٤٥ جمع كل

  و منابع تأمين آنبرآورد كل سرمايه گذاري 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طرح از طريق مالي اين منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن ): ٢٧٢(جدول شماره

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح
 ٢٦٨٢.٥ سرمايه ثابت
  ٢٥٨  بل از بهره برداريهزينه هاي ق

  ٧٤٥ سرمايه در گردش
 ٣٦٨٥.٥ جمـــــع كل

 عدد ٣٨٥٠٠٠: ظرفيت توليد 

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از يزانيم سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري
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 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت ايه هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به ؛است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري رمايهس تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است مايهسر بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٢.٧برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي از  نرخ بازده سرمايه گذاري

نجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه گذاري اين نرخ معيار س. سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  .يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ٣٦.٢ميزان 
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  پرورش قارچ

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يربهره بردا دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  .رنديگ يم قرار استفاده مورد يبردار بهره دوارن يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 ودش مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از دسته آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 هزينه هاي زمين  
  هزينه خريد زمين): ٢٧٣(شماره جدول 

 اي محوطه سازيهزينه ه 

  هزينه محوطه سازي): ٢٧٣(شماره جدول 

  

 
  

  

 

 توضيحات )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مساحت زمين

 ملك شخصي ٠ ٠ ١٠٠٠

 )ميليون ريال(كل هزينه  )ريال(قيمت واحد  مقدار كار شرح كار

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠ خاك برداي وتسطيح

 ١٤٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٤٠ ديوار كشي

 ١٥ ٣٠٠٠٠٠ ٥٠ آسفالت و پياده رو سازي

 ١٧٥ جمع كل
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 هزينه هاي ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٢٧٤(شماره جدول 

 هزينه هاي خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٢٧٥(شماره جدول 

 برآورد هزينه خريد تأسيسات 

  هزينه خريد تأسيسات): ٢٧٦(شماره جدول 

 )ن ريالميليو(هزينه  شرح عنوان

 ٥٠ از شبكه سراسري برق رساني

 ٥٠ از لوله كشي شهري آب رساني

 ٥٠ از شبكه شهري سوخت رساني

كامپيوترو سيستم  ساير

 امنيتي

٣٠ 

 ١٨٠ جمع كل

  

  مساحت نوع ساختمان شرح

 متر مربع

  قيمت واحد

 )ريال(

  كل هزينه 

 )ميليون ريال(

 ٤٥٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٥٠ معمولي ١سالن توليد 

 ٤٨ ٤٠٠٠٠٠٠ ١٢ مسقف سرويس بهداشتي

 ٣٦ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٢ مسقف موتور خانه

 ٣٦ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٢ مسقف نگهباني

 ٤٥٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٥٠ - ٢سالن توليد 

 ٤٥٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٥٠ - ٣سالن توليد 

 ٤٥٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٥٠ - ٤سالن توليد 

 ١٨٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ٦٠ - راهرو ها

 ٢١٠٠ جمع كل

 )ميليون ريال(قيمت  )ريال(قيمت واحد  تعداد نوع ماشين آالت و تجهيزات رديف

 ٥٦ ٧٠٠٠٠٠٠ ٨ پمپ شناور ١

 ١٢٠ ١٥٠٠٠٠٠٠ ٨ ديگ بخار ٢

 ٧٥٠ ٥٠٠٠٠٠ ١٥٠٠ طبقه بندي فضاي سالن ها ٣

 ٦٦ ٥٥٠٠٠٠٠ ١٢ كولر آبي ٤

 ٨٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٢ هيتر ومشعل ٥

 ١٠٧٢ جمع
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 برآورد هزينه خريد وسايل نقليه 

  برآورد هزينه خريد وسايل نقليه): ٢٧٧(شماره جدول 

 )ميليون ريال(قيمت كل   )ريال( قيمت واحد تعداد شرح وسايل رديف
٠ ٠ ٠ ٠ ١ 

 ٠ جمع كل

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٢٧٨(شماره جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ  شرح
 ٧١.٢٨ )هزينه سرمايه اي% ٢(ثبت قرارداد هاي بانكي  حق اخذ مجوز، مشاوره هزينه هاي تهيه طرح،

 ٢٦.٢٤ )كل حقوق ساالنه درصد ٢(ش پرسنل هزينه آموز
 ٩٧.٥٢ جمع كل

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت): ٢٧٩(شماره جدول 

  )ميليون ريال( مبلغ شرح
 ملك شخصي زمين

 ١٧٥ محوطه سازي
 ٢١٠٠ ساختمان

 ١٠٧٢ ماشين آالت و تجهيزات
 ١٨٠ تاسيسات

 ١.٧٦ وسايل دفتري
 ٣٥.٢٨  )درصد اقالم باال ١(پيش بيني نشده 

 ٣٥٦٤.٠٥ ميليون ريال جمع كل-

 برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي): ٢٨٠(شماره جدول 

 )ميليون ريال( هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه رديف
 ١٢٠ ١٢٠٠٠٠٠٠٠ ليتر ١ عفوني كنندهسموم ضد  ١
 ٢٢٧٥ ٦٥٠٠٠٠٠ تن ٣٥٠ كمپوست ٢
 ٤٥٠ ١٥٠٠٠٠٠ متر ٣٠٠ خاك پوششي ٣
 ١٥٠ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ - ١ ساير ٤

 ٢٩٩٥.٠٠ جمع كل

 برآورد هزينه پرسنلي  
  برآورد هزينه پرسنلي): ٢٨١(شماره  جدول

 جمع حقوق حقوق ساليانه )ريال(ماهيانه  متوسط حقوق تعداد موردنياز نيروي انساني رديف
 ١٣١٢ ١٠٠٠٠٠٠٠ ٨ كارگر ١

 ١٣١٢ جمع كل

 برآورد هزينه هاي استهالك 

كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته : استهالك

  .به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد
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  برآورد هزينه استهالك): ٢٨٢(شماره جدول 

 )ميليون ريال(هزينه استهالك ساالنه   درصد )ميليون ريال( ارزش دارايي شرح
 ٨.٧٥ ٥ ١٧٥ محوطه سازي

 ١٠٥ ٥ ٢١٠٠ ساختمان
 ١٠٧.٢ ١٠ ١٠٧٢ ماشين آالت و تجهيزات

 ١٨ ١٠ ١٨٠ تاسيسات
 ٠.٣٥ ٢٠ ١.٧٦ وسايل دفتري

 ٢٣٩.٣٠ جمع كل

 انرژي برآورد هزينه سوخت و 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ٢٨٣(شماره جدول 

 هزينه واحد مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح
 )ريال(

 هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ٢٣.٩٩٢٨ ١٥٦٠ ١٥٣٨٠ ٤٢.١٤ m آب مصرفي
 ٢١.٢٥ ٢٥٠٠ ٨٥٠٠ ٢٣.٢٩ KW/h برق مصرفي
 ٤٢ ١٥٠٠ ٢٨٠٠٠ ٧٦.٧١ m سوخت گاز

 ٨٧.٢٤ جمع كل

 ينه هاي جاري طرحبرآورد هز 

  برآورد هزينه جاري طرح): ٢٨٤(شماره جدول 

 مبلغ شرح
 ٢٩٩٥ هزينه مواد اوليه

 ١٣١٢ هزينه حقوق و دستمزد
 ٨٧.٢٤٢٨  )آب، برق، سوخت(هزينه انرژي 

 ١١٦.٧ هزينه تعميرات و نگهداري
 ١٨٠.٤٤  )درصد اقالم باال ٤(توليد هزينه پيش بييني نشده 

 ٤٥.١١  )اقالم باال درصد ١(ش هزينه اداري و فرو
 ١٣١.٨٢  )درصد مقدار وام سرمايه ثابت ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 ٧.٣٢  )دو در هزار سرمايه ثابت(هزينه بيمه 
 ٢٣٩.٣٠ هزينه استهالك

 ١٩.٥٠  )هزينه هاي قبل از بهره برداري درصد ٢٠(برداري هزينه استهالك قبل از بهره 
 ٥١٣٤.٤٤ جمع كل

 ايه در گردشبرآورد سرم 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شود

نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و  خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
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  برآورد سرمايه در گردش): ٢٨٥(شماره جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ  شرح عنوان
 ٢٤٩.٥٨ يك ماه مواد اوليه مواد اوليه

 ٨٤٤.٠٢ ماه هزينه توليد ١/٢معادل  دو ماه حقوق پرسنل
 ١٠٩٣.٦٠ جمع كل

 برآورد كل سرمايه گذاري 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طرح از طريق مالي اين منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد كل سرمايه گذاري): ٢٨٦(شماره جدول 

 )ميليون ريال(جمع كل  تسهيالت بانكي سهم متقاضي شرح
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 ٣٦٦١.٥٧ ٦٠ ٢١٩٦.٩٤ ٤٠ ١٤٦٤.٦٣ سرمايه ثابت
 ١٠٩٣.٦٠ ٧٠ ٧٦٥.٥٢ ٣٠ ٣٢٨.٠٨ سرمايه در گردش

 ٤٧٥٥.١٧ ٢٩٦٢.٤٦ ١٧٩٢.٧١ جمع كل سرمايه گذاري

 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ٢٨٧(شماره جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ٤٥٠  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٥٣٠٨٦٧  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٤٥١٣٣  سود ويژه

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر سربه نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را صادياقت بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر هنقط باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به ؛است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 
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 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با ژهپرو در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت هدور با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 يم گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٣برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 كل سرمايه گذاري. شود مي ادهاستف آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 ريال ميليون 528.35 حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٣٢٣٧ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري سرمايه

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

ا در قالب درصدي از يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري ر نرخ بازده سرمايه گذاري

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه گذاري . سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  .يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به يتشد و با عنا بررسي و مديريتي اجرا، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ٣١ميزان 
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  دامداري و پرورش گوسفند داشتي

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

راس  ٤٠٠اين پروژه بر اساس ظرفيت . رورش بره پرواري يكي از حرفه هايي است كه به منظور گوشت قرمز استپ

دريافت پروانه بهره  پس از اخذ مجوزهاي الزم شروع به ساخت و گوسفند داشتي در هر دوره طراحي شده متقاضي

برداري نموده وسپس شروع به فعاليت مي نمايد لذا از محل در آمد ساالنه خود كه شامل فروش گوشت شير و پشم 

  .داالنه كسب نمايدرآمد سقادر است هزينه هاي خود را پوشش داده و   و كود

  برآورد سرمايه گذاري طرح): ٢٨٨(شماره جدول 

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح
 ٨٩٧٥ سرمايه گذاري ثابت طرح

  ٩٩٧٦  سرمايه گذاري طرح
  سال ٤.٩ دوره بازگشت سرمايه

 ٢٠.٣٢  )ميانگين(نرخ بازدهي 
 ٥١.٦ نقطه سر به سر
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  روستاي سرخه ديزج. ٦

نجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي شناسايي و امكانس

  هدف

منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته 

هاي نوين توليد، تعدد بنگاه ها و شيوه . است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

رقابت بين شركت ها براي دستيابي به منابع بيشتر، بيش از پيش باال . استفاده از منابع را بيشتر و سريعتر كرده است

از طرفي شركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب . گرفته است

  .توليدشان هستند بيشتر در فرآيند) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ٧٠( رشمارهيتصو

  
يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل 

  .زنجيره ارزش پورتر است

نه انجام مي پذيرد تا به خلق زنجيره ارزش مجموعه اي از عمليات هايي است كه در يك صنعت به صورت زنجيرگو

محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر حلقه، ارزشي به محصول نهايي افزوده . ارزش منجر شود

مي شود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه 

  .ي دارند داشته باشيمتوان ايجاد ارزش و مزيت رقابت

مي توان نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف 

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي گردد

عاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل ف

در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با 

رزش شركت معموالً زنجيره ارزش يك شركت به زنجيره ا. آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

عده اي معتقد هستند استفاده از واژه شبكه به . هاي ديگر متصل مي شود و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر است

  .جاي زنجيره بهتر است

به طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار 

  .مي رود
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رزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم مفهوم زنجيره ا

شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي 

بنابراين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري . در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي 

از . اين امر كمك مي كند كه منابع سازمان در جهت مزيت هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. گردد

ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره آنجايي كه زنجيره 

احمدوند، . (ارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذارد

  ).١٣٨٧عبدالصمد، 

  :و دسته تقسيم مي شوندبراساس مدل پورتر حوزه هاي كاري زنجيره ارزش سازمان به د

 حوزه هاي كاري مأموريت اصلي 

 حوزه هاي كاري مأموريت پشتيباني 

  .شكل زير حالت كلي مدل الماس پورتر نشان مي دهد
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ٧١( رشمارهيتصو

  
بخش  ايجاد خوشه هاي كسب و كار بخش ديگر از نظرات پورتر مي باشد كه امروزه مفهوم خوشه هاي صنعتي

  .مهمي از مكانيزم هاي اساسي توسعه منطقه اي پويا شمرده مي شود

كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و  -١: به عقيده پورتر

  .عمودي موفق مي شوند

در بهبود بهره وري و تشويق همجواري فضايي ميان بنگاه هاي قرار گرفته در خوشه هاي صنعتي نقش مهمي  -٢

  .نوآوري مداوم بازي مي كند

خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرتبط و  -٣

است اين نهادها در همان حال كه با ) دانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن هاي بازرگاني(نهادهاي مربوط 

  ).١٩٩٨پورتر، (ديگر رقابت مي كنند با آنها همكاري نيز دارند بنگاههاي 

  .شكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشان مي دهد
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  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٧٢( رشمارهيتصو 

  
ر مي تواند در سطح با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كا

بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش و منظومه 

پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت 

  .خواهد بودهاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير 

در سطح روستاهاي هدف بخش باغ حلي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را دارا مي 

  .باشند

 توليدات لبني 

 توليد گياهان دارويي 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 گردشگري 

 توليدات مربوط به طيور و انواع آن 

 ات باغيتوليد 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٤٨١ 

 

  توليدات زراعي شامل محصول گندم، جو و عدس و صنايع مكمل مرتبط با انواع غالت و حبوبات 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 انواع محصوالت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زميني 

اد غالب در براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتص

روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با آنچه كه مورد اشاره واقع شد اقدام 

  :از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

در آن فعاليت دامداري جز ركن اصلي اقتصاد روستا به شمار          روستاي سرخه ديزج جز روستاهايي است كه -١

هرچند در كنار اين بخش اقتصادي فوق فعاليتهاي زراعي نيز كه عمدتاً به كشت گندم و جو پرداخته      . مي رود

قره بالغ  مي شود بخش ديگري از اقتصاد روستا را شامل مي شود كه مازاد توليد حاصل از غالت به سيلوي روستاي

ارسال مي گردد كه مي توان براساس آنچه كه در سطح روستاهاي منطقه از جمله روستاهاي گوزلدره سفلي و 

خرمدرق كه بخشي از غالت توليدي به صورت انواع رشته توليد مي شود اختصاص داد تا سبب افزايش بهره وري و 

يد مي توان گفت كه روستاي سرخه ديزج در سوددهي آن گرديد به طوري كه براساس نقشه زنجيره ارزش تول

  .به شمار خواهد رفت) گندم(زنجيره فوق به عنوان توليد كننده مواد اوليه 

در حال حاضر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پرداخت كه : توليد گياهان دارويي -٢

  :يد نيز شاملعالوه بر آن اقدامات الزم جهت تكميل زنجيره ارزش تول

 مرحله جمع آوري  

 مرحله پشتيباني  

 مرحله خشك كني و بسته بندي  

 مرحله فروش  

  .را براي محصول فوق در سطح روستاهاي هدف و منطقه ايجاد نمود 

هم اكنون در سطح روستاي سرخه ديزج يك واحد توليد قارچ خوراكي به فعاليت          : پرورش قارچ خوراكي -٣

تن برآورد شده كه محصول توليد شده در شهر زنجان به فروش       ١.٥ن توليد ساالنه آن حدود مي پردازد كه ميزا

گوجه فرنگي، خيار، (توسعه فعاليتهاي پرورش قارچ و حتي محصوالت گلخانه اي شامل انواع صيفي جات . مي رسد

  .وليد مورد توجه قرار گيردجز زمينه هايي هستند كه مي تواند در چرخه زنجيره ارزش ت...) فلفل دلمه اي و
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  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٥٤(شماره  نقشه

  
توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سبك است كه هر چند مي توان بر روي : توليدات دامي -٣

ري يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامدا

سطح منطقه به شمار مي رود برقراري رابطه ارزش توليد زمينه را براي بهره وري هرچه بهتر در سطح منطقه فراهم 

خواهد ساخت در حال حاضر ايجاد صنايع كارگاهي جهت توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در 

در اين زمينه مراحل ذيل جز زنجيره هاي . تغالزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم سازدجهت رونق اقتصادي و اش

  .ارزش توليد در خصوص توليدات دامي محسوب مي شود

 مرحله نگهداري دام به صورت سنتي و نيمه مدرن  

 مرحله جمع آوري شير  

 يه مرحله پشتيباني شامل ارائه خدمات دامپزشكي و مكان جمع آوري محصوالت اول  

 مرحله تبديل شير به انواع مواد لبني  

 مرحله فروش  

در اين زمينه روستاهاي خرمدرق، ساريجالو، گوزلدره سفلي، سرخه ديزج، كنگه و شكورآباد از ويژگيهاي الزم و 

ضروري در اين خصوص برخوردار هستند و روستاي خيرآباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي 
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هم اكنون در روستاي سرخه ديزج توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات . ورد توجه قرار گيردتواند م

  . دامي روستا محسوب مي شود و مي تواند به عنوان مكاني در جهت چرخه و فرآيند ارزش توليدات لبني قرار گيرد
  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٥٥(شماره  نقشه 

  
نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : توليدات مربوط به پرورش انواع طيور -٤

بوقلمون، مرغ، اردك به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در سطح منطقه به 

مرغ، گوشت سفيد، انواع گوشت هاي صنعتي شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم 

ايجاد زنجيره ارزش توليد مي تواند در بهره وري هرچه بهتر و افزايش درآمد توليدات . برنامه ريزي الزم را انجام داد

  :فوق بسيار موثر مواقع گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجيره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

 مرغداري، بوقلمون، شترمرغ و(رش انواع طيور مرحله ايجاد پرو(..  

 مرحله پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيور  

 مرحله انتقال توليدات طيور شامل زنده به كشتارگاه و توليد انواع گوشت سفيد و ساير موارد توليدي  

 مرحله انتقال تخم مرغ و بسته بندي آن  

 رامنطقه اي مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و ف  
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٥٦(شماره  نقشه

  
وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي شكورآباد، خرمدرق، گوزلدره : توليدات باغي -٥

به طوري كه بخش قابل . باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيرد... سفلي و

توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا ايجاد يك زنجيره ارزش توليد 

از جمله فرآيندهاي مرتبط با اين مورد . زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد نمود

  :باغداري عبارتند ازبراي ) زنجيره ارزش توليد(

 مرحله وجود باغات ميوه در روستاهاي هدف  

 مرحله پشتيباني شامل توليد نهال و فراهم نمودن خدمات مرتبط شامل سهم و ادوات باغباني  

  مرحله توليد ادوات الزم جهت برداشت محصول و جمع آوري آن شامل جعبه  

 مرحله انبار و سردخانه  

 مرحله فروش  

ج توليدات باغي به شكل محدود موجود است كه اين ويژگي نيز مي تواند در برقراري ارتباط و در روستاي سرخه ديز

  .قرارگيري در زنجيره ارزش توليدات باغي منطقه مورد توجه واقع شود
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  نمونه اي از باغات روستاهاي مورد مطالعه): ٧٣( رشمارهيتصو

  
  زنجيره ارزش توليدات باغينقشه ): ٥٧(شماره  نقشه
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زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روستاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از : زنبورداري - ٦

چنانچه در روستاي سرخه ديزج فعاليت فوق يكي از . ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

ب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت زمينه هاي فعاليتي آن محسو

بهبود و افزايش ارزش توليدي آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه 

  .اقتصادي به شمار آيد

 مرحله پشتيباني شامل ساخت ادوات زنبورداري از جمله كندو و...  

 حله ايجاد زنبورداريمر  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
  نمونه اي از زنبورداري در روستاي سرخه ديزج): ٧٤( رشمارهيتصو
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  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٥٨(شماره  نقشه

  
اقتصادي و فضايي شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي،  

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا

به منظور توضيح بهتر در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و 

  :عملي بهتر و مناسب تر مطالعات فوق به شرح ذيل آورده مي شود

  ت ميدانيتعريف و تحليل فرآيندها و اقداما 

اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و ساكنين روستا از يك سو و 

همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد و 

بر اين اساس مراحل زير از جمله مهمترين و . ي خواهد بوداشتغال روستايي از سوي ديگر قابل دستيابي و ارزياب

  :اساسي ترين شيوه جهت دستيابي به اهداف فوق مي باشد

  تهيه پرسشنامه - 

پرسشنامه شامل بسته اي از پرسش هاست كه بر طبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد 

  .اب ها را در آن مي نويسدارائه مي شود و پاسخگو براساس تشخيص خود جو
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  طبقه بندي براساس ماهيت پرسشنامه - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم :پرسشنامه باز - ١

  .پاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد

براي هر پرسش تعدادي گزينه و . در پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هستيم :پرسشنامه بسته -٢

هر يك از پاسخ ها به . پاسخ انتخاب شده است كه هر فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را به عنوان پاسخ بر گزيند

در . ر سواالت مجزا باشدگونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگ

اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است 

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  ماهيت پرسشنامه بكار رفته در طرح  -  

براي . ظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته استبراي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحا

در پرسش نامه باز عليرغم آنكه پاسخ . اين منظور پرسش نامه هاي باز و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده اند

ائل مثالً در بررسي معرفي مس. هاي مورد نظر دسته بندي شده اند اما پاسخ ها در هر دسته به صورت باز خواهند بود

با وجود آنكه پاسخ هاي مورد انتظار در قالب عوامل طبيعي، ... و مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين محلي و

اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و ساير عوامل مورد نظر خواهد بود اما در هر دسته و طبقه بندي، پاسخگو مي تواند به 

  .صورت باز و گسترده پاسخ خود را ارائه نمايد
  پرسشنامه معرفي مسائل و مشكالت روستا از ديدگاه مسئولين محلي): ٢٨٩(جدول شماره

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

كه اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آن  

مي توان گفت كه مقياس . يك پرسشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردد

در اين . ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي شود

را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادي گزينه 

  .براساس گزينه ها و پاسخ هاي چندگانه، ميزان گرايش خود را مشخص كنند

 و شود مي انجام پرسشنامه براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس ترين رايج از يكي ليكرت مقايس

 تحقيق موضوع به توجه با محقق طيف يا مقياس ينا در. است شده ابداع) ١٩٨١-١٩٠٣( ليكرت رنسيس توسط

 ميزان چندگانه، هاي پاسخ و ها گويه براساس تا دهد مي قرار كنندگان شركت اختيار در را گويه تعدادي خود،

  .كنند مشخص را خود گرايش

 را يرز مراحل بايست مي ليكرت طيف ساختن در. است گويه ٣٠ تا ١٥ حداقل ليكرت مقياس در ها گويه تعداد

  :كرد رعايت

 موضوع انجام به مربوط نامناسب و مناسب هاي گويه تدوين و گيري اندازه مقياس دهنده تشكيل موارد انتخاب 

  دهندگان پاسخ از تصادفي اي نمونه در ها گويه از اوليه نمونه يك
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 دهنده پاسخ هر براي كل نمره محاسبه و گذاري ارزش 

 ها گويه افتراقي توان تعيين 

 برگزيده هاي گويه انتخاب 

 مقياس اعتماد قابليت ضريب تعيين  

  : دهيد قرار مدنظر را زير موارد ليكرت مقياس از بهتر چه هر استفاده براي

 از ها، گزينه در اعداد از استفاده جاي به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 مي باعث و كرده جلوگيري دهندگان پاسخ سردرگمي از مورد اين عايتر. شود استفاده مناسب عبارات و كلمات

  .نگيرند قرار اعداد تاثير تحت و كرده مشخص بهتر ها گزينه به توجه با را خود گرايش تا شود

 يك در صحيح هاي گويه انتخاب شد، اشاره نيز فوق گانه شش مراحل در كه همانطور: ها گويه صحيح انتخاب 

 هايي گويه تعداد بايست مي همچنين كنيد، خودداري ربط بي و مبهم هاي گويه از. دارد فراواني اهميت پرسشنامه

  .باشد يكسان دارند موافق و مخالف هاي گرايش كه

 به و) اصال تا كامال از( كامل بازه يك در را ها گزينه كنيد تالش: كنيد انتخاب ها گزينه براي مناسب اي بازه 

 .يدكن انتخاب بعدي تك صورت

 است مبهم هاي گويه جزء ها، گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو پرسيدن از 

 كه بطوري باشد مشخص و گويا كامال بايد سوال هدف. كرد خواهد مشكل دچار پاسخ انتخاب در را دهنده پاسخ كه

 .باشند داشته واحد برداشت يك آن از مختلف افراد

 هستند هايي گزينه جمله از!  آورم نمي ياد به!  دانم نمي!  ندارم نظري: بگيريد نظر در خنثي گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه

 تعداد كه حالتي در كه چرا گيرد قرار قبل مورد با مستقيم ارتباط در تواند مي مورد اين: باشد فرد ها پاسخ تعداد 

 .باشد خنثي گزينه تواند مي وسط نقطه اين كه داشت خواهد وجود وسط نقطه يك هستند، فرد ها پاسخ

 دارند همراه به را بهتري هاي پاسخ پرسشي هاي گويه از استفاده معموال: كنيد استفاده پرسشي هاي گويه از.  

ت استفاده شده است اين روش در جهت بررسي و كسب نظر براي اين منظور در طرح مورد مطالعه از مقياس ليكر

ساكنين روستا در ابعاد اقتصادي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل 

  .مختلف اقتصادي از جهات مختلف، پاسخ ها مورد ارزيابي قرار گرفته اند

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ اجرا - 

 امه به طريق رو در روپرسشن  

 پرسشنامه تلفني  

 پرسشنامه پستي  

 پرسشنامه رايانه اي  

 پرسشنامه پست الكترونيكي 

  .كه براي تحقيق حاضر غالباً از پرسشنامه رو در رو استفاده به عمل خواهد آمد
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  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ محتواي سنجش شده - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 مه عملكرد سنجيپرسشنا 

  انواع پرسشنامه هاي به كار رفته در طرح - 

به طور كلي پرسشنامه هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي 

ح شده و نتايج حاصل از آن به صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اين پرسشنامه ها به شر

  .ذيل مي باشد

پرسشنامه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا : پرسشنامه عمومي - ١

نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشداري در قالب 

ئل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مورد نياز، شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسا

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... بررسي و مطالعات جمعيتي، تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي و

در حالت كلي پرسشنامه عمومي . حاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري و در نهايت مورد تحليل قرار مي گيرند

  :وارد زير خواهد بودشامل م

 بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي در روستا  

 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين  

 معرفي مسائل و مشكالت از ديدگاه مسئولين محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه مسئولين محلي  

 عرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين محليم  

 معرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه جوامع محلي  

 معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز از ديدگاه ساكنين  

 بررسي خدمات موجود  

 تعداد جمعيت و خانوار روستا در طول دوره هاي سرشماري: بررسي جمعيتي شامل  

  تصادي روستا به تفكيك مشاغلفعاليت هاي اق

  شرايط سواد و درصد افراد باسواد

  بررسي هاي اقتصادي

  تخمين درآمدهاي ناشي از فعاليت و محصوالت
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  بررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زير بنايي در روستا

ه روستا و برنامه هاي توسعه فضايي در سطح براساس مطالعات موجود در فصل دوم مي توان گفت كه نقش و جايگا

منطقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آمايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده 

  .است

  معرفي مسائل و مشكالت روستا

روستا از لحاظ  مسائل و مشكالت روستا از چند بعد مورد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعاد در دو بعد مشكالت

ساكنين، مسئولين محلي شامل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در 

  .اين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده است

 طبيعي 

 اجتماعي 

 اقتصادي 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :مربوط به عوامل زير خالصه شده استاين مشكالت غالباً 

 سرمازدگي محصوالت 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

 سيل و خسارت ناشي از آن 

 خشكسالي 

 مداري، زنبورداري وآفت هاي گوناگون فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف زراعي، باغداري، دا... 

 مسائل زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آبي، خاكي و... 

 تخريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويه 

 زلزله و صدمات ناشي از آن با توجه به زلزله خيز بودن منطقه 

  .كه اين مسائل و مشكالت توسط اهالي و مسئولين روستا مورد تأكيد قرار گرفته است

  ائل و مشكالت اجتماعيمس

  .مسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است

 مهاجرت از روستا 

 عدم اشتياق جوانان روستايي به ماندن در روستا 
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 بيكاري جوانان تحصيل كرده و داراي مدرك دانشگاهي 

 اعتياد و مسائل ناشي از آن 

 دگي بنياد خانوادهاختالف و از هم پاشي 

 رغبت پايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي 

 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  مسائل و مشكالت اقتصادي

  .اين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته بندي شده است

 بيكاري 

 درآمد پايين 

 حصوالت كشاورزيوجود روابط داللي و سلف خري در خريد م 

 عدم پرداخت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبط 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 نوسانات متغير و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي 

  مسائل و مشكالت زيربنايي

ايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه آب، برق، گاز، مشكالت زيربن

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي مي باشد كه در اين خصوص مسائل 

  .روستاييان و مسئولين محلي مي باشند

 عدم اجراي طرح هادي روستايي 

 كيفيت پايين جاده مواصالتي موجود روستا 

 عدم وجود اقدامات زيربنايي در جهت آبياري مزارع 

 مشكالت مربوط به آنتن دهي خطوط ارتباطي و تلفني در روستا 

  ز نظر ساكنين و مسئولين محليراهكار و پروژه هاي مورد نظر ا

الزم است به مانند بررسي مسائل و مشكالت روستا كه در چهار بعد انجام يافت، ارايه راهكار نيز در چنين سطحي 

  .صورت گيرد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت طبيعي -

تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات  از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا مربوط به آب زراعي و چگونگي

ساكنين روستا ايجاد و احداث طرح آبرساني شهيد محمدزاده در باالدست روستا از جمله مهمترين اقدامات الزم در 

  .جهت تأمين آب زراعي روستا به شمار مي رود
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 آب كشاورزي محسوب  تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت كنترل و جلوگيري از هدر رفتن

مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبياري به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات 

همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از ديگر اقداماتي است كه مي تواند مانع از . موثر به شمار مي رود

 .هدر رفتن زياد آب گردد

 از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق  جلوگيري

 .از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد

  در اين . روستا قرار گيرداجراي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمترين مانع در جهت مقابله با خشكسالي

 .خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند

 جلوگيري از هدايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و انهار كشاورزي 

 زراعي مي گردد مقابله با آفت هاي كشاورزي كه باعث از بين رفتن محصوالت . 

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اجتماعي

ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا از يك سو و ساير مسائل مرتبط 

ميل و  با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه در صورت وجود شغل مناسب با درآمد كافي جوانان روستا با

رغبت زياد در روستا باقي خواهند ماند از سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش 

ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم براي مقابله رشد و . تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب خواهد توسعه اعتياد از طريق توسعه فضاهايورزشي و تفريحي از 

  .شد

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اقتصادي

اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از جمله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمترين معضل و 

اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل  مشكالت روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد

موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوالت كشاورزي از ديگر اقدامات الزم در جهت مقابله با مشكالت 

  .ا به شمار مي روداقتصادي روست

  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت زيربنايي

  .اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل مي باشد

 اصالح جاده بين روستايي 

 توسعه شبكه آب آشاميدني روستا از لحاظ كمي و كيفي 

 توسعه شبكه ارتباطاتي الكترونيكي روستا 

 اجراي طرح هادي روستا 

 احداث سالن ورزشي، پارك و بوستان بازي 
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  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ٢٩٠(جدول شماره

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي

  جنوب و غرب روستا  رودخانه و سيل
ع قرارگيري باغات و اراضي زراعي در بستر رودخانه و منب

  تأمين آب مورد نياز اراضي زراعي

  امكان كشت محصوالت گندم و جو و حبوبات  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  جوانب مختلف روستا  چشمه هاي آب
بهره برداري از منابع آب فوق در تأمين آب شرب و 

  كشاورزي، پرورش ماهي، امكان توليد آب معدني

  اقتصادي

  توسعه فعاليتهاي اقتصادي و جديددر ايجاد و   -  وجود كارآفرينان

  -  -  جمعيت جوان و نيروي فعال قوي

وجود جمعيت متخصص و داراي 

  مدرك دانشگاهي و فني و حرفه اي
-  

امكان بهره برداري از نيروي هاي متخصص در توسعه 

  اقتصادي در ايجاد صنايع روستايي

وجود كارگاههاي متعدد شامل 

سنگ معدن آهن در، كفاشي و 

  ليد البسهتو

  امكان فعاليت نيروي كار فعال روستا در آن  جنوبغرب روستا

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

  امكان توليد و تأمين انرژي  جنوبغرب روستا  وجود نيروگاه سيكل تركيبي 

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، 

  گاز، تلفن
-  -  

عالوه بر آن به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا الزم است مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و 

مسئولين محلي در قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتايج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر 

  .توسعه روستايي ارائه نمايد

  ز طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كارظرفيت شناسي نيروي انساني ا

زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك 

ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح 

ستا به سر انجام نرسد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق روستايي به وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد رو

و در اين بين نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد 

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي ). آب و زمين(و در صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد 

رشد و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي 

فت كه باشند، انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گ

  .نيروي انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود

روستاي سرخه ديزج يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده 

اي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن دارند در اين روستا عليرغم آنكه طي سالهاي گذشته مهاجرت ه

برخي از آنها موفق به . در روستا و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند
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كسب مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات بعد از 

نفر در مقاطع فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و  ٧٠تحصيل كردگان در روستاي سرخه ديزج برابر تعداد تقريبي 

  .دكتري موفق به اخذ مدرك تحصيلي شده اند
  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي در روستاي سرخه ديزج): ٢٩١(جدول شماره

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  

  ٢٣  -  -  ٣  ٢٠  دختر

  ٤٧  ٥  ٢  ٢٥  ١٥  پسر

  ٧٠  ٥  ٢  ٢٨  ٣٥  جمع

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                             

از سوي ديگر بررسي زمينه هاي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف 

نوعي ظرفيت نيروي انساني  داراي فعاليت گسترده اي مي باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به

روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد در 

اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده است و معموالً 

يت هاي مختلف رسمي و غيررسمي به فعاليت در بخش فوق نيز مبادرت مي غالب جمعيت روستايي در كنار فعال

ورزند بنابراين بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي است كه تعداد قابل توجهي از نيروي فعال روستا 

يگري از بعد از فعاليتهاي خدماتي كه از تنوع قابل توجهي نيز برخوردار است بخش د. را در خود جذب نموده است

نفر در اين خصوص به  ٧٧نيروي انساني روستا را در خود جذب نموده است كه بررسي ميداني نشان مي دهد تعداد 

فعاليت مي پردازند و در نهايت فعاليتهاي صنعت و معدن نيز سهمي ويژه را در اشتغال نيروي انساني روستا دخيل 

ساكنين روستا در سنگ معدن آهن جهان نما مشغول فعاليت  نفر از ٣٠براساس مطالعات ميداني تعداد . بوده است

  .هستند كه اين امر در افزايش تعداد فعاليت اين بخش اقتصادي حايز اهميت است

شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت ها و خدمات 

  و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستابراي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت 

  شناسايي و اولويت بندي

همچنانچه در بحث هاي گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو 

  .ركن اساسي و كلي به شرح ذيل قرار دارد

  ركن و عوامل طبيعي - ١

ي رود و معموالً وابستگي اقتصادي و اجتماعي در مناطق اين ويژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار م

روستايي بيش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل 

مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش 

، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي گياهي

حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد
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شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي  بوم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد

  عوامل انساني -٢

عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه 

انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش  بهره برداري اقتصادي و

بنابراين . بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

لي و سنتي، شير دام به محصوالت تغيير شكل مواد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان مح

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات و

از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان . ارزش توليد داده هاي طبيعي بيافزايد

  .مينه هايي هستند كه در فرآيند شناسايي ظرفيت ها توليدي مناطق روستا اثرگذار مي باشندآثار تاريخي از ديگر ز

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش باغ حلي را مي توان در موارد زير دسته 

  .بندي كرد

 توليدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات در روستا  

 ي توليدات باغ  

  پرورش زنبورعسل  

 توليدات لبني به ويژه پرورش دامهاي سبك و اصالح نژاد آنها  

 صنايع دستي روستا سابق و جديد  

 توليدات كارگاهي شامل كفش، توليد انواع البسه  

  .كه با توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود

ازي فعاليت ها و خدمات براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها برندس

  جهت تحرك اقتصادي روستا

يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شمار مي  Brandingبرندسازي يا 

محبوبيت كه براي رسيدن به چنين جايگاه الزم  اين شيوه در واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و. رود

  .است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد

 ساخت نام و نشان تجاري 

 مهيا نمودن زيرساخت ها 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

 تبليغات و جذب مشتري 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 توجه به نظرات و بازخوردها 

 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 
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 سعه مداوم و تعامل سازندهتو 

 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 

 فعاليت به شكل همه جانبه و گسترده 

  
برند تركيبي از نام، كلمه، نماد يا طرحي است كه هدف محصول و شركت بوده و آن را نسبت به محصول رقبا متمايز 

بررسي و شناسايي . م به خريد مي كندمي كند، به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدا

اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند به صورت يك برند به شمار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به 

  .شرح ذيل مي باشد

  :وجود قابليت و پتانسيل -١

شان مختص به آن قرار گيرد اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا ن

مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درجه اول بايد قابليت خاصي در هر نقطه جغرافيايي به 

  .وجود آيد و در نهايت به صورت برند آن معرفي گردد

  :دامنه فضايي برند -٢

محصول از جمله كيفيت، تبليغات، سرمايه هر برند از يك دامنه فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط 

بستگي دارد ممكن است برندي از محصول از دامنه محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و ... گذاري، حجم توليد و

  .حتي فراملي برخوردار گردد

  :رقابت -٣

م عرضه در هر بازاري برخوردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداو... برندي كه از حسن سابقه، كيفيت مناسب و

  .خواهد داشت

  :نوع بسته بندي -٤

بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم در هر توليدي به شمار مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل 

  .به برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گردد

تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن با توجه به  

مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در سطح 

  .موارد ذيل اشاره نمودروستاهاي هدف منجر به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به 
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 سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوارهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و : توليد نان هاي محلي

اين ويژگي در برخي از . تدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت نان تهيه شده آنها تأثيرگذار بوده است

ا بوده و در صورت توجه به آن مي تواند در روستاهاي هدف تبديل به يك برند خاص مناطق روستا كماكان پابرج

 .باشد از جمله آن ها مي توان به فسر و نان لواش محلي اشاره نمود

  فطير محلي): ٧٥( شماره تصوير

  
 ش غذايي تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارز: توليد تخم مرغ محلي

تفاوت قابل توجهي را دارد و اين امر با توجه به امكان توليد مرغ محلي زمينه الزم را جهت ايجاد يك برند مخصوص 

و به خصوص دام سبك در روستاي سرخه ديزج و اهميت و كيفيت محصول لبني . بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .ايجچاد يك برند در سطح روستا فراهم است آن از جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت

 وجود پرورش گوساله در عمده مناطق روستايي بخش باغ حلي سبب گرديده تا مواد اوليه : محصوالت لبني محلي

الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهيا گردد كه اين امر زمينه را براي توليد انواع محصوالت لبني از جمله 

  .راهم مي سازدپنير، كره، ماست ف

 كارگاههاي موجود توليد كفش و انواع لباس روستا كه غالب محصول آن به شهر تهران انتقال : توليد كفش و البسه

 .داده مي شود يكي از وجوه ديگر توليد در جهت ايجاد يك برند ويژه براي روستا محسوب مي شود

 ز مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي منطقه باغ حلي به سبب وجود ارتفاعات يكي ا: گياهان دارويي

مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را 

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب، 

ساريجالو، شكورآباد، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود مي باشد كه در حال سبزدرق، 

حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روستاهاي فوق را خريداري مي 

 .نمايند
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  گل گاو زبان): ٧٦( شماره تصوير

  
يل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها شناخت دقيق و اساسي پتانس

براين . در الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داشت

طور دقيق دسته  اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به

الزمه چنين ويژگي اي . بندي گردد ميزان خطا در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز بسيار كمتر خواهد بود

بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقابتي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه 

  .گذاري توسعه اقتصادي آن اولويت بندي گردد

ق با مطالعات فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي موجود روستا در ابعاد اقتصادي مطاب

  .زير قابل دسته بندي مي باشند

 وجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را براي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازد. 

 توجيه است پتانسيل فوق در ايجاد و احداث فعاليتهاي زنبورداري قابل. 

  با توجه به كاربري اراضي پيشنهادي روستا در پيرامون آن چراگاههاي خوب پيشنهاد گرديده زمينه را براي

 .پرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايد

  پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي

 .ودر

  با توجه به رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي

 .احداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته است

  فعاليتهاي بوم گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري

 .تصادي و اشتغال زايي روستا به شمار مي رودبراي توسعه اق

 سرمايه گذاري در جهت توليد انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود انواع گياهان استپي در پيرامون روستا 

 امكان توليد زعفران، گل محمدي در روستا با قابليت برندسازي  

 ت تحرك اقتصادي روستاتعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جه

مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با محوريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي توان گفت كه 

. روستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشد

ي در مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از امروزه بحث بوم گردي يا گردشگر
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مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

اي توليد بنابراين محوره ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .براي روستاي سرخه ديزج در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و 

ن از آنجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است بنابراي ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم است 

ي در نژادي جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهدار

  .دامداري هاي صنفي را نيز داشته باشد

  :بر اين اساس دام هاي سبك كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبارتند از

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 گوسفند فين شيپ 

 گوسفند شيري الكن 

 گوسفند آواسي  

 پرورش زنبورعسل و توليد فرآورده هاي مرتبط با آن  

ابليت موجود روستا توليد فرآورده هاي مرتبط با زنبورعسل از جمله فرآورده هايي است كه نمي تواند در با توجه به ق

سطح روستاي سرخه ديزج پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده 

از جمله توليداتي هستند كه مي توانند به صورت هاي آن مانند ژله رويال، بره موم، گرده گل، نيش زنبور و موم 

  .صنعتي با راندمان توليدي مناسب در سطح روستا استقرار يابند

 ايجاد صنايع لبني  

مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در 

  .د در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوندصورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي توان

جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  مرتبط با ظرفيت ها، مزيت ها و محورهاي توليد

توجه ويژه به ايده هاي مختلف  جهت دستيابي مناسب مناسب و اصولي فرآيند توسعه اقتصادي در مناطق روستايي،

كارآفريني امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق روستايي 

به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد 

نيل به اقتصاد مقاوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شكل مي روستاييان گردد از سوي ديگر براي 

  .دهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايد
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به طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي 

متنوع سازي اقتصاد،  وسعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،ت

بنابراين هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  ؛استفاده بهينه از منابع و بهبود زندگي روستاييان شود

با توجه به توانمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير . تمشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي اس

روستاها در عصر . موجود در روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اين مشكالت كاسته شود

د از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاي روستاها نيازمن حاضر با تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛

يافتن راه حل ها و روش هاي جديد بستگي دارد؛ بنابراين توسعه روستايي در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده اي با 

  ).٢٨١:١٣٨٣پاسباني، (مفهوم كارآفريني دارد 

در مناطق روستايي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر 

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد) ي، صنعت و خدماتكشاورز(بخشي 

چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت توليدات و 

هاي اقتصادي ديگر است و به  كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش

در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توسعه . جرأت مي توان گفت كه توسعه ساير بخش ها به آن وابسته است

اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده هاي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي 

هاي كارآفريني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي  نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح

  .قرار مي گيرند

كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهومي مشابه : ايده هاي بخش كشاورزي -١

يت هاي مرتبط با فعال بر اين اساس، كارآفريني در كشاورزي به معناي به كارگيري خالقيت و نوآوري در. دارند

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . كشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در اين بخش وجود دارد

فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل . كارآفريني است

 مهم ترين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستند... ت وداري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيس

كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آورند به 

، توليد براي بازارهاي عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از

است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً 

ييان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي به ايده هاي مورد نظر روستا

را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در زيرشاخه 

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  مشاغل كشاورزي و زيرشاخه هاي آن - الف

 زراعت 
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گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي سرخه ديزج مورد برداشت قرار مي گيرند كه 

 :اين محصوالت غالبًا به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرند

  .بخشي از محصول مورد خود مصرفي روستا مي گردد -١

  .مي گردد وط به مازاد توليد مي باشد به ساير مناطق به صورت خام و مواد اوليه صادربخشي ديگر كه مرب -٢

در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و توسعه 

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 

  جو پرك - 

  

  

  

  

  

  

  گندم پرك - 

  

  

  

  

  

  گندم پوست كنده - 
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  جو پوست كنده - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور جو - 

  

  

  

  

  

  

  بلغور گندم - 

  

  

  

  

  

  

  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

 فهرست توليدات مرتبط با حبوبات 

شمار مي رود لذا ايجاد واحد  با توجه به اينكه عدس مهمترين محصول توليدي روستا در خصوص حبوبات به

  .كارگاهي مرتبط با بسته بندي محصول فوق يكي از ايده هاي كارآفريني مرتبط با آن به شمار مي رود
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 پرورش قارچ 

  توليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگي - 

  

  

  

  

  

  

  كشت زعفران - 

  

  

  

  

  

  

  كشت گل محمدي - 
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  :توليدات دامي و دامپروري -٢

دامداري و دامپروري يكي از عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و از جمله عرصه هايي است كه از يك سو ارتباط تنگاتنگي 

با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي 

  .و اشتغال به شمار مي رودتوليد، كارآفريني 

وجود مراتع و چراگاه هاي مناسب براساس آنچه كه در تحليل و تبيين منابع طبيعي روستا ارائه شد بستر مناسبي 

براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي سرخه ديزج دام هاي سبك و سنگين به 

وند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد صورت توامان پرورش و نگهداري مي ش

مي تواند در توسعه اقتصادي و  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .افزايش درآمد ساكنين روستا موثر واقع شوند

 توليد انواع طيور  

طيور يكي از گامهاي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين  پرورش مدرن و صنعتي انواع 

زمينه در سطح روستاي سرخه ديزج اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابليت ايجاد 

  :اشتغال در روستا را دارد شامل

  ايجاد مرغداري - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بوقلمون - 
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  پرورش و نگهداري كبك - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري بلدرچين - 

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري شترمرغ - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش و نگهداري اردك - 
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  پرورش و نگهداري غاز - 

  

  

  

  

  

  

  پرورش انواع طيور محلي و بومي - 

  

  

  

  

  

  

 پرورش زنبور عسل 

شاورزي وابسته به زنبور عسل است از اين رو است كه ارزش درصد از محصوالت ك ٤٧اين نكته قابل توجه است كه 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥اقتصادي زنبورعسل را در دنيا 

هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال غالب را 

در اين فعاليت كشاورزي را شامل مي شود اما ايجاد و ساخت تجهيزات ضروري و مورد نياز زنبورداري بخش ديگري 

  :تجهيزاتي مانند. از شغل هاي ايجاد شده با اين فعاليت را در بر مي گيرد

  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  لباس هاي محافظتي - 

بنابراين مشاغل موجود در زمينه  ؛ابزار آالتي هستند كه بايستي توسط افرادي به غير از زنبوردار توليد گردداز جمله 

زنبور عسل به قرار زير مي  به طور كلي توليدات مرتبط با. زنبورداري از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار مي باشند

  .باشند

 كندو از خارج به آنها يافتن براي زنبور كه هستند محصوالتي اول تهدس. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور محصوالت

 كندو از خارج محصوالت اصطالحاً كه محصوالت نوع اين. آورد مي كندو به خود با پيداكردن از پس و كند مي پرواز

 هستند محصوالتي دوم دسته. باشند مي گل گرده و موم بره عسلك، عسل،: همچون مواردي شامل شوند مي ناميده
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 اصطالحاً كه دهد مي قرار استفاده مورد كندو در و كند مي توليد خود بدن داخل در معيني غدد وسيله به زنبور كه

  ...و رويال ژله زهر، موم، مانند شوند مي ناميده كندو داخل محصوالت

 كندو از در خارج عسل زنبور محصوالت 

 در موجود آب مقدار. كنند مي درست كردنشان غليظ و فمختل گياهان شهد آوري جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 توليد دارند قرار ها گل انتهاي در كه مخصوصي غدد توسط شهد. باشد مي درصد ٨٠ تا ٢٥ بين معموال ها گل شهد

 و دارد قرار بدنش در كه مخصوصي كيسه داخل در كردن آوري جمع از پس را شهدها اين عسل زنبور. گردد مي

 ها شهد اين دادن قرار از پس زنبورها. كند مي انبار موقت طور به شده درست شهد ذخيره و آوري جمع براي فقط

 ١٨ الي ١٧ تا را آنها آب مقدار دهند مي انجام شهدها روي بر مكرر طور به كه خاصي فرآيندهاي طي كندو درون

 حاصل موردنظر عسل شود يم سبب نهايت در كه شود مي شهدها اين غلظت افزايش موجب و داده كاهش درصد

 .شود

 پروراند، مي و مياورد كندو به و آوري جمع ها گل شهد از را آن زنبور كه عسلي مقابل در: برگ عسل يا عسلك 

 از زنبور را عسل اين. نيست يكديگر از آنها تشخيص به قادر كننده مصرف دارد كه وجود هم عسل از ديگري نوع

 به مانند صمغ يا چسبندگي حالت و شوند مي ديده درختان هاي برگ روي تاوقا برخي در كه شيرين هاي شيره

 .ناميم مي برگ عسل يا عسلك اصطالحا را عسل نوع نيا. كند مي جمع دهند مي ها برگ

 مي ترشح خصوصي به نقاط در مختلف هاي درخت و گياهان وسيله به كه است درختان صمغ موم بره: موم بره 

 طريقي همان به و آوري جمع غيره و آلو تبريزي، نارون، بيدمشك، بيد، همچون درختاني روي از را آن زنبور و گردد

 انبار ها سلول داخل را آن هرگز ولي آورد مي كندو به و چسبانده خود عقب پاهاي به نمايد مي حمل را گل گرده كه

 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو يدرزها و ها سوراخ از عده آن كردن مسدود براي موم بره از زنبورها. كند نمي

 و شده فيكس خود جاي در كامال تا چسبانند مي كندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. كنند مي استفاده باشد متر

 .نخورند تكان

 

  

  

  

  

  

 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. است گياهان مثل توليد در نر هاي سلول گل گرده: گرده گل 

. دارند نياز آن به خود نوزادان رشد براي زنبورها كه هستند چيزي دقيقا مواد اين و دارد وجود چربي و پروتئيني

 از سرشار گل گرده. باشد مي درصد ٣٥ تا ١١ بين چيزي و بوده متفاوت مختلف هاي گرده در پروتئين مقدار

 يكديگر با مختلف هاي گل در ها گرده شكل و ها گرده تعداد. باشد مي A,B,C,D,E نظير اصلي هاي ويتامين

 در آسم و آلرژي ميزان افزايش عوامل از يكي و هستند جابجايي قابل باد توسط ها گرده اين كه باشد مي متفاوت
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 متفاوت يكديگر با و ندارند زنبورها براي يكساني غذايي ارزش ها گرده نيا. باشند مي ها گرده همين بهار فصل

 زنبورها براي آن نوع بدترين كاج مانند سوزني برگ درختان گرده و بهترين بيدمشك گل گرده مثال براي. هستند

 .هستند

  

  

  

  

  

  

 كندو در داخل عسل زنبور محصوالت 

 از مخصوص غده يك توسط زنبور بدن داخل در كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت از يكي: عسل زهر زنبور 

 وجود بدنش در ذخيره براي كه را زهري كيسه پانزدهم روز در حدوداً و ودهنم ترشح به شروع تولد پس روز دومين

 است شده مشخص كامالً آن تركيبات است گرفته صورت زهر اين روي بر كه آزمايشاتي با امروزه .نمايد مي پر دارد

 ٦ حدود در طولي كه خود نيش با تواند مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا و

 خود قرباني بدن به ورود با عسل زنبور زهر. كند تزريق جانوران ساير يا انسان بدن داخل به را زهرش دارد متر ميلي

 زهر اما ؛شود مي خون فشار كاهش سبب نتيجه در كه شده ها رگ شدن گشاد باعث و گردد مي خون انعقاد مانع

 .شود مي استفاده آن از ها رماتيسم از برخي درمان رد امروزه و نيست مضر كامال عسل زنبور

 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ژله رويال 

 غذايي ماده اين به ملكه هاي فعاليت تكامل و رشد. كند مي تغذيه آن از عمرش روز آخرين تا تولد روز اولين

 شود مي تشكيل اسيدي از آن وزن درصد ١٠ كه است شده تشكيل مختلفي مواد از رويال ژله. دارد لكام وابستگي

 .است موجود ضروري هاي ويتامين تمام ژله اين در. نيست شده شناخته هم هنوز آن تركيب كه

 خصوصي به سنين در و كارگر زنبورهاي زيرشكمي هاي غده از جفت سه وسيله به كه است اي ماده موم: موم 

 ماده اين كمك به عسل زنبور جمعيت .گردد مي ترشح تولدش از پس روز هيجدهمين تا سيزدهمين از يعني

 ١٢ بايد موم كيلو ١ كردن درست براي متوسط طور به عسل زنبور. نمايد مي مرتفع را خود زندگي اساسي نيازهاي

 تا بدهد قرار زنبورهايش اختيار در زده قالب موم امكان حد تا كه است زنبوردار نفع به بنابراين ؛بخورد عسل كيلو

 كندوي هر از بيشتري عسل محصول سال آخر در نتيجه در و كند استفاده كمتري عسل از موم توليد براي زنبور

  .بياورد دست به عسل زنبور

  :صنايع -٣

د لذا مهمترين صنايعي كه مي از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي رون

توانند در سطح مناطق روستايي ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و 
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عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي سرخه ديزج است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني 

  .مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گردند و گوشتي مهمترين صنايعي هستند كه

 توليد البسه و كفش و امكان گسترش آن 

  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٧٧( رشمارهيتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . شتغال بهترين ضمانت كننده رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي استهمانطور كه پيشتر بيان شد ا

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

كه بنابراين مي توان چنين عنوان كرد . تعهد، جهت دهي به مسير آينده و زندگي را براي فرد به دنبال دارد

در . دسترسي و دستيابي بيشتر افراد به شغل مناسب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشد

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 

ساختار اشتغال به متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، . سطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شود

نظام برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي 

توسعه در فرآيند . به تفاوت در ويژگيها و وضعيت كمي و كيفي اشتغال در نواحي مختلف جغرافيايي خواهد انجاميد

اقتصادي الزم است به منظور پايداري اشتغال روستايي همانطور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر 

شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
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  وسعه اقتصادي با رويكرد اشتغالزاييسياستهاي ت): ٣٨(شماره نمودار 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

براساس چنين چارچوبي مي توان اهداف كمي اشتغال طرحهاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 

  .را به شرح زير طراحي و تدوين نمود

الزا در روستاي سرخه ديزج همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغ

تا  ٨فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣مي توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ١٠حداكثر 
  زجظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي سرخه دي): ٢٩٢(شماره جدول 

 درآمد طرح  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ١١.٧٢١  ١٠  پرورش دام سبك با اصالح نژاد رومانوف

  ٥٨٠  ١٠  توليدات صيفي جات گلخانه اي

  ٢٦٠٠  ٨  طرح توليد البسه و پوشاك

  برنامه ها با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون

روستا مي تواند به شرح ذيل مورد توجه واقع اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح 

  .شود

 توسعه و افزايش راندمان توليد محصوالت كشاورزي 

 كاهش صدمات و خسارات طبيعي و انساني به محصوالت كشاورزي 

 ارائه برنامه در جهت توسعه ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري روستا 

 ان توليدبرنامه در جهت اصالح نژاد دام در جهت افزايش راندم 

 برنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايدار 

 بهره گيري از توان و ظرفيت نيروي انساني 

  برنامه هاي مرتبط با بهره گيري اصولي از منابع آب از طريق تغيير شيوه هاي آبياري و تبديل آن از روش سنتي

 به مدرن 
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 برنامه در خصوص بازاريابي محصوالت توليدات روستايي 

 برنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستا 

  تعيين اقدامات مناسب براي ارتقا ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي موجود روستا

براي مردمي كردن اقتصاد و حداكثرسازي مشاركت اقتصادي و به منظور بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم 

ه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از مزيت هاي نسبي جمعيت فعال كشور به ويژ

و رقابتي روستا انجام اقدامات مناسب و موثر در جهت ارتقاء ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا الزامي مي باشد در 

  .مي باشد اين خصوص مسائل و مباحث موجود در زمينه فوق در موارد زير قابل بحث و بررسي

 شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع 

 راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتي 

  :شناخت و تعيين محدوديت ها و موانع توليد -١

ن نكات اساسي و براي شناخت محدوديت هاي موجود در راستاي توليد و افزايش آن مي توان موارد زير را به عنوا

  :كليدي موضوع تصور نمود

 عدم هماهنگي الزم دستگاه هاي اجرايي با ساكنين محلي روستا 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتًا فعاليت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و 

ساكنين محلي و شناخت مشكالت و مسائل ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از 

  .آنها توسط هر دستگاه اجرايي مرتبط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رود

 ضعف در پرداخت تسهيالت بانكي 

عليرغم آنكه پرداخت تسهيالت الزم براي اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در مناطق روستايي مورد تأييد و تصويب 

از محل صندوق توسعه ملي ) هزار بيليارد تومان ٦حدود (بيليارد دالر  ١.٥يران قرار گرفته و مقرر شده كه هيئت وز

بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري (نزد موسسات عامل 

هارات ساكنين روستا بانك هاي عامل اما در روستاي فوق و براساس اظ ؛سپرده گذاري شود) در بخش كشاورزي

  .پرداخت تسهيالت فوق را متعهد نمي شوند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده است

 مشكالت موجود در خصوص تغيير كاربري اراضي 

. دمي گير غالباً از سوي سازمان هاي مرتبط با موضوع مانند جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي صورت

بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در 

  .سطح روستا مي گردد

 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 

و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي،  همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي سرخه ديزج از برخي ويژگيها

اجتماعي دارا مي باشد كه براي بهره گيري از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص 

  .اقدامات قابل توجهي صورت نگرفته است

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢
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  موجود در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستابهره گيري از كارآفرينان 

 اعطاي تسهيالت براي گسترش اشتغال زايي در روستا برابر مقررات موجود 

 انجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت در ارتقاي ظرفيت توليدي روستا 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 س توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستاايجاد فعاليتهاي اقتصادي براسا 

 انجام طرح هاي اقتصادي و مطالعات الزم در جهت ايجاد و احداث صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در سطح روستا 

 تغيير جهت فعاليتهاي اقتصادي موجود روستا از حالت سنتي به مدرن در جهت افزايش راندمان توليد 

  طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فعاليت هاي اقتصادي روستاانجام 

 اصالح نژاد انواع دام براي افزايش توليد اقتصادي 

تعيين برنامه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي ارتقا سطح فعاليت هاي اقتصادي و 

  اشتغالزايي روستا

 مي ايفا جوامع اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، توسعه در اساسي و مهم قشين مهارت كسب و آموزش امروزه

 مهارتي سطح ارتقاء. نمود تقويت را آن و يافت دست روستا در پايدار توسعه به توان آموزش مي به توجه با. نمايد

 امكانات از وري بهره و توليدي روشهاي سازي بهينه به سوي را آنها كه باشد اي گونه به بايست مي روستائيان

 اهداف از روستايي توسعه. باشند روستايي توسعه اهداف از بخشي كننده تأمين كه اي گونه به داده سوق موجود

 مهم و اساسي عوامل از روستائيان مهارت ارتقاء و آموزش و بوده حيطه اين در اجرايي هاي برنامه و ها پروژه اصلي

 تلقي ارزش كم يا و فراموش نبايد آموزش رويكردي، چنين در ليكن. است روستايي توسعه پايداري و در تقويت

 تعريف مدت بلند اي آينده براي مستمر ظرفيتي عنوان به توسعه، انداز چشم در سند پايدار توسعه تعريفي در .شود

 سرمايه محيطي، زيست سرمايه سرمايه، مفهوم شود كه مي شامل را ها ازسرمايه حفاظت تعريف اين و است شده

  ).١٣٨٧ازكيا، ( گردد مي شامل را مصنوعي سرمايه و اجتماعي سرمايه انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه اصل

 ايجاد و ترغيب اي، منطقه هاي لپتانسي بكارگيري افتاده، دور و نواحي محروم در اشتغال به منتج كاربردي - مهارتي

 در مؤثر اجتماعي مختلف گروههاي و به اقشار توجه توليد، و عملكرد به دستيابي منظور به روستا مردم در انگيزش

 هاي برنامه در گردد و توجه روستا، توليدي هاي بخش صاحبان و شاغالن و زنان جوانان، مانند انساني هاي سرمايه

 به توجه با. گيرد قرار بررسي مورد تري وسيع انداز چشم در بايد روستا توسعه. شود دهدي خاص طور به آموزشي

 اجتماعي و اقتصادي چارچوب تحوالت در نيز روستايي هاي آموزش بايست مي توسعه و مستقيم آموزش رابطه

 سوي توسعه به ركتح و انساني نيروي تجهيز. گردد ريزي برنامه مناطق روستايي در فرآيندها و روابط و نهادها

 و فراگيرند را كاربردي و مفيد و متنوع هاي مهارت ديده و تعليم كافي حد به روستائيان كه است ميسر زماني پايدار

  ).١٣٩٠نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر وردر كش روستايي اي حرفه و فني هاي آموزش وضعيت به اجمالي نگاهي

 به نياز شغل، يافتن منظور به شهرها به مهاجرت به روستاييان تمايل بيكاري و نرخ باالرفتن و جمعيت
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 اهميت به توجه با ميان اين در .است و فوري ضروري اي حرفه و فني هاي زمينه در ماهر انساني نيروي آموزش

 و صنعت كشاورزي، گوناگون هاي شاخه در مهارتي هاي آموزش به ارائه توجه روستائيان آموزش

 بر در را ترويجي ساده هاي آموزش تنها و كم رنگ قبل هاي سال در روستايي مناطق به ورود. است ضروري خدمات

 آن در روستائيان ارتقاء مهارت يا و آموزي مهارت اصل و شده ارائه ضرورت به بنا ها ساير سازمان توسط كه داشته

شد  مي احساس همواره روستا بخش در شده ريزي برنامه و آموزشهاي مدون ارائه خالء و بود شده گرفته ناديده

  ).١٣٩٠نصيري، (

 هاي برنامه اشتغال، مورد در بنيادي و تحقيقات مطالعات از بعد بايد بيكاري معضل كردن كن ريشه منظور به

 كامل اشتغال به نيل اشتغال و وضعيت بهبود جهت در زير رهايكا راه. كرد اجرا كشور هاي مختلف بخش در اساسي

 :گردد مي عنوان اجمال به

  :سرمايه بر مبتني كارهاي راه -١

 بانكي نوين هاي روش از استفاده 

 مالياتي هاي تعرفه اصالح 

  :اطالعات بر مبتني كارهاي راه -٢

 از استفاده خصوص به و ها زمينه تمامي در وري بهره افزايش براي هم(پيشرفته  هاي تكنولوژي از استفاده 

  )كاريابي براي اينترنت

 اطالعات انتشار 

 سازماني هاي فعاليت در الكترونيك خدمات ايجاد 

 :آموزش بر مبتني كارهاي راه -٣

 ابتدايي هاي آموزش سطح افزايش 

 تكميلي تحصيالت استانداردهاي افزايش 

 كاربردي- هاي علمي وزشآم خصوص به و آموزش امر در بيشتر گذاري سرمايه 

 منبع همان( هاي فني رشته خصوص به و دانشگاهي هاي رشته ظرفيت در تغيير.(  

 اى حرفه و فنى هاى آموزش هاى ويژگى - 

 پرداخته تمركز نداشتن و داشتن مسئله به اى و حرفه فنى آموزش هاى م نظا در درسى ريزى برنامه در از آنكه قبل

 و فنى آموزش نظام هدف هاى اندازه هر. شود روشن كنونى دنياى در آن ملزومات و ها ماهيت، ويژگى بايد شود

آنها  ه دربار توان مي بهتر گردند مطرح تر شفاف جامعه انتظارات كنونى و جوامع ساختار در آنها نقش و اى حرفه

 ناكارآمدى و كرده اجهمو جديدى چالش با پيشين را تعاريف جوامع، جانبه همه و سريع تغييرات. كرد ريزى برنامه

 شده ناگزير گذشته در دهه هاي) ILO(كار  المللى بين سازمان كه بينيم مي رو اين از. اند كرده آشكار را آنها

آمده  پيشين تعاريف در آموزش واژه براى. دهد ارائه جديدى اى تعريف حرفه و فنى هاى آموزش كار از بار چندين

 تجارى يا فنى مهارت و دانش آن وسيله به شود كه مي اطالق آموزشى نوع هر به اى حرفه و فنى آموزش كه است

  ).١٣٨٥صالحي،( كار محيط در يا باشد مدرسه در اينكه از اعم يابد، مى يا توسعه شود مى حاصل
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 مد جوانان جايي كه در مخصوصاً افراد تا شخصيت شود طراحى اي گونه به بايد آموزش است آمده ديگرى تعريف در

 زبان به اند، يافته دست مشترك باور كي به نظران صاحب امروزه چه آن. يابد توسعه هستند نظر

 به هم و است) شغل( كارى مفهوم به آن، هم جديد معناى در اى حرفه و فنى هاى ش آموز كه است اين ساده

 هاى وختگان برنامهآم دانش براى ابزارى شناخت و صرف عملى هاى مهارت دارا بودن بنابراين. شهروندى مفهوم

  ).1389آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى دنياى كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و فنى

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها برنامه اين اهداف

 مناطق در اشتغال ايجاد به معطوف اي و مشاوره فني خدمات و مهارتي هاي آموزش توسعه و دسترسي افزايش 

  .روستايي

 روستايي در مناطق كارآفريني و اشتغال به مهارت فاقد آموختگان دانش تشويق.  

 روستايي خدمات توسعه و هاي تجاري پروژه اجراي روستايي، صنايع اندازي راه به روستائيان تشويق.  

 روستا در شاغلين وري بهره افزايش.  

 اي وحرفه فني هاي آموزش اهداف - 

 مهارت قد فا افراد براي اشتغال به دستيابي

 تحوالت فناوري از ناشي جديد هاي مهارت با انساني نيروي مهارت تطبيق

  ).1387همكاران، و شكوهي خواجه(باالتر  وري بهره به دستيابي منظور به انساني نيروي مهارت ارتقاء

عه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توس

  كاركردي در سطح روستا 

شناخت دقيق قابليت و پتانسيل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي 

امري بديهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توسعه 

ناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضوي از منظومه پيراموني خود به فعاليت مت

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي سرخه ديزج 

  .و هدف توسعه روستا منظور گردندانجام گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون 

  :محور توسعه روستا براساس فعاليتهاي دامداري -١

براساس يافته هاي وضع موجود و تحليل و تبيين صورت گرفته در خصوص منابع طبيعي، انساني موجود روستا 

ايش درآمد ساكنين، فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي، افز

ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه 

براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي توان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به 

را مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دا

  .روستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشند

  :زنبورداري -٢
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و استپي در منطقه از يك سو و زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي 

نيروي انساني مجرب و آموزش ديده موجود روستا از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا 

اين امر به ويژه با بهره گيري از توان زنبورعسل در توليد فرآورده هاي متنوع و مختلف آن از . مربوط به خود هستند

  .گردد اهميت خاصي برخوردار مي

  :بوم گردي -٣

در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي 

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كنند، اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت 

در . چرا كه برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين صنعت پايدار، نقشي اساسي و حياتي در آينده ي جامعه دارد

سال هاي اخير توجه به موضوع گردشگري و شناخت قطب هاي توريستي و مناطق مستعد گردشگري، مورد توجه 

سئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق م

  .گردشگري، گامي موثر برداشته شده است

 صنايعو رونق بازار  انرژيمنابع  تامينسطح درآمد،  ، افزايشنرخ بيكاري كاهشدر  صنعت گردشگريشگرف  تاثيرات

صورت ه شغل ب ٦تا  ٢ورود هر گردشگر  ازاءبه  .صنعت است اينپرداختن به  ويژه ايمزايتنها بخشي از  دستي

روند با احتسابات مشاغل در بخش هاي توليدي و  ايندر محاسبات اقتصاد دانان توسعه  .مي شود ايجاد مستقيم

  .دنفر مي رس ١٥تا  ٩ برايشغل  ايجادهر گردشگر به  براي خدماتي

 گردشگري منطقه  

مي كند و صنعتي نوپا به شمار مي  طيمراحل اوليه رشد خود را  زنجاندر منطقه  بويژه ايراندر  گريصنعت گردش

ميـراث فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

گردشگري و تأمين نيازهاي مختلف توريستها را اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه بزرگ  اين. برخوداراست

رضايت ديداري، فيزيكي، عاطفي و اجتمـاعي در آنهـا، امكـان توسـعه  ايجاددارد تا بتوانـد بـا تـأمين ايـن نيازها و 

  .منطقه را فراهم نمايد

 تفريحي و با انگيزه طبيعت گردي، گردشگري روستايي زنجانبه منطقه سفر  مندبخش عمده گردشگران عالق

عالوه براين چون صنعت گردشگري براي منطقه  .اقدام مي زنند ايندست به  استفاده از جاذبه هاي تاريخي موجود

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 

صنعت گردشگري با كمترين سرمايه گذاري باالترين را تهديد مي كند و توسعه  زنجانبحران بيكاري منطقه 

  .اشتغالزايي را بدنبال خواهد داشت

با توجه به رشد صنعت گردشگري در اين منطقه و پتانسيل موجود در اين روستا و انتظار افزايش ورود گردشگر به 

بوم . روستا ايجاد گرددي در اين و اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  گردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احترام به طبيعت، احترام به فرهنگ

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 
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يوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه، شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به ش

اين شاخه از گردشگري بر اساس نتايج توسعه پايدار آن شناخته مي شود كه . بيشترين فايده را براي آن داشته باشد

ي و ارتقاء شامل حفاظت از محيط زيست، آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن به جامعه محل

  .معيشت آنها مي باشد

 باغداري  

فعاليتهاي باغداري به سبب نقش آن در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي 

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

ات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح روستاي سرخه ديزج جز به سبب وجود باغ

خصيصه اصلي اقتصاد آن محسوب مي شود و با توجه به كيفيت باالي محصوالت باغي توليد شده در سطح روستا از 

قتصادي و اشتغالزايي در جمله سيب اين قابليت براي روستاي سرخه ديزج وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه ا

در سطح روستا ... چارچوب توسعه باغات و صنايع مرتبط با آن مانند بسته بندي محصول، خشكبار و چيپس ميوه و

از سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي سرخه ديزج به كشت و . اهميت يابد

  . م نمودپرورش گل محمدي و محصول پسته نيز اقدا

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي سرخه ديزج كه در توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد 

كفش و البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي سرخه 

توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله  ديزج به شمار مي رود كه با

  .مركز كشور را در بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي سرخه ديزج گردند

 زراعت  

به توليد و فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه 

كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته بري 

جايگاهي ويژه را در اقتصاد روستا دارا هست در اين خصوص كشت زعفران از جمله محصولي است كه مي تواند به 

  .عنوان محور توسعه روستاي سرخه ديزج مورد توجه واقع شود

 فظ محيط زيستح 

يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه و كسب 

درآمد براي آنان است؛ كه از اين طريق ساكنين منطقه ترغيب به حفظ محيط زيست، آداب و رسوم و آنچه براي 

مي تواند در حفظ و پاسداري محيط زيست طبيعي و  به اين ترتيب اكوتوريسم. گردشگران جذاب است مي شوند

مردم محلي با نمايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش . انساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذار باشد

محصوالت صنايع دستي شان به آنان و مشاركت دادن گردشگران در فعاليت هاي روزمره خود به ارزش ميراث 

عالوه بر اين آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي . هرچه بيشتر در حفظ آن مي كوشند فرهنگي خود پي برده و

گردشگران و طبيعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع 
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ه سادگي نمي تواند و هجوم گردشگران و سرمايه هاي غير بومي ديگر ب كسب درآمد برايشان مطرح خواهد شد

  .موجب كاهش غناي فرهنگي منطقه گردد

 بازار هدف 

با پيشرفت هاي صورت گرفته در صنايع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين 

رين نيز در ديد و دسترس عالقمندان به سفر و گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري يا توريسم، بزرگت

    .صنعت در دنيا محسوب مي شود و شاخه ي طبيعت گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن است

را به مقصدي مطلوب براي  روستاتواند اين  ميو كوهستاني  اندازهاي زيبا وجود آب و هواي مطلوب و چشم 

يي، قيمت مناسبت مخصوص روستاوجود فرهنگ از مزيت هاي ديگر اين طرح مي توان به   .گردشگري تبديل كند

  .اقامت، محيط اقامتي متفاوت و دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرد

در مي توان از جمله فعاليت هايي است كه ... تبليغات محيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و براي جذب گردشگر 

از طريق همچنين  .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .بازار هدف معرفي كرد مي توان اين روستا را براي بخشي از اينترنت و گردشگري مجازي،

  اكوتوريسم(تعريف طرح بوم گردي( 

ها، روابط  كند كه بيشتر آن هاي بسياري را براي كسب و كارهاي كوچك خانوادگي ايجاد مي گردشگري فرصت

اين حضور و مشاركت از . خانه و امالك خانواده گردشگرپذير در بردارند مستقيم و متقابل ميزبان و مهمان را در

سوي خانواده، براي تجربه و رضايت گردشگر و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي 

د ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چن ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . است

بر اساس اولين . گردي است هاي بوم گذشته در ايران به شدت در حال توسعه است، ايجاد و توسعه اقامتگاه سال

گردشگري است كه به معيارهاي  ، اقامتگاه بومي يا اكولوژ امكانات اقامتگاهييالديم ٢٠٠٢تعريف رسمي در سال 

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 يجاد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ا 

  استفاده از معماري و مصالح بومي و داشتن بافت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و

 رنگ محيط؛

 رساني پايدار و كاهش مصرف آب؛ هاي آب استفاده از سيستم 

 هاي خشك و دفع ديگر انواع زباله بدون آسيب رساني به محيط؛ زباله هايي براي بازيافت به كارگيري روش 

 هاي نو با استفاده از وسايل مدرن؛ هاي پايدار به روش هاي سنتي و به كار گيري انرژي استفاده از انرژي 

 كار گروهي همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ 

 گران و مالكان اقامتگاه ها درباره چگونگي حفاظت و هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردش ها و برنامه ارائه كارگاه

 برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛

 يريزي توسعه پايدار محل هاي تحقيقاتي در جهت برنامه همكاري با برنامه. 
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اي ها كه ويژگي يكساني دارند، دار اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل

ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه هاي قديمي بازسازي 

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . شوند شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي

نان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و كنند، سعي بر اين است تا ميهما خانوادگي ارائه خدمات مي

هاي طبيعت  برخي از آنان فعاليت. از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را به انجام برساند

گردي مكملي چون بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي 

درواقع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي  .دهند ران خود ارائه ميرا به مساف

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و  هاي گردشگري، ساختار محيطي بوم خدمات، محصوالت و فعاليت

هاي اصلي يك  ركان و هستهمشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي مناسب زيربنايي گردشگري كه ا

هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتل

محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي 

ن حداكثر تعامل با جامعه محلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي طبيعي منطقه احداث شده و ضم

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٧٨( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 ن رعايت اصول فني و مهندسي كه تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان ها هاي بوم گردي ضم كليه اقامتگاه

هستند، با استفاده از مصالح بومي و با بهره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي 

 .دباشپيرامون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته 

  طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود

 و بازيافت پسماندها و استفاده بهينه از  در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت

پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون 

 .خود منتهي شود

 دشنكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته با. 
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  نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در

 .دمصرف انرژي داشته و حداقل آلودگي نوري را در منطقه ايجاد نماي

 ر سيستم گرمايش و سرمايش اقامتگاه هاي بوم گردي بايد ضمن تأمين رفاه مسافران حداقل تاثير منفي را ب

محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه 

 .دهاي بوم گردي به كمترين حد ممكن برس

  استفاده از پوشاك بومي ضمن رعايت اصول بهداشتي و ايمني براي كليه كارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي و

داشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط همچنين رعايت اصول به

 .تالزامي اس

 هاي بومي را با استفاده  كليه اقامت گاه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعايت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشيدني

 .داز سفره آرايي بومي و رعايت اصول بهداشتي به گردشگران ارائه نماين

  حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون

اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 هاي بوم گردي در محيط هاي طبيعي و به دور از مراكز امدادي، ضروري است كليه  با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه

اقامتگاه هاي ضمن شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي 

حوادث در  گزارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت

از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و ( خودمحدوده جغرافيايي فعاليت 

به انجام برسانند و همجنين كارمندن ملزم به اخذ گواهينامه معتبر كمك هاي اوليه و ) …مطابق گزارش مذكور و

 .دامداد از مراجع ذيصالح هستن

  تگردشگران به هنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي ضروري اسآگاهي و پايبندي. 

ها در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل ميراث  كارشناسان طبيعت گردي استان

الغي و بر عملكرد فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه استان هاي كشور ناظر بر اجراي دستور العمل اب

نظير  گردي در ايران و استقبال بي شايان ذكر است؛ روند رو به رشد بوم. داقامتگاه هاي بوم گردي خواهند بو

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  هاي بومي، نشانگر اين است كه دست گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

تواند راهگشاي مسير  آنچه اكنون مي. تري روستايي و عشايري اسگذاري ويژه در بخش گردشگ نيازمند سرمايه

گردي و توسعة آنها بر اساس استانداردها  هاي بوم توسعه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاه

 .تو اركان ياد شده اس

 معرفي طرح 

بر خالف هتل ها كه ويژگي يكساني دارند، اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه 

داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي 

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . بازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شوند
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زندگي در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي  ميهمانان با شيوه سنتي

 .دسفر خود را به انجام برسان

 تفاوت اقامتگاههاي بوم گردي با هتل و مهمان پذير 

هاي گردشگري،  اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي خدمات، محصوالت و فعاليت

گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي  محيطي بوم ساختار

هاي اصلي يك اقامتگاه است، آن را از ديگر الگوهاي اقامتي مانند   مناسب زيربنايي گردشگري كه اركان و هسته

 .دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان هتل

  خدمات قابل ارائه 

صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و لباس، . ين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشددر ا

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 

د و ابداعات نوستالوژيك داشته هر چقدر سنتي تر باشي. گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

همچنين مي توان فعاليت هاي طبيعت گردي مكمل . تباشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داش

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

بل واحدهاي بوم گردي در برخي مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن از يك دهه ق

در دوسال گذشته ضوابط تشكيل اين واحدها توسط سازمان . موقع اين واحدها بصورت امروز داراي شناسنامه نبودند

ي شدت گرفته و در حال ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گرد

  .دواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشن ٥٠حاضر بيشتر از 

 مكان اجراي طرح 

روستاها و مناطق نمونه گردشگري، كويرها و مناطق جنگلي و همه روستاهاي كشور كه داراي جاذبه هاي تاريخي، 

 .داقامت بوم گردي مي باشن فرهنگي و رفاهي مي باشند گزينه مناسبي براي راه اندازي

 مجوز تأسيس 

در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث 

 .فرهنگي و گردشگري مراجعه نمود

 توسعه بوم گردي در آينده 

دنبال  روزهاي تعطيل مردم به روزها همه به دنبال يك جاي دنج و متفاوت براي آخر هفته خود مي باشند و در اين

بر همين اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردي در ايران . فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند

اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

ميليون  ٢٠همچنين بر اساس برنامه ششم توسعه كه . دناشدني دار ابيتي وصفالخصوص خارجي جذ گردشگران علي

گردشگر هدف برنامه مي باشد توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه هاي 

  .دمي نماي حمايتي براي تاسيس اين واحدها در همه مناطق گردشگري و بافتهاي تاريخي و روستايي را دنبال
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 انواع اقامتگاه هاي بوم گردي 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي . بر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

در مشخصات اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي . متاز تعيين مي شوندانجام دهند طبقه م

هر يك از درجه ها اعالم شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي درباره مديريت و 

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 ن رفاه اجتماعينقش پروژه در تأمي 

در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله 

  :تچنين اس

 مستحكم نهاد مقدس  يها انيبرابر، تحكيم بن يها ز سالمت، رفاه و امنيت، تأمين اجتماعي، فرصتبرخوردار ا

 و بهره مند از محيط زيست مطلوبخانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض 

  ي ها ارزشتوسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و

مشروع، حفظ كرامت و حقوق  يها يمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاداسال

 جتماعي و قضاييها و بهره مند از امنيت ا انسان

  شامل آسياي ميانه، ( يغربدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب

، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر )كشورهاي همسايهقفقاز، خاورميانه و 

 شتغال كاملاقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به ا

  ،الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي

بر اساس تعاليم اسالمي و  يا فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه نوانديشي و پويايي

 )ره( ينيامام خم يها شهياند

  تجهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحداراي تعامل سازنده با 

 يامدهايپ. ستيقابل تصور ن گريامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن د

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يو زندگ تيتمركز فعال يها شهرها به عنوان كانون. ندا كرده رياجتناب ناپذ شهيهم

ها  دارند كه كمبود آن يها نقش اساس آن سميشهرها در متابول گانهي كرهيكنند چاره پ نيرا تضم خود يداريپا

ه طور عام به عنوان توجه به مراكز تفريحي و گردشي ب. به وجود آورد يشهر اتيدر ح ياختالالت جد تواند يم

كننده حداقل كاركرد آن در  انيب هيشب نيبلكه ا. ستياز كاركرد آن ن يزياغراق آم فيشهرها تعر يتنفس يها هير

و هم از  نانيشهرنش يطيمح ستيز يازهاين نيتأم دگاهيفضاها هم از د نيا .رود يشهرها به شمار م كيمفهوم اكولوژ

 نيتر به مهم نجايدر ا. دارد تيدر خور اهم يگاهيآن جا يتباط و تعامل اجتماعو بستر ار يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .شود يدر شهرها اشاره م آن يكاركردها



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٥٢٣ 

 

امروزه . هستند يآرامش و رفع خستگ يمحل برا نيها بهتر رستورانفضاهاي تفريحي نظير : يحيكاركرد تفر. ١

... ، بازار و يو محل يگيخانواده روابط همسا يحيتفر ياز كاركردها يبخش نيگزيها جا مجموعهاين  يحيكاركرد تفر

  .شده است

اقشار  يازهايهستند كه با توجه به ن يا افتهيساز روابط نانوشته سازمان  نهيها زم مجموعهاين : يكاركرد ارتباط. ٢

  .ابدي يدوام م و رد؛يگ يشكل م يمختلف اجتماع

 ينيعوجه  دودر ... و  يروان يطيو مح ي، اقتصاديرهنگف ياجتماع يتوجه به شاخصها يزندگ تيفياز ك منظور

مسكن  تيفيك يدسترس تيفيبهتر ك ليتحص طيمثل شرا. است يشهر يزيدر روند برنامه ر) يفيك( يذهنو  )يكم(

اشتغال ( ياجتماع يها و فرصت يكنش متقابل اجتماع يبرا ييها فرصت جاديگذران اوقات فراغت ا يفضاها تيفيك

 يو اجتماع يو عاطف يروان يازهاين نيتأم يشهر يزندگ تيفيك يجوهره اصل...) و  يجتماعرفاه مشاركت ا

 تيفيك. ناقص خواهد بود) ...و  حيتفري، شاداجتماعي، ، آرامش خاطر تعلق ييبايز تيبه امن ازيمثل ن(شهروندان 

لذا . رديگ يرا در بر م تيامنو  يو شاد تيهمچون رضا ييها است كه شاخص يابعاد روان رندهيدر بر گ يشهر يزندگ

مثل  ياجتماع يها به فرصت يدسترس يها بر اساس آن با شاخص و نامند؛ يم زين ياجتماع تيمنظر آن را رضا نياز ا

از رفاه  يانيآن را ب گريد يا واژه را مترادف با رفاه و عده نيا يبرخ شود يشغل، ثروت و اوقات فراغت توجه م

 يزندگ تيفيك يابيارز يارهاياز مع يكي. شود يها مشخص م آن عيو نحوه توض يعموم يالهاكا زانيبا م كه دانند؛ يم

 يزندگ تيفيك يشاخص اجتماع ياصل يارهايمع ريكه از ز باشد يم يباز و سبز عموم يدر شهرها فضا يشهر

  .باشد يم

جهت، در  نيبه هم. است شيرو به افزا يريبه طور چشمگ يزندگ تيفيك تفريحي در يفضاها تينقش و اهم امروزه

  .نديآ يبه شمار م نيزم يكاربر يزيبرنامه ر ماتيتصم نفكيجزء الهاي باز و تفريحي اكثر كشورها، فضا

روزانه به چند  يطيگفت كه انسان، در هر شرا ديمراكز تفريحي و گردشي با اجتماعي – ياثرات روان يدر بررس

از  نيهمچن. دينما نيفضا را تأم نيا تواند يفريحي و گردشي ممراكز ت كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيمراكز تفريحي و گردشي در شهرها، كاركرد ز ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياز مباحث مهم و  يكيبه عنوان  نيهمچن. شود يشهرها م يستيز تيفيك شيسبب افزا

مهم اختصاص  اريبس يكاربر نيها به ا آن يشهر ينهاياز زم ياديكه هر ساله مساحت ز يشده است به طور ليتبد

  .شود يداده م

و گسترش مراكز تفريحي و گردشي شهر را به صورت  جاديااز  يناش يآثار اجتماع توان يم يكل يبند ميتقس كيدر 

  :ارائه كرد ريز

  يآثار جامعه شناخت. ١

  يآثار فرهنگ. ٢

آثار مطلوب و نا مطلوب فضاهاي باز، مراكز  يبا نظر به مطالب ارائه شده به معرف) يروان يروح( يآثار روانشناخت. ٣

  .ميپرداز يشهروندان م يبر رو يانشناختو رو ي، فرهنگياز منظر جامعه شناخت يتفريحي و گردش



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٥٢٤ 

 

 يها ييبايبدون ارتباط با ز ها ييتوانا نيدارد و ا ياريبس يها ييشده است كه توانا دهيآفر يانسان به گونها فطرت

به  باشند يم و مراكز تفريحي ها پارك، كه همان فضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي يشهر يكه در زندگ يعيطب

انسان شكوفه  يها تياز مراكز تفريحي و گردشي خالق يو بالطبع در پرتو بهره مند ديگرا يم يدو خمو يافسردگ

 ريغ راتيو تاث ايشهر از مزا ميشهروندان مق شترياگرچه ب. ديمايپ يخود م يانسان راه تكامل را در زندگ و گردد؛ يم

 انيو كنش متقابل م ريتأث نياما ا دستنيخود آگاه ن يفضاهاي باز، مراكز تفريحي و گردشي بر زندگ ميمستق

به  يگوناگون يها ها توسط پژوهش آن ياز آن بر زندگ ياز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردار يبرخوردار

موضوع اشاره شده  نيبه ا زين ميو قرآن كر ثيعلما و احاد يها نوشته انيبه عنوان مثال در م. باشد يم دهياثبات رس

  :كه ديآ يبه دست م نيچن ثيو احاد تاياست از مجموعه آ

  .كند يو اورا شاد وخوشحال م دهيبه او آرامش بخش. ديزدا يانسان را م يها به مراكز تفريحي و گردشي غم رفتن. ١

 ايو  جاديدر او ا يديرا از انسان دور كرده و شور و ام يديو نوم اسياز مراكز تفريحي و گردشي حالت  يبهره مند. ٢

  .دكن يم تيتقو

مشكالت با  نيكه ا يدارد به طور يو روان يروح يها يماريقابل توجه در درمان ب يريمراكز تفريحي و گردشي تاث. ٣

  .رود يم انياز م ها طيمحاين در  دنينگاه كردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس كش

  .و تكامل است يتعال يكت به سوحر يبرا زهيانگ بارتباط با مراكز تفريحي و گردشي موجب نشاط و موج. ٤

تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان 

  و روستا

  پرورش دام سبك با اصالح نژاد رومانوف
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  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 برآورد تسهيالت مورد نياز 

  برآورد سود تسهيالت): ٢٩٣(جدول شماره

  محاسبه نرخ سود به روش جديد  حشر

  ١٥.٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠  )اصل تسهيالت(اصل مبلغ 

  %١٢  )به درصد(نرخ سود ساليانه 

  ١٢  برحسب ماه) دوران وقفه(دوران تنفس 

  ١.٨٨٧.٠٠٠.٠٠٠  )دوران وقفه(سود دوران تنفس 

  ١٧.٦١٢.٠٠٠.٠٠٠  )دوران وقفه(جمع اصل و سود دوران تنفس 

  ٤٨  )رحسب ماهب(مدت زمان بازپرداخت 

  ١  )برحسب ماه(فاصله زماني پرداخت اقساط 

  ٤.٦٤٩.٩٩٢.٤٦٢  )سود پرداختي(جمع كل سود سالهاي آتي 

  ٢٢.٢٦١.٩٩٢.٤٦٢  جمع اصل و سود پرداختي در پايان دوره

  ٤٦٣.٧٩١.٥١٠  مبلغ هر قسط

 برآورد هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 

  وه تأمين منابع آنهزينه طرح و نح): ٢٩٤(جدول شماره

  جمع كل درصد طرح موضوع تسهيالت عنوان حساب

  جمع  مورد نياز تكميل

  ١٨.٦٦٩ ٩٥ ١٨.٦٦٩ ١٨.٦٦٩ هزينه هاي ثابت با قبل از بهره برداري

  ٩٨٨ ٥ ٩٨٨ ٩٨٨ سرمايه در گردش

  ١٩.٦٥٧ ١٠٠ ١٩.٦٥٧ ١٩.٦٥٧ جمع كل سرمايه گذاري

  ٣.٩٣١  ٢٠  ٣.٩٣١  ٣.٩٣١  آورده متقاضي

  ٠  ٠  ٠  ٠  سرمايه پرداخت شده

  ٠  ٠  ٠  ٠  جاري سهامداران

  ١٥.٧٢٥  ٨٠  ١٥.٧٢٥  ١٥.٧٢٥  تسهيالت مالي پيشنهادي

  ٠  ٠  ٠  ٠  )بانك(تسهيالت ساير بانكها 

  ٠  ٠  ٠  ٠  بستانكاران و اسناد پرداختي

  ٠  ٠  ٠  ٠  )ذكر شود(ساير 

  ١٩.٦٥٧  ١٠٠  ١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  جمع منابع تأمين

 مايه گذاري طرحبرآورد هزينه هاي سر 

  )ارقام به ميليون ريال(هزينه سرمايه گذاري طرح ): ٢٩٥(جدول شماره

  جمع كل  مورد نياز  محاسباتي  شرح هزينه ها

  ٢.٥٠٠  ٢.٥٠٠  ٢.٥٠٠  زمين

  ٦٤١  ٦٤١  ٦٤١  محوطه سازي

  ٤.٩٦٨  ٤.٩٦٨  ٤.٩٦٨  ساختمان ها
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  ٦.٩٣١  ٦.٩٣١  ٦.٩٣١  ماشين آالت و تجهيزات

  ١.٢١٢  ١.٢١٢  ١.٢١٢  تأسيسات

  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠  وسايط نقليه

  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  اثاثيه اداري

درصد جمع  ٢(هزينه هاي پيش بيني نشده 

  )باال

٨٥٦  ٨٥٦  ٨٥٦  

  ١٧.٩٧٨  ١٧.٩٧٨  ١٧.٩٧٨  جمع هزينه هاي ثابت

  ٦٩١  ٦٩١  ٦٩١  هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٩٨٨  ٩٨٨  ٩٨٨  سرمايه در گردش

هاي  جمع كل سرمايه گذاري طرح با هزينه

  قبل از بهره برداري

١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  

 برآورد كل سرمايه گذاري طرح و نحوه تأمين منابع مالي آن 

  برآورد كل هزينه سرمايه گذاري ): ٢٩٦(جدول شماره

  مبلغ كل  مبلغ  عنوان حساب

  ١٨.٦٦٩  ١٨.٦٦٩  هزينه هاي ثابت

  ٩٨٨  ٩٨٨  هزينه هاي سرمايه در گردش

  ١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  جمع كل

      منابع مالي مورد نياز

  ٣.٩٣١  ٣.٩٣١  سرمايه سهامداران

  ١٥.٧٢٥  ١٥.٧٢٥  تسهيالت اعتباري بانك

  ١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  جمع كل

 زمين محل اجراي طرح 

  زمين محل اجراي طرح): ٢٩٧(جدول شماره

  قيمت كل  )ريال(قيمت واحد   واحد  مقدار  شرح

  ٢.٥٠٠  ٥٠٠.٠٠٠  مترمربع  ٥.٠٠٠  زمين

  ٢.٥٠٠  جمع كل

 محوطه سازي محل اجراي طرح 

  هزينه محوطه سازي): ٢٩٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت   واحد  شرح

تسطيح و خاكبرداري و 

  خاكريزي

  ٢٧  ٨.٥٠٠  ٣.١٣٢  مترمكعب

  ١١٦  ٣٥٠.٠٠٠  ٣٣٠  مترمربع  متر ٢ديواركشي با ارتفاع 

  ٧  ٩٠٠.٠٠٠  ٨  مترمربع  درب ورودي

  ٥٥  ١١٠.٠٠٠  ٥٠٠  مترمربع  جدول بندي، كانال كشي

  ٢٠٠  ٤٠٠.٠٠٠  ٥٠٠  مترمربع ٢٠(آسفالت و پياده رو سازي 
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  )درصد زمين

  ٢٢٥  ٣٠٠.٠٠٠  ٧٥٠  مترمربع  )درصد زمين ١٥(فضاي آزاد 

  ١٢  ٨٠٠.٠٠٠  ١٥  عدد  روشنايي

  ٦٤١  جمع كل

 هزينه ساختمان سازي 

  سازي هزينه ساختمان): ٢٩٩(جدول شماره

مساحت  مشخصات موضوع رديف

  )مترمربع(

 )ميليون ريال(قيمت  )ريال(قيمت واحد 

 ٢.١٠٠ ١.٥٠٠.٠٠٠  ١.٤٠٠ متر ٣سقف ايرانيت، كف خاكي ارتفاع  جايگاه مسقف ١

  ٧٧٠  ٧٠٠.٠٠٠  ١.١٠٠ داراي آخور و آبشخور كف خاكي بهاربند ٢

  ٣٠٠  ٢.٥٠٠.٠٠٠  ١٢٠ خندقي، كف سيماني، ديواره ها بلوكي سيلو ٣

جايگاه انبار  ٤

 مواد كنسانتره

  ٢٧٥  ٢.٥٠٠.٠٠٠  ١١٠ سقف ايرانيت، كف و ديواره ها سيماني

  ٣٣٠  ١.٥٠٠.٠٠٠  ٢٢٠ سقف ايرانيت، كف و ديواره ها سيماني جايگاه علوفه ٥

سقف ايرانيت، ديواره ها كاشي كف  قرنطينه ٦

 سيماني

١١٣  ١.٥٠٠.٠٠٠  ٧٥  

ره ها كاشي كف سقف ايرانيت، ديوا بيمارستان ٧

 سيماني

٢٦٣  ٣.٥٠٠.٠٠٠  ٧٥  

  ١٢٥  ٢.٥٠٠.٠٠٠  ٥٠ ديواره ها آجري كف خاك مخزن كود ٨

سقف ايرانيت ديواره ها آجري با روپوش  زايشگاه ٩

 سيماني

٦٠  ٢.٥٠٠.٠٠٠  ٢٤  

  ٢٠٠  ٢.٥٠٠.٠٠٠  ٨٠ ١.٢، عمق ٠.٨، عرض ٣طول  حمام ضدكنه ١٠

ديواره ها سقف ايرانيت، كف موزاييك،  دفتر مديريت ١١

 گچ زده

١٣٢  ٥.٥٠٠.٠٠٠  ٢٤  

سقف ايرانيت، كف موزاييك، ديواره ها  خانه كارگري ١٢

 گچ زده

١٣٢  ٥.٥٠٠.٠٠٠  ٢٤  

سقف ايرانيت، كف سيماني، ديواره ها  انبار تجهيزات ١٣

 آجري سيمان زده

٨٨  ٣.٥٠٠.٠٠٠  ٢٥  

جايگاه ماشين  ١٤

 آالت

 ٣.٥سقف ايرانيت، كف خاكي ارتفاع 

 متر

٣٨  ٢.٥٠٠.٠٠٠  ١٥  

  ٦  ٧٥٠.٠٠٠  ٨ كف سيماني شيب دار ١.٢ارتفاع  سكوي تخليه ١٥

حوضچه  ١٦

 ضدعفوني سم

  ٣٨  ١.٥٠٠.٠٠٠  ٢٥ متر ٣و طول  ١.٥، عرض ١٠عمق 

 ٤.٩٦٨ جمع
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 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٣٠٠(جدول شماره

هزينه هاي  شرح

  باقيمانده

زش كل ار

 )ميليون ريال(

 ٧٥  ٧٥ حقوق پرسنل در طول اجراي طرح

  ٣٦٠  ٣٦٠  )هزينه هاي سرمايه اي% ٢(هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانكي 

  ٣٦  ٣٦  )درصد حقوق كل ٢(آموزش پرسنل 

  ٢٢١  ٢٢١  )وخت، مواد اوليه، حقوق و دستمزدروز هزينه هاي آبريال برق، س ١٥(هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي 

 ٦٩١  ٦٩١ جمع

  برآورد هزينه خريد تأسيسات 

هر واحد خدماتي، عالوه بر دستگاههاي اصلي خط توليد، جهت تكميل يا بهبود فرآيندها، نياز به تجهيزات و 

... ات اطفا حريق وتأسيسات جانبي، نظير تأسيسات گرمايش و سرمايش، آب، برق، ديگ بخار، كمپرسور، تأسيس

انتخاب اين موارد با توجه به ويژگيهاي فرآيند و محدوديتهاي منطقه اي و زيست محيطي انجام مي . خواهد داشت

 .تأسيسات و تجهيزات مورد نياز اين طرح و هزينه هاي تهيه آن در جدول ذيل ارائه شده است. گيرد

  برآورد هزينه خريد تأسيسات ): ٣٠١(جدول شماره

  كل برآورد هزينه  باقيمانده   شرح 

  ٨٥  ٨٥  كيلووات و تجهيزات مربوطه ١٠انشعاب برق به قدرت 

  ٦٥  ٦٥  كابل كشي و كانال و تابلو برق و نصب و راه اندازي

  ٦٥٠  ٦٥٠  متر با لوله گذاري ٥٠حفر چاه آب شرب به عمق 

  ١٢٠  ١٢٠  كابل كشي و كانال و نصب و راه اندازي

  ١٥  ١٥  ثابت انشعاب تلفن يك خط تلفن

  ١٢  ١٢  كابل كشي و كانال و نصب و راه اندازي

  ٣٥  ٣٥  وسايل اطفاي حريق

  ٦٥  ٦٥  دوربين و دزدگير

  ٤٥  ٤٥  منبع آب و سوخت

  ١٢٠  ١٢٠  )سري كامل(وسايل سرماشي گرمايشي 

  ١.٢١٢  ١.٢١٢  جمع كل

 برآورد هزينه خريد تجهيزات 

ه از شركتهاي مهم توليد كننده يا نمايندگي هاي معتبر برآورد هزينه تهيه تجهيزات، براساس استعالم صورت گرفت

همچنين هزينه هاي جانبي تهيه تجهيزات، شامل هزينه هاي حمل و نقل، نصب و راه اندازي، عوارض . مي گردد

 .نيز محاسبه مي شود... گمركي و
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  )ارقام به ميليون ريال(برآورد هزينه خريد تجهيزات ): ٣٠٢(جدول شماره

  جمع كل  هزينه هاي واحد  تعداد  شركت و كشور سازنده  نام ماشين آالت  رديف

  ١٢٥  ١٢٥  ١  دستگاه  داخلي  علوفه خرد كن  ١

  ١١٠  ١١٠  ١ دستگاه داخلي  آسياب و ميكسر  ٢

  ٢٥  ٢٥  ١ دستگاه داخلي  منبع آب  ٣

  ١٥  ١٥  ١ دستگاه داخلي  منبع سوخت  ٤

  ٧٠  ٣٥  ٢ دستگاه داخلي  سمپاش موتوري زنبه اي فرغوني  ٥

  ٢٠  ٠.٨  ٢٥ دستگاه داخلي  ظروف نگهداري شير  ٦

  ٥٠  ٥  ١٠ دستگاه داخلي  فرغون و بيل -لباس كار  ٧

  ٢٥٠  ٢٥٠  ١ دستگاه داخلي  تجهيزات شيردوشي  ٨

  ٥٠  ٢٥  ٢ دستگاه داخلي  كپسول گاز و ررگوالتور فشار و شعله افكن با شيلنگ  ٩

  ٧٥  ٧٥  ١  دستگاه داخلي  شير سرد كن صنعتي   ١٠

  ٣٠  ٣٠  ١  دستگاه داخلي  ارآالت و تجهيزات جانبيابز  ١١

  ٦٤٠  ١٦  ٤٠  راس داخلي  بره نر آماده جفتگيري  ١٢

  ٥٤٠٠  ١٥  ٣٦٠  راس داخلي  ماده آمده جفت گيري  ١٣

  ٣٦  ١٨  ٢  عدد داخلي  باسكول  ١٤

  ٣٥  ٣٥  ١  عدد داخلي  پخچال ميزي  ١٥

  ٦.٩٣١  جمع كل

 برآورد هزينه خريد وسايل نقليه و حمل و نقل 

  )ميليون ريال(برآورد هزينه خريد وسايل نقليه و حمل و نقل ): ٣٠٣(ل شمارهجدو

  كل هزينه  باقيمانده  قيمت واحد  تعداد  واحد  نوع وسيله نقليه

  ٧٠  ٧٠  ٧  ١٠  دستگاه  گاري دستي

  ٥٥٠  ٥٥٠  ٥٥٠  ١  دستگاه  وانت نيسان با تانك استيل

  ٦٢٠  جمع كل

 برآورد هزينه خريد اثاثيه اداري 

  )ميليون ريال(برآورد هزينه خريد اثاثيه اداري ): ٣٠٤(جدول شماره

  مبلغ كل  باقيمانده  قيمت واحد  تعداد  واحد  شرح

  ٢٠  ٢٠  ٢  ١٠  ست كامل  ميز و صندلي

  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ١  ست كامل  مبلمان اداري

  ٢٥  ٢٥  ٥  ٥  عدد  )به طور متوسط.. (كمد، فايل و

  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ١  دستگاه  كامپيوتر و متعلقات آن

  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ١  سري  اي اوليهجعبه كمك ه

  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ١  سري  طراحي سايت

  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١  سري  تجهيزات آبدارخانه

  ٢٥٠  جمع كل
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 برآورد سرمايه در گردش مورد نياز طرح 

  برآورد سرمايه در گردش مورد نياز طرح): ٣٠٥(جدول شماره

  جمع  مورد نياز  روز/مدت  شرح

  ٧٧١  ٧٧١  ٦٠  مواد اوليه و كمكي و بسته بندي

  ١٤٦  ١٤٦  ٣٠  مطالبات حقوق و دستمزد

  ١١  ١١  ٣٠  آب، برق و سوخت

  ٦  ٦  ٣٠  تنخواه هزينه اداري

  ٤٦  ٤٦  ٣٠  تنخواه هزينه تعمير

  ٧  ٧  ٣٠  تنخواه هزينه حمل و نقل

  ٩٨٨  ٩٨٨    جمع سرمايه در گردش

 هزينه هاي ساليانه 

ك سري از هزينه ها بايستي به صورا ساالنه عالوه بر سرمايه گذاري مورد نياز جهت احداث و راه اندازي واحد، ي

اين هزينه ها شامل تهيه مواد مصرفي، نيروي انساني، انرژي مصرفي، هزينه . براساس توليد محصول انجام شود

استهالك تجهيزات، ماشين آالت و ساختمانها، هزينه تعميرات و نگهداري، هزينه هاي فروش محصوالت، هزينه 

  .مي باشد... وتسهيالت دريافتي، بيمه 
  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ٣٠٦(جدول شماره

ميليون (هزينه كل   )ريال(هزينه واحد   مصرف ساالنه  مصرف روزانه  واحد  شرح

فرآيند   )ريال

  توليد

ساير 

  مصارف

  ١٩  ٥.٧٦٠  ٣.٣٠٠  ١  ١٠  مترمكعب  آب مصرفي

  ٢٥  ٨٨٦  ٢٥.٥٠٠  ٤٠  ٥٥  كيلووات ساعت  برق مصرفي

سوخت 

  مصرفي

  ٠  ٣.٥٠٠  ٠  ٠  ٠  ليتر  ازوئيلگ

  ٠  ٤.٥٠٠  ٠  ٠  ٠  مترمكعب  گاز طبيعي

  ٩٠  ١٠.٠٠٠  ٩.٠٠٠  ٣٠  ٠  ليتر  بنزين

  ١٣٤  جمع كل

 مشخصات مواد مصرفي 

  برآورد هزينه مواد مصرفي): ٣٠٧(جدول شماره

  )ميليون ريال(هزينه   مقدار  )ريال(قيمت واحد   واحد  شرح مواد مصرفي

  ٩٣٠  ٨٨.٥٥٠  ١٠.٥٠٠  كيلوگرم  يونجه خشك

  ١.٠٨٠  ٨٠.٠٠٠  ١٣.٥٠٠ كيلوگرم  سبوس گندم

  ٧٥٠  ٢٥٠.٠٠٠  ٣.٠٠٠ كيلوگرم  سيلوي ذرت

  ٧١٣  ٩٥.٠٠٠  ٧.٥٠٠ كيلوگرم  كاه جو

  ٥٥١  ٥٨.٠٠٠  ٩.٥٠٠ كيلوگرم  دانه جو

  ١٤  ١.١٥٠  ١٢.٠٠٠ كيلوگرم  اوره

  ١٢  ١.٠٣٠  ١٢.٠٠٠ كيلوگرم  كربنات كلسيم
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  ٦٠  ١.٠٩٠  ٥٥.٠٠٠ كيلوگرم  مكمل ويتاويني

  ٦  ١.١٤٠  ٥.٠٠٠ كيلوگرم  فسفات سديم

  ٢٤٩  ٩.٩٥٠  ٢٥.٠٠٠ كيلوگرم  تفاله چغندر

  ١١  ٢.٤٠٠  ٤.٥٠٠ كيلوگرم  نمك

  ١١٣  ١٥٠  ٧٥٠.٠٠٠  ليتر   هزينه مواد شستشو و ضدعفوني كننده

  ٩٠  ٢٠٠  ٤٥٠.٠٠٠  ليتر  هزينه هاي سموم و مبارزه با انگل ها

  ١٥  ٣٠٠  ٥٠.٠٠٠  كيلو  مواد شوينده و بهداشتي

  ٩٦  ١٢  ٨.٠٠٠.٠٠٠  سري  مواد تغذيه

  ٤.٦٨٨  جمع كل

 برآورد هزينه استهالك طرح 

  برآورد هزينه استهالك طرح): ٣٠٨(جدول شماره

  جمع كل  درصد  مبلغ  شرح هزينه ها

  ٥١  ٨  ٦٤١  محوطه سازي

  ٢٤٨  ٥  ٤.٩٦٨  ساختمان ها

  ٤٨٥  ٧  ٦.٩٣١  ماشين آالت و تجهيزات

  ١٤٥  ١٢  ١.٢١٢  تأسيسات

  ١٢٤  ٢٠  ٦٢٠  ليهوسايل نق

  ٥٠  ٢٠  ٢٥٠  اثاثيه اداري

  ٥٠  ارقام فوق) درصد ٥(پيش بيني نشده 

  ١.١٥٤  جمع كل

 برآورد هزينه تعمير و نگهداري طرح 

  برآورد هزينه تعمير و نگهداري طرح): ٣٠٩(جدول شماره

  جمع كل  درصد  مبلغ  شرح هزينه ها

  ١٣  ٢  ٦٤١  محوطه سازي

  ٩٩  ٢  ٤.٩٦٨  ساختمان ها

  ٣٧٧  ٤  ٦.٩٣١  الت و تجهيزاتماشين آ

  ٩٧  ٨  ١.٢١٢  تأسيسات

  ٢٥  ٤  ٦٢٠  وسايل نقليه

  ٢٥  ١٠  ٢٥٠  اثاثيه اداري

  ٢٧  ارقام فوق) درصد ٥(پيش بيني نشده 

  ٥٦٣  جمع كل
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 برآورد هزينه حقوق كاركنان مستقيم

  برآورد هزينه حقوق كاركنان مستقيم): ٣١٠(جدول شماره

  جمع حقوق ساليانه  )ريال(ه حقوق ماهيان  )نفر(تعداد   عنوان

  ٨٠٤.٩٥١.٧٩٢  ١١.١٧٩.٨٨٦  ٦  كارگر

  ٦٧.٠٧٩.٣١٦  ١١.١٧٩.٨٨٦  ١  دامپزشك پاره وقت

  ١٣٤.١٥٨.٦٣٢  ١١.١٧٩.٨٨٦  ١  نگهبان

      ٨  جمع كاركنان توليدي

  ١.٠٠٦.١٨٩.٧٤٠  جمع كل حقوق

  ٢٣١.٤٢٣.٦٤٠  بيمه% ٢٣اضافه مي شود 

  ١.٢٣٧.٦١٣.٣٨٠  )يالر(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه 

 برآورد هزينه حقوق كاركنان غيرمستقيم 

  برآورد هزينه حقوق كاركنان غيرمستقيم): ٣١١(جدول شماره

  جمع حقوق ساليانه  )ريال(حقوق ماهيانه   )نفر(تعداد   عنوان

  ٢٤١.٤٨٥.٥٣٨  ٢٠.١٢٣.٧٩٥  ١  مديرعامل

  ٢٠١.٢٣٧.٩٤٨  ١٦.٧٦٩.٨٢٩  ١  اداري، مالي و فروش

ركنان جمع كا

  غيرتوليدي

٢      

  ٤٤٢.٧٢٣.٤٨٦  جمع كل حقوق

  ١٠١.٨٢٦.٤٠٢  بيمه% ٢٣اضافه مي شود 

  ٥٥٤.٥٤٩.٨٨٧  )ريال(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه 

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٣١٢(جدول شماره

ينه هاي ثابت و متغير هز  هزينه هاي متغير  هزينه هاي ثابت  هزينه هاي توليد

  مبلغ  درصد  مبلغ  درصد  )ميليون ريال(

  ٤.٦٨٨  ٤.٦٨٨.١٣٥.٠٠٠  ١٠٠  ٢  ٠  مواد اوليه، كمكي و بسته بندي

  ١.٢٣٨  ٤٣٣.١٦٤.٦٨٣  ٣٥  ٨٠٤.٤٤٨.٦٩٧  ٦٥  حقوق و دستمزد توليدي

  ١٣٤  ١٠٧.٤٠٧.٢٠٠  ٨٠  ٢٦.٨٥١.٨٠٠  ٢٠  آب، برق، سوخت و ارتباطات

  ٥٦٣  ٤٥٠.٣٨٨.٢١٠  ٨٠  ١١٢.٥٩٧.٠٥٢  ٢٠  تعميرات و نگهداري

  ١.١٥٤  ٠  ٠  ١.١٥٣.٩٨٣.٨٤٤  ١٠٠  استهالك

  ٦٩  ٠  ٠  ٦٩.٠٩٦.٧٩٥  ١٠٠  استهالك قبل از بهره برداري

  ٠  ٠  ٨٥  ٠  ١٥  پيش بيني نشده

  ٧٣  ٧٣.٢٥٦.٠٠٠  ١٠٠  ٠  ٠  )درصد فروش ٠.٥(توزيع و فروش 

  ٥٤٥  ٠  ٠  ٥٤٤.٥٤٩.٨٨٧  ١٠٠  حقوق و دستمزد غيرتوليدي يا اداري
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  ٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ق امتيازح

  ٣٦  ٠  ٠  ٣٥.٩٥٥.٨٢٦  ١٠٠  هزارم سرمايه ثابت ٢بيمه 

  ٨.٥٠٢  ٦.٣٣٢.٨٥٦.٨٠٦    ٢.٢٤٠.٢٣٤.١٨٩    جمع كل

 پيش بيني قيمت فروش محصوالت 

  برآورد قيمت فروش محصوالت): ٣١٣(جدول شماره

  قيمت فروش  واحد فروش  نام محصول

  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠  راس  ميش

  ٢٥.٠٠٠.٠٠٠  راس  قوچ

  ٣٠٠.٠٠٠  كيلو  شت بره پرواريگو

  ١٥٠.٠٠٠  كيلو  پشم

  ١.٨٠٠  كيلو  كود

  ٣٠.٠٠٠  ليتر  شيرتوليدي

 پيش بيني درآمد حاصل از  فروش محصوالت 

  برآورد درآمد حاصل از فروش محصوالت): ٣١٤(جدول شماره

  ١٤٠١  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  درآمد حاصل از فروش

  %١٠٠  %٩٥  %٩٠  %٨٥  %٨٠  درصد

  ٤.٦٠٨  ٤.٣٧٨  ٤.١٤٧  ٣.٩١٧  ٣.٦٨٦  ميش

  ٦٤٠  ٦٠٨  ٥٧٦  ٥٥٤  ٥١٢  قوچ

  ٧.٤٨٨  ٧.١١٤  ٦.٧٣٩  ٦.٣٦٥  ٥.٩٩٠  گوشت بره پرواري

  ١٤٤  ١٣٧  ١٣٠  ١٢٢  ١١٥  پشم

  ٦٩١  ٦٥٧  ٦٢٢  ٥٨٨  ٥٥٣  كود

  ١.٠٨٠  ١.٠٢٦  ٩٧٢  ٩١٨  ٥٦٤  شيرتوليدي

  ١٤.٦٥١  ١٣.٩١٩  ١٣.١٨٦  ١٢.٤٥٤  ١١.٧٢١  جمع كل

 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ٣١٥(جدول شماره

  ١٤٠٢  ١٤٠١  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  شرح

  ١٤.٦٥١  ١٣.٩١٩  ١٣.١٨٩  ١٢.٤٥٤  ١١.٧٢١  درآمد

  %١٠٠  %٩٥  %٩٠  %٨٥  %٨٠  كسر مي شود

  ٧.٨٤٦  ٧.٤٥٤  ٧.٠٦١  ٦.٦٦٩  ٦.٢٧٧  بهاي تمام شده

  ٦.٨٠٥  ٦.٤٦٥  ٦.١٢٥  ٥.٧٨٤  ٥.٤٤٤  سود ناخالص

  كسر مي شود

  ٦٥٤  ٦٢١  ٥٨٨  ٥٥٦  ٥٢٣  عمومي هزينه هاي فروش، اداري و

  خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي

  ٦.١٥١  ٥.٨٤٤  ٥.٥٣٦  ٥.٢٢٩  ٤.٩٢١  سود عملياتي

  مي شود) كسر(اضافه 
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  ٨٩٩  ٨٩٩  ٨٩٩  ٨٩٩  ٨٩٩  هزينه هاي مالي

  خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

  ٥.٢٥٢  ٤.٩٤٥  ٤.٦٣٧  ٤.٣٣٠  ٤.٠٢٢  سود ناشي از فعاليتهاي عادي قبل از ماليات

  ١.٣١٣  ١.٢٣٦  ١.١٥٩  ١.٠٨٢  ١.٠٠٦  ماليات سود فعاليتهاي عادي 

  ٣.٩٣٩  ٣.٧٠٩  ٣.٤٧٨  ٣.٢٤٧  ٣.٠١٧  سود خالص ناشي از فعاليتهاي عادي 

 تعيين درصد فروش در نقطه سر به سري 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري  سربه نقطه يا سر سربه  نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سود آوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه توليد از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هرقدر هزينه. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه د،باش سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت يها وضعيت هزينه اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

 .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي اتجريان تا كشد مي طول كه زماني است مدت سرمايه بازگشت دوره

   .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان دليل به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي رقرا استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در بخصوص روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه ينبد كار روش

  .است آمده سال بدست ٣برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

را در قالب درصدي از  نرخ بازده سرمايه گذاري يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه گذاري . سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  . يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود
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 به گذاري بازدهي سرمايه نرخ به عنايتشد و با  بررسي و مديريتي اجرا، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ٢٦ميزان 

  توليدات صيفي جات گلخانه اي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 در ـازين مورد هيسرما .دـريگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح ياجرا مرحله دو در يكل طور به

 نيتأم گردش در هيسرما قيطر از يبهره بردار دوران در ازين مورد هيسرما و ثابت هيطرح، سرما ياجرا دوران

  . رنديگ يم قرار استفاده مورد يبردار بهره دوارن يط و يداريخر طرح ياجرا مرحله در ثابت يها ييدارا. شود يم

 برآورد سرمايه ثابت طرح 

 شود مي اطالق...  و آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات، ها، ساختمان احداث مانند ها گذاري سرمايه از تهدس آن به

 بخش اين در آنها تهيه و خريداري هاي هزينه و قيمت. هستند نياز مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

  هزينه هاي زمين  
  زمين هزينه خريد): ٣١٦(جدول شماره

 )ميليون ريال ( هزينه كل  )هزارريال ( هزينه واحد  )متر مربع ( متـراژ 

٤٥ ٥/١ ٣٠٠٠٠ 
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  هزينه هاي محوطه سازي 

  هزينه محوطه سازي): ٣١٧(جدول شماره

 )ميليون ريال (هزينه كل  )هزارريال( هزينه واحد  مقدار شــرح رديف

 ٥ ١٠ مترمربع٥٠٠ محوطه سازي ١

  ١٦  ٢٠  مترمربع٨٠٠  حصاركشي  ٢

  ١٤  -  -  جدول كشي  ٣

 ٣٥ جمع كل

 هزينه هاي ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٣١٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(هزينه كل  )هزارريال(هزينه واحد  )مترمربع(زير بنا  شــرح رديف

 ٤/١٤ ٤٠٠ ٣٦ انبار ١

  ٨  ٤٠٠  ٢٠  موتورخانه  ٢

  ٦  ٥٠٠  ١٢  سرويس بهداشتي  ٣

  ١٨  ٤٥٠  ٤٠  و نگهبانياداري   ٤

گلخانه كماني با پوشش   ٥

  پالستيك ضخيم دواليه

٢٥٥ ٨٥  ٣٠٠٠  

  

 ٤/٣٠١ جمع كل 

 هزينه هاي خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٣١٩(جدول شماره

 هزينه كل هزينه واحد تعداد شــرح رديف

 ٢٠ ١٠ ٢ اي تاسيسات آبياري قطره ١

  ٦  ٣  ٢  ش پشتي موتوريسمپا  ٢

  ٨/٤  ٢/١  سري٤  وسايل باغباني  ٣

  ٥/١  ١٥/٠  ١٠  فرغون  ٤

  ١٢  ١  ١٢  هواكش  ٥

  ١  ٥/٠  ٢  باسكول  ٦

  ١  ١  سري١  وسايل ايمني  ٧

 ٣/٤٦ جمع كل

 برآورد هزينه خريد تأسيسات 

  هزينه خريد تأسيسات ): ٣٢٠(جدول شماره

 )ليون ريالمي(هزينه كل )هزارريال(هزينه واحد تعداد شــرح رديف

 ٤٠ - - حق انشعاب برق سه فاز ١

  ١٠  -  -  كابل كشي ونصب تابلوي برق  ٢

  ٢٠  ٢٠٠٠٠  ١  موتور پمپ آب و لوله كشي  ٣

  ٤/٦  ٨٠٠  عدد٨  كوره هواي گرم و ضمايم  ٤
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  ٤٠  -  -  تاسيسات حرارت مركزي  ٥

 ٤/١١٦ جمع كل

 برآورد هزينه خريد وسايل نقليه 

  ه خريد وسايل نقليهبرآورد هزين): ٣٢١(جدول شماره

 هزينه كل  هزينه واحد  تعداد شــرح رديف

 ٧٨ ٧٨ ١ وانت نيـــسان ١

 ٧٨ جمع كل

 برآورد هزينه خريد تجهيزات اداري مورد نياز 

  هزينه خريد تجهيزات اداري مورد نياز): ٣٢٢(جدول شماره

 هزينه كل  شرح رديف

 ٣ تلفـن ١

  ١  ميز و صندلي اداري  ٢

  ١  انهوسايل آشپزخ  ٣

  ٢  وسايل رفاهي كاركنان  ٤

 ٧ جمع كل

  برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٣٢٣(جدول شماره

 هزينه كل  شـــرح رديف

 ٥/٢ هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيالت ١

  ٥/١  آمــوزش  ٢

 ٤ جمع كل

 يه گذاري ثابتبرآورد اجزا و ميزان سرما 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه گذاري ثابت): ٣٢٤(جدول شماره

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٤٥ زمـين

  ٤/٣٣٦  محوطه سازي و ساختمان ها

  ٣/٤٦  ماشين آالت

  ٧٨  وسايل نقليه

  ٤/١١٦  تاسيسات

  ٧  تاسيسات اداري

  ٤  برداري هزينه هاي قبل از بهره

 ١/٦٣٣ جمع

 ٦/٣١ )اقالم فوق %  ٥معادل ( نشــده  پيش بيني

 ٧/٦٦٤ جمـــــع كل
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 برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي): ٣٢٥(جدول شماره

 )ريال ميليون(هزينه كل )هزارريال(هزينه واحد  مصرف ساالنه شـرح رديف

 ٥/٢ ٥٠ كيلوگرم٥٠ سموم ضدعفوني كننده ١

  ٦/٠  ٦٠  كيلوگرم١٠  سموم قارچ كش  ٢

  ٦/٠  ٦٠  ليتر١٠  سموم حشره كش  ٣

  ٣٢/٠  ٦٥/٠  كيلوگرم٥٠٠  كود شيميايي  ٤

  ٥/٠  ٥٠  تن١٠  كوددامي و خاك  ٥

  ٧٥  ٥٠  كيلوگرم١٥٠٠  پالستيك كف بستر  ٦

  ٩/٣  ٥/٠  عدد٧٨٠٠  بذر خيار  ٧

 ٤٢/٨٣ جمع كل

 برآورد هزينه پرسنلي 

  برآورد هزينه پرسنلي): ٣٢٦(جدول شماره

 حقوق كل حقوق ماهانه نفر -تعداد  ـرحشـ رديف

 ٨/١٦ ٢/١ ١ مدير طرح ١

  ٢/٦٧  ٨/٠  ٦  كارگر دائم  ٢

  ٦/١٢  ٩/٠  ١  راننده  ٣

  ٢/٢٥  ٩/٠  ٢  نگهبان و موتورچي  ٤

 ٢٤ سهم حـق بـيمه كارفـرما% ٢٣

 ٨/١٤٥ - ١٠ جـــمــــع كل

  برآورد هزينه هاي استهالك 

ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته كليه اموال با گذشت زمان از : استهالك

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد
  برآورد هزينه استهالك ): ٣٢٧(جدول شماره

 هزينه كل نرخ  ارزش دارايي شـــرح رديف

 ٦٤/٣٣ %١٠ ٤/٣٣٦ ساختمان و محوطه سازي ١

  ٩٧/١٣  %١٢  ٤/١١٦  تاسيسات  ٢

  ٦٣/٤  %١٠  ٣/٤٦  آالت ماشين  ٣

  ٦/١٥  %٢٠  ٧٨  وسايل نقليه  ٤

  ٧/٠  %١٠  ٧  تاسيسات اداري  ٥

 ٥٤/٦٨ جمع كل
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 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ٣٢٨(جدول شماره

 )ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد  مصرف ساالنه واحد شـــرح

 ٥/٧ ٢٥٠ ٣٠٠٠٠ اعتكيلووات س برق

  ٩/٣  ٦٥٠  ٦٠٠٠  ليتر  بنزيـن

  ٤  ١٦٠  ٢٥٠٠٠  ليتر  گازوئيل

  ١  -  -  -  تلفـن

 ٤/١٦ جمع كل

  برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  برآورد هزينه جاري طرح): ٣٢٩(جدول شماره

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٤٢/٨٣ مواد اوليه و نهاده هاي توليد

  ٨/١٤٥  حقوق و دستمزد

  ٧١/٢١  اري و تعميراتنگهد

  ٥٤/٦٨  استهالك

  ٤/١٦  سوخت و انرژي

 ٨٧/٣٣٥ جمع كل

 ٧٩/١٦ )اقالم فوق %  ٥معادل ( پيش بيني نشــده 

 ٦٦/٣٥٢ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

براي  سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيماً در توليد نقش دارد اطالق مي شود

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ٣٣٠(جدول شماره

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٧١/٤١ )شش ماهه  –براي يك دوره ( مواد اوليه 

  ٤٥/٣٦  )سه ماهه ( حقوق و دستمزد 

  ١/٤  )سه ماهه ( سوخت و انرژي 

 ٣٥/٨٢ جمـــــع كل

 برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و يقطرح از طر مالي اين منابع تامين

 .است گرديده بيني
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  برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن ): ٣٣١(جدول شماره

 )ميليون ريال ( هزينه  شـــرح

 ٧/٦٦٤ سرمايه ثابت

  ٣٥/٨٢  سرمايه در گردش

 ٠٥/٧٤٧ جمـــــع كل

 فروش محصوالت  برآورد توليدات و 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت): ٣٣٢(جدول شماره

 )ميليون ريال(ارزش كل ميزان توليد )هزارريال(ارزش واحد  شرح رديف

 ٥٨٠ تن ٢٠٠ ٢٩٠٠ خيار گلخانه اي ١

 ٥٨٠  جمع كل

 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ٣٣٣(جدول شماره

 ميليون ريال شــرح

 ٥٨٠ )فروش ( مد درآ

 ٦٦/٣٥٢ قيمت تمام شده: كسر مي شود 

 ٣٤/٢٢٧ سود ناويژه

 ٦/١١ هزينه هاي اداري و فروش: كسر مي شود 

 ٧٤/٢١٥ سود عملياتي

 ١ استهالك هزينه هاي قبل از بهره برداري: شود  كسر مي

 ٧٤/٢١٤ سود ويژه قبل از كسر ماليات

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است اصطالحي سري سربه نقطه يا سر هسرب نقطه

 ها هزينه ميزان آن در كه دهد مي نشان را اقتصادي بنگاه توليد از ميزاني سر، سربه نقطه. رود مي كار به آن سودآوري

 نقطه از بيشتر توليد، اگر. زيان نه و كند مي سود نه ليدتو از سطح اين در بنگاه و شود مي برابر درآمدها ميزان با

 سر نقطه باشد، باالتر ثابت هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و برد خواهد سود بنگاه باشد، سر سربه

 باشد، شتربي متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي هزينه وضعيت اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد سطح ديگر عبارت به. است صفر طرح اقتصادي سود درآن كه شود مي تعيين درآمدي سطح حالت اين در

  .شود مي محاسبه زير بصورت سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه
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 رگشت سرمايهدوره ب 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه است زماني مدت  سرمايه بازگشت دوره

  .شود برابر آن عايدات با پروژه در اوليه گذاري سرمايه تا كشد مي طول كه است زماني

 توسط آن محاسبه بودن آسان ليلد به كه است اقتصادي هاي طرح ارزيابي استاندارد هاي روش از يكي روش اين

 زمان بلندي و كوتاهي طرح، ارزيابي معيار روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد مالي گران تحليل بيشتر

 دوره با هايي طرح به نسبت بيشتري جذابيت تر كوتاه سرمايه بازگشت دوره با هاي طرح. است سرمايه بازگشت

  .دارد كاربرد يكديگر با طرح چند يا دو مقايسه هنگام در صوصبخ روش اين. دارند بلندتر بازگشت

 مي گذاري سرمايه ي ساليانه سود احتمالي مقدار بر تقسيم گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست 2.2برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و شود مي محاسبه جامعه فرد هر براي كه شود مي اطالق معياري يا شاخص به سرانه

 كل سرمايه گذاري. شود مي استفاده آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 ريال ميليون ٣٢٣٧ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٣٢٣٧ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري سرمايه

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي 

بي كارايي يك سرمايه اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيا. از سرمايه گذاري اوليه نشان مي دهد

  . گذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به شد و با عنايت بررسي و مديريتي اجرا ، فني نظر امكان از نقطه پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ١٨ميزان 
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  طرح توليد البسه و پوشاك

  
  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 ميزان محصوالت توليدي 

  برآورد ميزان محصوالت توليدي): ٣٣٤(جدول شماره

  )ريال(قيمت فروش   )ريال(قيمت واحد   واحد  ميزان توليد ساالنه  نام محصول

  ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠  دست  ١٠٠٠٠  توليد پوشاك

  ٢٦٠٠  )ليون ريالمي(جمع كل 

 تعداد و مشخصات اشتغال ايجادي در طرح 

  مشخصات تشنغال ايجادي در طرح): ٣٣٥(جدول شماره

  نيروي كار
تعداد اشتغال جديد 

  در پايان اجراي طرح
  آموزش هاي مهارتي  محل تأمين

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ٤  ساده

  حين اخذ مجوز آموزشها در  داخل شهر و روستا  ٣  ماهر

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ١  متخصص

 برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح 

  )ارقام به ميليون ريال(هزينه سرمايه گذاري طرح ): ٣٣٦(جدول شماره

  )ميليون ريال(جمع كل   شرح هزينه ها

  ١٢٠٠  زمين

  ١٧٠  محوطه سازي

  ١٢٠٠  ساختمان سازي

  ١٠٤٠  تجهيزاتماشين آالت و 

  ٦٦  تأسيسات عمومي

  ٣٢٠  وسايل حمل و نقل

  ٣٤  )درصد هزينه ساختمان اداري ٣٠الي  ٢٠(وسايل دفتري 

  ١٤١  )درصد اقالم باال ٥(پيش بيني نشده 

  ٤١٧١  )ميليون ريال(جمع كل 
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 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ٣٣٧(جدول شماره

 )ريال(زش كل ار شرح

 ٥٩٤٢٠٠٠٠ )هزينه هاي سرمايه اي% ٢٠(هزينه هاي تهيه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهاي بانكي 

 ٥٩ )ميليون ريال(جمع كل 

 سرمايه ثابت  
  سرمايه ثابت): ٣٣٨(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٤١٧١٠٠٠٠٠٠  هزينه هاي سرمايه اي  ١

  ٤٩٤٢٠٠٠٠  از بهره برداريهزينه هاي قبل   ٢

 ٤٢٣٠٤٢٠٠٠٠ جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ٣٣٩(جدول شماره

 )ريال(مبلغ  شرح

 ١٨٠٠٠٠٠٠٠ مواد اوليه و بسته بندي

  ٤٢٠٠٠٠٠٠ آب، برق، سوخت

  ٥٢٥٢٠٠٠٠ تعميرات و نگهداري

  ٩٣١٠٠٠٠٠٠ حقوق و دستمزد

  ١٣١٣٠٠٠٠٠ استهالك

  ١٣٣٦٨٢٠٠ )اقالم باال% ١(شده توليد پيش بيني ن

  ١٣٥٠١٨٨٢ )درصد اقالم باال ١(اداري و فروش 

  ١١٧٤٩٢٠٠٠  )مقدار وام سرمايه ثابت% ٥(تسهيالت مالي 

  ٦٨٠٠٠٠٠ )هزينه هاي قبل از بهره برداري% ٢٠(استهالك قبل از بهره برداري 

  ٥٢٠٠٠٠٠٠ )فروش% ٢(آموزش و كنترل كيفيت محصول 

  ٣٠٧٩٩٦٤٢  )اقالم باال% ٢(نشده و ساير پيش بيني 

 ١٥٧١ )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد سرمايه در گردش 

سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي 

در طرح هاي . يد نقش دارد اطالق مي شودحداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما در تول

خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و 

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
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  برآورد سرمايه در گردش): ٣٤٠(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٥٠٠٠٠٠٠  )ماه ١مدت (مواد اوليه   ١

  ١٥٥١٦٦٦٦٦  )ماه ٢(حقوق و دستمزد   ٢

  ٣٥٠٠٠٠٠ )ماه ١(آب، برق و سوخت  ٣

  ٤٣٧٦٦٦٦ )ماه ١(ساير  ٤

 ١٧٨ )ميليون ريال(جمع كل 

 ميزان محصوالت توليدي 

  برآورد ميزان محصوالت توليدي): ٣٤١(جدول شماره

  )ريال(قيمت فروش   )ريال(قيمت واحد   واحد  ميزان توليد ساالنه  نام محصول

  ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠  دست  ١٠٠٠٠  توليد پوشاك

  ٢٦٠٠  )ميليون ريال(جمع كل 

  سود و زيان 

  برآورد سود و زيان): ٣٤٢(جدول شماره

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠  درآمد ساالنه  ١

  ١٥٧٠٧٨١٧٢٤  هزينه ساالنه توليد: كسر مي شود  ٢

 ١٠٢٩٢١٨٢٧٦ سود و زيان ناويژه
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