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و اشتغال  يدر توسعه اقتصاد ينهاد تيساز و محدود تيو مقررات محدود نيقوان نييو تب ليتحل ف،يتوص - ٨-٢
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  ١٤١.....................................................  بخش ايهدف دهستان و  يصنعت و خدمات روستاها ،يو عرضه در بخش كشاورز
نظام  د،يمنابع تولفرادست و برنامه ها،  ياسناد و طرح ها ياز مباحث بررس يريجه گيو نت يجمع بند - ١٠-٢
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  ١٤٨....................................................................  ييروستا ييزا و  اشتغال ياقتصادتوسعه   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 يايجوانان و سرپرستان خانوار جو 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 ياقدامات مناسب برا نييتع
 روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيارتقاء سطح فعال يبرا ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يها برنامه نييتع
در سطح  يكاركرد اسيبا مق ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يگذار هيسرما يها ها و پروژه طرح يبند تيو اولو نييتع

  روستا
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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(ن دوره سرشماري براساس آخري. درصد از كل كشور را شامل مي شود ١.٤٣

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

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

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

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

  .عمومي استان به شمار مي رود

  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 

  .و دشت قابل تقسيم بندي مي باشد كه در زير به بررسي هر يك پرداخته مي شود

  :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

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

  .يدار استرشته كوههاي غرب و جنوب غرب استان شامل كوههاي دميرلو، جهان داغ و ق -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 

  .اندمختلف استان پراكنده شده 

  )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

  .ابهرود آبياري مي گردد سلطانيه ادامه مي يابد و توسط زنجارود و

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

راضي نقش اساسي را بر عهده در استان زنجان چندين شريان آب اصلي و مهم وجود دارد كه در مشروب نمودن ا

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

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

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

ابهرچاي را ضميمه خود ساخته و به مسير خود ادامه داده و در حدود پل دختر وارد تنگه كوهستاني قافالنكوه شده 
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و از كنار اين كوهستان گذشته و نرسيده به شهر ميانه رودخانه هاي قرانقو، آيدوغموش و هشترود را كه باالخره به 

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

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

ه هيروچاي در حوزه خلخال عمدتاً رودهايي كه جاري هستند پس از پيوستن به رودخان. شهرستان خلخال مي شود

رودخانه قزل . در محل دربند مشكول كه حد شهرستان خلخال و كوثر مي باشد، به رودخانه قزل اوزن مي پيوندند

اوزن پس از خروج از شهرستان خلخال در دلتاي طارم استان زنجان با سيراب نمودن باغات زيتون و شاليزارهاي 

  .انه شاهرود قزوين تالقي يافته و سپيدرود را شكل مي دهندبرنج در محل شهرستان منجيل در استان گيالن با رودخ
  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

 حدود سلطانيه واقع در جنوب شرق زنجان سرچشمهكيلومتر از  ١٢٠اين رودخانه با طول تقريبي . زنجان مي گذرد

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

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

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



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٥ 

 
 

رفين بستر رودخانه از آب اين رودخانه مشروب مي شوند بلكه ا باغات طرا تشكيل مي دهد در اين مسير نه تنه

شعبه از آن هدايت مي نمايند و به وسيله بايستي سدهاي محلي موسوم به دوباستيان، آب رودخانه را به نهرهاي من

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

  
ز كه نام محلي آن شوركات است شامل رودخانه اي فصلي است كه در شمال اشتهارد ا): 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
  ابهررود مسيرهاي رودخانه  ):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

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

   .اري ها و نيز پراكندگي آب ها و خشكي ها تغيير و تبديل مي يابدناهمو

   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 

طبي كه در فصل زمستان وارد كشور توده ي هواي ق. مرطوب مديترانه، وضع آب و هوايي استان را تعيين مي كند

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

فرابارهاي ديناميك صورت مي گيرد اين  اي و به صورت مديترانههاي  سيكلوننوع توده هوا در پشت جبهه سرد 

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

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

ذر تا اوايل اسفند ماه، به استان زنجان معموالً از حدود آ. 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

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

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

  .ودمذكور بهره مند شده ولي در بهار و پاييز سبب رگبارهاي نسبتًا شديد و رعد و برق مي ش

  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 

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

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

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

وده هواي مرطوب خزري با عبور از ارتفاعات البته در بعضي موارد ت. 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

با توجه به توضيحات مذكور به نظر مي رسد كه . 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  ٣تالقي استان در محل 

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

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

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

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

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

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

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 ١١.٩رمدره ، ابهر و خ١٠.٨ميانگين دماي ساليانه زنجان 

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

 همانطوري كه در نقشه خطوط هم مقدار. 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

را دارا مي باشد، همچنين گرمترين نقاط استان را  درجه سانتيگراد كمترين مقدار 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 . ه سانتيگراد، مي باشددرج ٤٠حداكثر دماي ثبت شده در شهر زنجان در طول دوره آماري 

  .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 - ٣٦.٤استان 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 ١٤٣.٢آباد با بيشترين روزهاي يخ بندان را خير

  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 

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

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 

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

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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و قسمتي از بخش هاي ايجرود پايين و كالبر و كمترين در استان بيشترين متوسط رطوبت نسبي در مناطق طارم 

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

  تحليل بارندگي ساليانه  -٦-٣-٢- ١- ٢

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

مهمترين عامل در تفاوت . ي بهار، زمستان، پاييز و تابستان بيشترين سهم را از بارندگي ساليانه دارندترتيب فصل ها

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

مترين بارندگي ساليانه هم در فيله خاصه، ماهنشان، ك. است كه با توجه به ارتفاع نسبي اين مناطق قابل انتظار است

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  ٢٤افتاده در طي  اتفاق

  .صورت رگباري و در فصل بهار اتفاق مي افتد

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

  تبخير  -٧-٣-٢- ١- ٢

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

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 . ي رودبدست آمده است كه عمدتاً شامل ماههاي گرم سال به شمار م

   .نشان مي دهد
  ١٣٩٦الي  ١٣٨٢از سال  ميزان تبخير): 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 
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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 

  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  ٥غالب جنوب غربي تا جنوب شرقي و سرعت متوسط آن در منطقه خدابنده سمت باد 

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 
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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  ٢١باد وزيده شده سرعتي بين سريع ترين . 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

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

اگر بادي با سرعت باال در اوايل شب بوزد بنابراين . 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
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تا  ٦بادها با سرعت و بيش ترين ) 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

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  ٣.٣جهت باد غالب شرقي بوده و سرعت متوسط باد در اين فصل : 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
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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 

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

مي باشد و وات بر متر مربع است كه بسيار نزديك به نقاط بادخيز  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
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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. پارچه و صاف مثل سطح آب باشدخواهد بود كه سطح يك

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 

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

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

  .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 
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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

، 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                                                   
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  گلباد فصل پاييز شهر زنجان): ٢(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ

    
  گلباد فصل زمستان شهر زنجان): ٣(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اره كل هواشناسي استان زنجان، اد :ماخذ                                                   
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  گلباد ساليانه شهر خرمدره): ٤(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                   

  
  گلباد فصل بهار شهر خرمدره): ٥(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                   
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  گلباد فصل پاييز شهر خرمدره): ٦(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                   

  

  گلباد فصل تابستان شهر خرمدره): ٧(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                   
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  شهر خرمدره زمستانگلباد فصل ): ٨(شماره نمودار 

  
  ١٣٨٦اداره كل هواشناسي استان زنجان،  :ماخذ                                                   

  اي اقليميتحليل پهنه ه -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- دوري و نزديكي به منابع بزرگ آب -جغرافيايي

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

  .، اقليم هاي بسيار متفاوتي را مي توان، مشخص كرد)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 . ي، زمستان هاي پر برف و سرد و در تابستان معتدل و خشك، مي باشدهواي سردكوهستان

جلگه هاي . قزل اوزن داراي آب و هواي معتدل تر بوده و داراي زمستان هاي معتدل و تابستان هاي نسبتًا گرم، است

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

  .هستند

  طبقه بندي اقليمي -١-١٠-٣-٢- ١- ٢

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

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

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

  نوع اقليم  نام ايستگاه  رديف

 نيمه خشك فرا سرد زنجان ١

 نيمه خشك سرد خرمدره ٢

 مديترانه اي سرد خدابنده ٣
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 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

  اسناد اداره كل هواشناسي استان زنجان :ماخذ                                               

  طبقه بندي اقليمي استان زنجان  ):٢(نقشه شماره 

  
روش دومارتن براي . قليم متفاوت در استان قابل تمايز و تشخيص، هستندبنابراين مطبق با جدول فوق پنج نوع ا

بنابراين تشخيص خشك يا . تشخيص اين اقليم ها به كار رفته است و اين روش مبتني بر بارش و دما مي باشد

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. تدل، مي باشدمع
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  تقسيمات سياسي شهرستان سلطانيه): ٣(جدول شماره 

  نام شهرستان
نام مركز 

  شهرستان
  نام دهستان  نام مركز بخش  نام بخش

 سلطانيه سلطانيه

 گوزلدره باغ حلي
 گوزلدره

 قره بالغ

كزيمر  سنبل آباد  
 سلطانيه

 سنبل آباد

  موقعيت شهرستان سلطانيه-٣- ١- ٢

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

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

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

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

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

   . حلي همچنان تحت عنوان نقطه روستايي به شمار مي رود

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

روستا  ٣كه مورد مطالعه طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي واقع مي باشند شامل  مركزيكل روستاهاي هدف در 

  .ه موقعيت هر يك از آنها به شرح ذيل ارائه مي شودبوده ك

درجه  ٤٨دقيقه الي  ٥٠درجه و  ٤٨براساس مشخصات جدول زير روستاهاي هدف عمدتاً در حد فاصل طول شرقي 

به عنوان غربي ترين روستاي هدف  وااليش و ويرمربوط به روستاي  روستاي شرقيدقيقه واقع شده اند كه  ٥٩و 

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

 ٢٠٩٦با ارتفاع  بويينغالب روستاهاي مورد بررسي در يك منطقه كوهستاني و مرتفع واقع است در اين بين روستاي 

  .ار مي رودمتر جز آبادي هاي پايين به شم ١٩١٦با  ويرمتر كه مرتفع ترين آبادي و روستاي 
  جغرافيايي دهستان و روستاهاي هدف رياضي و موقعيت ): ٤(جدول شماره 

  موقعيت جغرافيايي  نام روستا  رديف

  )متر(ارتفاع از سطح دريا   )شمالي(عرض جغرافيايي   )شرقي(طول جغرافيايي 

  ٢٠٩٦  دقيقه ٣٠درجه و  ٣٦  دقيقه  ٥٤درجه و  ٤٨  روستاي بويين  ١

  ١٩٩٥  دقيقه ٢٧درجه و  ٣٦  دقيقه ٥٩درجه و  ٤٨  روستاي وااليش  2

  ١٩١٦  دقيقه ٢٠درجه و  ٣٦  دقيقه ٥٠درجه و  ٤٨  روستاي وير  3

دقيقه ٤٧درجه و  ٤٨  شهر سلطانيه  ٤ دقيقه ٢٦درجه و  ٣٦   ١٧٨٧ 
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  دهستان و روستاهاي هدفموقعيت نسبي ): ٥(جدول شماره 

ف
ردي

  

  نام روستا
  موقعيت نسبي  موقعيت سياسي

  جنوبغربي  جنوبشرقي  شمالغربي  شمالشرقي  مغرب  مشرق  جنوب  شمال  دهستان  بخش

١  
روستاي 

  بويين
  مركزي

سنبل 

  آباد
  قزوين  دوسنگان  كاكاآباد

مزرعه كشت 

و صنعت 

  سلطانيه

  خيرآباد  كنگه و اقزوج

اراضي 

روستاي 

  دوسنگان

سنبل 

  آباد

٢  
روستاي 

  وااليش
  مركزي

سنبل 

  آباد
  دوسنگان

 جداقيه

  )ابهر(
  قزوين  سنبل آباد  قزوين

مزرعه كشت 

و صنعت 

  سلطانيه

  عميدآباد  ابهر

٣  
روستاي 

  وير
  مركزي

سنبل 

  آباد
  قياسيه

ارهان 

  )ابهر(

حسين 

  آباد
  تركانده

مزرعه كشت 

و صنعت 

  تاجيك

  دربند خرابه

اراضي 

روستاي 

  اركان

اراضي 

روستاي 

  تركانده

  موقعيت ارتباطي -٥- ١- ٢

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

هدف با راه هاي بين روستايي به جاده فوق مرتبط مي گردند و از اين طريق با ساير مناطق از جمله مركز استان 

به ميسر مي شود هر چند دسترسي  ٢راه دسترسي به روستاهاي هدف توسط جاده آسفالته درجه . مرتبط مي شوند

روستاهاي وااليش و بويين به دليل شرايط كوهستاني آن به ويژه در فصول سرد سال كه همراه با بارندگي برف 

  .هست با مشكل مواجه مي گردد
  بويينموقعيت ارتباطي روستاي   ):٤(تصوير شماره 

  
  

  

  

سلطانيهبه طرف   

روستاي دوسنگانطرف به   
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  موقعيت ارتباطي روستاي وااليش  ):٥(تصوير شماره 

  
  

  ويرموقعيت ارتباطي روستاي   ):٦(تصوير شماره 

  
  

  

  

  

  

  

  

روستاي سنبل آبادبه طرف   

سلطانيهبه طرف   
روستاي عميدآبادبه طرف   
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  ي منطقه مورد مطالعهعكس هواي  ):٧(تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  موقعيت سياسي روستاهاي هدف  ):٣(شماره  نقشه

 بويين

 وير

 وااليش
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رزيابي طرح ها و برنامه هاي اجرا شده و در توصيف، تحليل و تبيين اسناد باالدستي و ا –٢- ٢

ها به تفكيك بخش توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا حال انجام مرتبط با موضوع و مكان برنامه

  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 . مه ريزي و ارائه طرح براي روستاهاي توسعه اقتصادي مورد توجه واقع شوندتوانند در برنا

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

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

بنابراين طرح هاي فرادستي كه در اين بخش مورد مطالعه . 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 ) اسناد پايه(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

  :طرح هاي محلي و استاني شامل -٢

  طرح آمايش استان زنجان) الف

  طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر) ب

  طرح هاي راهبردي و سياستگذاري - ١–٢- ٢

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

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

  :باشند

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

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

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

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 . ق با جهت گيري هاي كالن ملي انجام مي گيردكالبدي مطاب

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

از آنجا كه اين تصوير، بازتاب سرزميني چشم انداز توسعه ملي، . 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

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

اسالمي با تقويت نقش آفريني سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  –كشورهاي منطقه و جهان به ويژه حوزه تمدن ايراني

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

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

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

انه خاطر نشان مي سازد رعايت مولفه هاي چهارگ .ز در بر مي گيردساختار، روش ها و رويه هاي تدوين آنها را ني

ي تر و نتيجه مفاهيم جزئل گرايي، دور انديشي و توان مطرح بوده و از ورود به آمايش سرزمين يعني جامع نگري، ك

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

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

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

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

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

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

  .با آن مي باشد آورده مي شود

 جهت گيري اقتصادي:  

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

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

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

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

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) ت امنيتي، دفاعي و پدافند غير عاملمناطق روستايي كشور و مالحظا

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

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

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

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

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

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

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

  پذير و  قانون گرا به عنوان مهمترين اركان توسعه

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

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

  استفاده از ظرفيت ها  

  شبكه سكونتگاهي(جهت گيري فضايي و توزيع جمعيت:(  

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

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

دهي و هدايت هدفمند جريان هاي مهاجرت در راستاي استراتژي توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين از سامان -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

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

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

  كاهش روند مهارجت به كالنشهرها و شهرهاي پرتراكم

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

  وچك و اشتغالزاروستايي و تقويت زنجيره هاي ارزش با تأكيد بر استقرار صنايع ك

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

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

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

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

  توسعه پايدار و متوازن در آنها به ويژه در جزاير راهبردي

 جهت گيري سازمان فضايي مطلوب:  

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

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

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

غربي كشور با تأكيد بر تمركززدايي از تهران، با اولويت مسيرهاي منتهي به دروازه هاي اقتصادي آبي و  - 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 (يخي ثبت جهاني و ثبت ملي شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگري محوطه هاي باارزش تار

  )فرهنگي و طبيعي

  حفاظت زيست محيطيجهت گيري:  

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

  تناسب با ظرفيت هر منطقهتأمين بهينه انرژي هر منطقه از كشور م

  اعمال مديريت يكپارچه بر منابع آب -٢

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

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

  بريز در مهار و كنترل آب هاي سطحي كشورظرفيت قابل تحمل حوضه هاي آ

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

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

  رودخانه ها و تاالب ها حقابه هاي زيست محيطي

  كاهش نسبت حجم آب مصرفي كل كشور به حجم منابع آب تجديدشونده متناسب با ظرفيت هر منطقه -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

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

  دست

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

  هاي توسعه اي در پهنه سرزمين

 جهت گيري توسعه اقتصاد كشاورزي: 

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

  و تأمين امنيت غذايي

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

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

  جويي و استفاده بهينه از منابع آب با توجه به محدوديت هاي ناشي از تغييرات آب و هوايي

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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  ت كشت محصوالت با نياز آبي باال در فضاهاي باز و جايگزيني در موارد ممكن از طريق كشت گلخانه اي محدودي -٥

  ايجاد و توسعه مجتمع هاي كشت و صنعت متناسب با قابليت هاي قلمروهاي مختلف كشور - ٦

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

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

  ظرفيت هاي هر يك از قلمروهاي جغرافيايي

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

  ا موقعيت مكاني بازارهاي نهاده و محصولمناسب و استقرار صنايع مصرفي متناسب ب

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

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

 رد نيازايمني و امنيتي مو

 جهت گيري توسعه علمي و فن آوري: 

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

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

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

  اصول شهرسازي و معماري و شرايط اقليمي

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

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

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

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

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

  .انداز توسعه را شامل مي شودسند چشم 

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

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

  اجتماعي و قضايي انسان ها و بهره مندي از امنيت



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٩ 

 
 

برخوردار از دانش پيشرفته، توان در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در  -٢

  توليد ملي

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

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

  خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب

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

  ب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودناجتماعي، متعهد به انقال

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

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

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

  .رح ذيل آورده مي شودروستايي است در نتيجه موارد مرتبط در سند چشم انداز در ارتباط با روستا به ش

 مالحظات آمايش سرزمين شامل: 

 مالحظات امنيتي و دفاعي -١

 كارايي و بازدهي اقتصادي -٢

 وحدت و يكپارچگي سرزمين -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

 مناطق روستايي كشوررفع محروميت ها خصوصاً در  -٧

 مالحظات مناطق روستايي: 

  هويت بخشي به سيماي شهر و روستا -١

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

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

  محصوالت 

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

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

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

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

 امور اقتصادي: 

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

  ضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت پذيري بازارهابهبود مستمر ف -٢

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

  اقتصاد مقاومتي

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

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

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

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

  پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت هاي تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقا شفافيت و سالمت نظام مالي

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

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

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

  .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 ساماندهي 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 صندوق اساسنامه شدن دائمي و» اقتصادي زاينده

حد وا 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 صندوق 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 ابعمن ازدرصد  ٢٠ حداكثر ارزي گذاري سپرده - ١٠-٤

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

 ملي توسعه صندوق معرفي با



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣١ 

 
 

  انرژي شدت كاهش و گاز و نفت صنعت ارزش زنجيره تكميل -١١

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

 ٤٤اصل  كلي هاي سياست چارچوب در مشترك ميادين ويژه به كشور گاز 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 فمندسازيهد 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 ريفناو 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 اقدامات 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 جديد 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 ليك هاي سياست 9 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 محصوالت 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

 موادپيشرفته، 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 ازمورد ني 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

 ه استان زنجاننظريه پايه توسع: 

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

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

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

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

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

با (و زراعت ) يتون و ميوه هاي سردسيريبا تأكيد بر محصوالتي نظير ز(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

  آبدر چارچوب راهبردهاي ملي توزيع منابع ) دايمي و فصلي(سطحي 

ايجاد و توسعه امكانات و خدمات نوين بازرگاني با توجه به چشم انداز توسعه صنعتي آن به منظور بهره گيري از  -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) بانكداري بيمه و(بازاريابي، مالي 

سياحتي در  -حفظ و احيا آثار تاريخي، ايجاد و توسعه زير ساخت هاي گردشگري، تجهيز كانون هاي تفريحي -٧

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

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

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

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

  فعاليت در سطح استان

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

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

  تخصصي و نقش استان در تمركززدايي از تهران در ساير رشته ها

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

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

  تقويت و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني استان با هدف ارتقا عرضه خدمات درماني -١٣

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

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

  بخشي به سازمان فضايي استان و تعديل حركت هاي جمعيتي به سوي تهران با رعايت اصول پدافند غيرعامل

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

  حفاظت از منابع طبيعي و تنوع زيستي از طريق اعمال مديريت جامع زيست بومي مبتني بر رويكرد مشاركتي

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

  طرح هاي محلي و استاني  -٢–٢- ٢

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

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

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

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

  طرح آمايش استان -١

  طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر -٢

  طرح ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان زنجان -٣

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

پرداخته اند كه شناخت ديدگاههاي آنها مي تواند زمينه را براي برنامه ... 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

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

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

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

هدف آمايش سرزمين، سازماندهي فضاي . ا جهت گيري هاي كالن ملي انجام مي گيردمطابق بفرهنگي و كالبدي 

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

مي كوشد جنبه  اين برنامه .ب توسعه پايدار انجام مي گيردنگر در چارچوسيستمي و همه سو ساخت با رويكردي 

فعاليت هاي انساني را مطالعه نمايد و عدم تعادل هاي موجود بين عناصر تشكيل دهنده فضاي هاي مختلف زندگي و 
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نجاه نكته اي كه در بيش از پ .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

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

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

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

  .مي رود به قرار زير بوده است

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

  .زير مي باشدمنطقه به شرح  ٩ريزي كشور به 

  گيالن، مازندران و گلستان: منطقه ساحلي شمال - 

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

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

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

  رفارس و بوشه: منطقه فارس - 

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

  اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري: منطقه مركزي - 

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

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

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

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

 .منطقه برنامه ريزي نيك پي) 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

نترل و ساماندهي نظام اصالح، ك

  استقرار جمعيت

تقويت جايگاه نظام شهري و روستايي، 

تقويت پيوند فضايي با مراكز اصلي جمعيت 

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 

  ي در نواحي مستعد حاشيه اي و مركزيزيربناي

سازمان يابي 

  فضايي

اصالح و كنترل سازمان فضايي 

  استان

گسترش نقش عملكردي زير مناطق 

  حاشيه اي

توسعه توان هاي فضايي، كاركردي در زير 

  مناطق توسعه نيافته استان

  نظام كاركردي
بهبود سطح بندي كاركردي 

  سازمان فضايي استان

ردي مراكز فعاليت و افزايش نقش كارك

  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 

  طقه ايدرون من

نظام مديريت و 

  برنامه ريزي

اصالح ساختار نظام تصميم گيري 

  استان

افزايش استفاده مطلوب از قابليت هاي 

  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 

  كوچك و روستاشهرها و روستاهاشهرهاي 

گسترش و توسعه استفاده از توان مناطق 

مهاجرت فرست و هدايت جريان هاي مهاجرتي 

  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

اختيار به مناطق در فرآيند برنامه ريزي تفويض 

  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
وي اشتغال اصالح و كنترل الگ

  استان

گسترش ظرفيت هاي شغلي در ساختار 

  اقتصادي موجود و آينده
  توسعه مراكز اشتغال در نواحي مستعد استان

  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 

  استفاده مناسب از قابليت هاي بومي مستعد و

نظام منابع 

طبيعي و محيط 

  زيست

حفاظت بهتر از منابع طبيعي و 

  بهبود استفاده از اين منابع

افزايش مطلوب سطح استفاده از توان هاي 

  محيطي

استفاده مناسب از منابع در جهت توسعه نواحي 

  مستعد
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  نستان زنجاامناطق برنامه ريزي ): ٥(شماره نقشه

  
 منطقه برنامه ريزي زنجان، ابهر: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .گرفته است

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

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

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

  .توان هاي مناسبي براي توسعه ايجاد كرده اند

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

  .زراعي آبي دارد

بيش از نيمي از . بيشترين ميزان سطوح زير كشت آبي و توليدات آبي استان به منطقه زنجان اختصاص دارد -٥

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

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

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

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

  .عسل است

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

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

بيشترين تعداد شهرك هاي صنعتي . آمار از برتري مطلق منطقه زنجان در استقرار فعاليت هاي صنعتي حكايت دارد

  .استان نيز در اين منطقه قرار گرفته است

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

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

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

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

بررسي ها نشان مي دهد حتي . گذاري هاي انجام شده در استان زنجان در محدوده اين منطقه صورت مي گيرد

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

  .سرمايه گذاري مي شود شهر زنجان

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

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

 .يابد مي تخصيص محور

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

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

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

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

   .است يافته استقرار 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 اكندگيپر الگوي بررسي -١٤

 .است شده مستقر منطقه 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 عيطبي ويژگيهاي -١٦

 شكار منطقه. است شده تعريف منطقه اين در ممنوع شكار منطقه ي يك گونه ها اين از حراست منظور به 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 زنجان منطقه ي -١٨

 با روستاهاي از يبرخ اند، گرفته 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 بيش جمعيت

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

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

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

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

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

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

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

 قرار لرزه خيزي باالي خطر با محدوده ي در آن جانبي يساتتأس 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

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

 .باالست منطقه

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

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

 زنجان منطقه ي در 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 بيشترين گيري به قرار توجه با -٤

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

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

  .است منطقه

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

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

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

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

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

 .شود دار عهده مختلف سطوح در

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

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

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

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

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

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

 زي زنجان، ابهرتخصص هاي اصلي منطقه برنامه ري: 

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

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

  :دميگرد

  :پهنه اصلي توسعه كشاورزي - ١

 واقع در استان شرق از خطي به صورت زنجان سلطانيه، دشت و خرمدره ابهر، هاي دشت در كشاورزي سعهتو 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 يسكونتگاه ها مهم ترين وجود و استان كشاورزي محصوالت مصرف عمده بازارهاي استقرار 

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

 تبريز و تهران شهري كالن منطقه

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

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

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

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

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

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

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

 گسترش روند به مربوط مطالعات هرچند دارد، و داشته ويژه اي 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 يصنعت واحدهاي

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

ظرفيت  از 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. شد 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 ٢ 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 ١ درجه محور ذيل، موارد نمودن

 و تأثيرات تا شد خواهد سبب كشاورزي و توسعه صنعتي سازي عادلمت 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، ايعصن ي

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

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

 استقرار فعاليتهاي 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، ايپيونده 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 مناطق 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 نسبي 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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  :ن هاي صنعتيكانو - ٣

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

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

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

 .است داده جاي خود در را صنعتي شهركهاي همچنين

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

 .ميشود شامل را صنعتي

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

 .بود

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

 .دارد قرار استان توسعه اصلي محور در

  :خدماتي ١محور درجه  -٤

 ومل ي كاركردها پذيرش براي باال ظرفيت و جغرافيايي ممتاز موقعيت به توجه با ابهر زنجان، ريزي برنامه منطقه

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

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

برد  لحاظ به. ميشود تعيين استان خدماتي 1 درجه محور عنوان به استان صليا هاي سكونتگاه استقرار همچنين

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

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

  :بود خواهد اولويت در محور اين در استقرار جهت ذيل خدماتي هاي فعاليت 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

 .ديابن

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

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

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

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

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

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

 گردشگري تخصص خدمات استقرار ثقل مركز و كانوني منطقه عنوان به كيلومتر، ٤٠ حدود مسافتي در 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

 ايجاد، هدف با اينترنت سرويس دهنده مراكز ديتا، مراكز 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

 است. 

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

 .سلطانيه خرمدره ابهر، زنجان، شهرهاي در فراملي

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

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

  ):شمالي، جنوبي ١محور گردشگري درجه (محور گردشگري ممتاز  - ٥

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

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

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

 و زنجان ريزي منطقه برنامه در بخشي طارم، ريزي منطقه برنامه در گردشگري محور اين از بخشي بنابراين. شود

 .است شده واقع ايجرود ه خدابنده،منطق در ديگر بخشي

 و كشور گردشگري جامع طرح پيشنهاد همدان استان تا قيدار سلطانيه، زنجان، محور شامل محور اين جنوبي بخش

 عملكرد با زنجان 1 درجه گردشگري كانال عنوان با كه است زنجان استان گردشگري ي توسعه جامع طرح همچنين

 .است دهش 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

 محور اصلي ترين به عنوان و كرد خواهد پيدا توسعه شمال سمت به استان ممتاز گردشگري محور راه، اين افتتاح

 .نمود واهدخ نقش ايفاي استان فضايي سازمان در گردشگري

زمينه  كه دارد متنوعي گردشگري فرصت هاي و منابع خود مسير طول در محور اين گردشگري كاركردهاي لحاظ به

 گردشگري فرهنگي، و تاريخي گردشگري ژئوتوريسم، و گردي بوم طبيعي، گردشگري توسعه براي متنوع هاي

 .ددار خود در را استان عبوري گردشگري همچنين و روستايي و شهري

 گردشگري منابع و استان مركز به عنوان زنجان شهر شامل استان مهم گردشگري منابع از بخشي است ذكر به الزم

. است گرفته قرار محور اين در جهاني شهرت با گردشگري جاذبه هاي به عنوان سلطانيه گنبد و ارگ و آن شهري

 اين با متقابل ارتباط در و شود مي منشعب محور ناي 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  ١محور گردشگري عبوري درجه  - ٦

 قرار) كشور فرست گردشگر و پذير گردشگر اصلي مناطق از(ز تبري و تهران كالن شهري منطقه دو بين محور اين

 منطقه به موسوم( ٢ه منطق 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 يكديگر به را) سبالن

 ممتاز گردشگري محور با نزنجا شهر تا سلطانيه حد فاصل در مسير طول در محور اين. مي كند تقسيم جنوبي

ي  توسعه در آن نقش و محور 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

يافته  تجهيز 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 از برخورداري نظر از استان بخش ترين

 وجودم گردشگري منابع خاص به طور و استان گردشگري فرصت هاي و ظرفيت ها توسعه عدم به توجه با بااين حال

 محدود 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 ردشگريگ منابع از بيشتر ي استفاده و استان در آنها اقامت مدت افزايش

 .نمود خواهد شاياني كمك استان گردشگري

 استان هاي در ارتباطي راه پروژه هاي افتتاح به توجه با و است شده واقع نيك پي منطقه در محور اين غربي بخش

 محور اين عبوري گردشگران رشما مي شود پيش بيني تبريز زنجان، بزرگراه با پيوند جهت غربي آذربايجان و اردبيل

 مي يكديگر به سرچم منطقه در واقع استان غرب منتهي اليه در مذكور راههاي كند، پيدا قابل توجهي افزايش

 سال هاي در استان گردشگري مهم سياست هاي از يكي بنابراين ميشود؛ متصل تبريز زنجان، بزرگراه به و پيوندند

 و استان به ورودي گردشگران ماندگاري ضريب افزايش هدف با گردشگري يزيرساخت ها به محور اين تجهيز آتي

 نقش و 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

ي منطه پيشاهنگي توسعه گردشگر(پهنه ثقل استقرار زيرساخت ها و خدمات گردشگري برتر استان  -٧

  ):استان

حد  در منطقه اي در استان گردشگري هاي فعاليت فضايي سازمان در استان پيشنهادي گردشگري محورهاي توزيع

 شمالي، 1 درجه گردشگري محور مشترك پوشش دليل به واقع در. ميرسند هم به سلطانيه و زنجان شهر فاصل

 توجه با كيلومتر، 40 تقريبي فاصله به زنجان هرش 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 پيشنهاد استان
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 و   شرقي و جنوبي شمالي، محور(استان  گردشگري 1 درجه محور دو مركز بر جغرافيايي لحاظ از منطقه اين

 خدمات استقرار لذا ميرسد، حداكثر به منطقه اين در عبوري گردشگران شمار اينكه به توجه با لذا دارد قرار) غربي

 فعاليتهاي وسعهت به وابسته هاي فعاليت ديگر و پذيرايي و اقامت و تبليغات حوزه در ويژه به برتر گردشگري

 .نمود خواهد شاياني كمك استان گردشگري

 به منطقه اين در نيز تر پايين مراتب و سطوح در گردشگري محورهاي ديگر شده، ياد اصلي محور دو بر افزون 

 منطقه به عبوري گردشگران انتقال در محورها اين از هريك اينكه به توجه با شوند، مي متصل 1 درجه محورهاي

 اين به نيز ٣و  ٢ درجه گردشگري محورهاي از حاصل ورودي گردشگران شمار درنتيجه دارند، نقش وقف كانوني

 تحت را بيشتري گردشگران منطقه اين در برتر گردشگري خدمات استقرار كه اي گونه به يابد مي افزايش منطقه

 .داد خواهد قرار تأثير

 و آن شده شناخته گردشگري منابع با استان مركز نعنوا به زنجان شهر استان، گردشگري شهرهاي ترين مهم 

 هاي زيرساخت تقويت بنابراين دارند، قرار منطقه اين در سلطانيه گنبد استقرار محل عنوان به سلطانيه شهر

 اين گردشگري منابع از بيشتر مندي بهره جهت استان عبوري گردشگران هدايت و جذب در منطقه اين گردشگري

 جايگاه و شده شهرها اين اقتصاد تحريك و انگيزش عامل خود نوبه به امر اين. داشت خواهد ييبسزا 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 به صورت رفت و آمد 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  :عتسازمان فضايي بخش زرا -١

  .در بر مي گيرد

توزيع فضايي زمين هاي توصيه شده براي زراعت آبي بصورت نوار باريكي پيرامون آب هاي سطحي گسترده شده 

  .است

واقع زراعت ديم سيماي مناسب اراضي در مقابل اراضي ديم پهنه هاي وسيعي را به خود اختصاص داده است و در 

  .زراعي استان را تشكيل خواهد داد

در منظومه مطالعاتي اراضي ديم در شرق و غرب آن گسترده بوده و در مقابل اراضي آب بصورت نواري با جهت 

  . شمال غرب به جنوبشرق امتداد خواهد يافت
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  فق طرحوضعيت كاربري هاي اراضي اصلي استان در ا): ٧(شماره نقشه

  
براي طرح آمايش استان جهت استقرار و ايجاد شهرك هاي صنعتي سه مكان : سازمان فضايي بخش صنعت -٢

  .جهت اين امر اختصاص يافته كه منظومه مورد مطالعاتي خارج از محدوده مورد اشاره شده طرح فوق مي باشند

آتي استان محور زنجان، ابهر بعنوان محور از سوي ديگر يكي از محورهاي اصلي توسعه صنعتي در سازمان فضايي 

توسعه صنعتي با اولويت استقرار صنايع باال دستي بزرگ مقياس با فن آوري باال مورد تاكيد واقع شده است  ١درجه 

  .عبور خواهد كرد مركزياز دل منظومه  فوقكه محور 
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  يك نوع و درجه پيوند صنعتيسازمان فضايي محورهاي اصلي توسعه صنعتي استان به تفك): ٨(شماره نقشه

  
خدماتي با اولويت استقرار خدمات با  ١محور زنجان، ابهر بعنوان محور درجه : سازمان فضايي بخش خدمات -٣

  .را نيز در دل خود جاي داده است مركزيعملكرد ملي و بين المللي تعيين شده كه اين محور منظومه 

زرين رود براي ارائه خدمات پشتيبان كشاورزي و فعاليت هاي  خدماتي سلطانيه، قيدار، ٢همچنين محور درجه 

براي  ٢وابسته در مقياس بزرگ، برتر و مدرن با عملكرد ملي و استاني و خدمات پشتيبان گردشگري درجه 

گردشگران عبوري بويژه در حوزه خدمات گردشگري بين راهي، اقامت و پذيرايي و ايجاد توسعه مراكز و موسسات 

  دمات حمل و نقل كاال و جابجايي مسافر در سطوح ملي و بين الملليارائه ي خ

در سازمان فضايي آتي استان محور گردشگري سلطانيه، زنجان بعنوان : 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 

ت در واقع، اين محور به عنوان منطقه پيشاهنگي توسعه گردشگري استان در حد فاصل شهر زنجان و شده اس

  .سلطانيه بعنوان منطقه ثقل استقرار زير ساخت ها و خدمات گردشگري برتر استان لحاظ گرديده است
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  سازمان فضايي فعاليت بخش گردشگري): ٩(شماره نقشه

  
  )ناحيه ابهر(عمران طرح جامع توسعه و  - ٢-٢–٢- ٢

طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر بخش ديگري از مطالعات طرح فرادست مي باشد كه در راستاي توسعه و 

اين منطقه جزيي از منطقه البرز جنوبي است كه شامل دو . عمران ناحيه فوق مورد تصويب و تدوين واقع شده است

طرح فوق مي تواند براي شهرستان هاي خرمدره و سلطانيه نيز  شهرستان ابهر و خدابنده بوده كه در حال حاضر

ضرورت توجه دقيق به وضعيت توسعه شهرستان ها و تهيه پرسش هاي سطوح پايين تر طرح . مورد توجه واقع شود

  .آمايش استان و تهيه برنامه مدون و هماهنگ براي توسعه شهرستان هدف عمده تهيه طرح هاي فوق بوده است

  : توسعه و عمران ناحيه ابهر با توجه به اهداف و اصول موجود در برنامه استان كه شاملطرح جامع 

 توسعه بخش كشاورزي - 

 توسعه بخش صنعتي - 

 توسعه رفاه عمومي - 

 توزيع جمعيتي - 

 توسعه خدمات - 

اكز طرح جامع توسعه و عمران در بخش هاي مختلف اقتصادي، عمراني، توزيع متناسب جمعيت و سطح بندي مر

جمعيتي و خدماتي تهيه و ارائه شده است كه در زير به اختصار برنامه هاي تدوين شده براي شهرستان سلطانيه كه 

  .نيز جزئي از آن به شمار مي رود پرداخته مي شود مركزيمنظومه و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي 
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تي و خدماتي پيشنهاد و ايجاد يك نظام مقصود از پهنه بندي جمعي: سطح بندي مراكز جمعيتي و خدماتي -١

كه هم مردم ساكن منطقه بدانند كه براي هر يك از  طوريه ب .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 

و با كدام اولويت مجاز هستند كه انجام دهند نظام را در كدام يك از سكونتگاهها  دكه سرمايه گذاري مشخص خو

است هم براي توزيع عادالنه خدمات در بين مردم منطقه و هم براي تشخيص نياز و  هاي مناسبي سكونتگاهي راه

  .بازار مناسب براي سرمايه گذاري هاي بخش خدمات و تسهيالت عمومي و زيربنايي منطقه

در جلسه مورخه » 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

مصوبه در سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي خدمات رساني روستايي براي كليه دستگاه هاي 

ناحيه اي، دستگاههاي تهيه ) جامع(در تهيه طرح هاي توسعه و عمران «: نيز آمده است ٣در بند . زيربط الزامي است

ا موظفند الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي موضوع اين مصوبه را مورد توجه و كننده اينگونه طرح ه

  .»استفاده قرار دهند

بر اين اساس در طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر شهرستان سلطانيه كه در زمان تهيه طرح بعنوان بخش 

وستايي و يك حوزه شهري بشرح جدول و منظومه ر١مجموعه روستايي،  ٣حوزه روستايي،  ٧سلطانيه بوده است از 

  .نقشه زير تشكيل شده بود
  سطح حوزه روستايي بخش سلطانيه شهرستان ابهر): ٧(جدول شماره

نام جوزه 
  روستايي

  )١٣٧٥(جمعيت حوزه   دهستان  نام روستاهاي زير پوشش  تعداد روستاي زير پوشش

  ٢٢١١  سلطانيه الملكي - قره بالغ  ٢  قره بالغ
  ٤٣٢٨  سلطانيه  كاكاباد -مشك آباد - يوسف آباد - رآبادخي  ٤  خيرآباد

  ١٢١٨  سلطانيه  اميرآباد - علي آباد - سرخه ديزج  ٣  سرخه ديزج

  ٦  سنبل آباد
 - حسين آباد -دوسنگان - بويين -اليشاو

  نيمه ايستگاه سنبل آباد - سنبل آباد
  ٤٢٤١  سنبل آباد

  ٦  وير
 -ويك -اسدآباد - وير - قياسيه -تركانده

  شلوار
  ٤٨٣٢  آبادسنبل 

  ١٠  گوزلدره سفلي

 - خرمدرق -سلمان كندي -ساريجالو
 - سبزدرق -گوزلدره سفلي - شكورآباد

معدن گوزلدره  -كردناب - گوزلدره عليا
  سنگ پارز

  ٦١٢٧  گوزلدره

  ١٠  ونونان
 -قشالق - آقزوج - چمرود -ونونان - بالوف
  بوجي -تازه كند -پرنگين -چمه -برنقور

  ١٢٧٦  سلطانيه

حوزه شهري 
  انيهسلط

٩  
 - اولنگ - چپ دره - كبودگنبد -قلعه

 -طهماسب آباد -عباس آباد -ارجين
  دربند خرابه - نديرآباد

  ٢٢٠٧  سلطانيه

  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(

داد تع  حوزه هاي روستايي تابعه  نام و مركز

  روستا

  جمعيت  دهستان

  )٢٧٧١٦(سلطانيه 
  مجموعه

  قره بالغ
سرخه  - خيرآباد - قره بالغ

 ونونان - 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

طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي غالباً در قالب نقشه هاي كاربري : 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

به موقعيت و استقرار آنها طرح هايي ارائه شده است بر اين اساس نقشه منطقه بندي شهري و روستايي و با توجه 

اراضي شامل قابليت ها و محدوديت هاي زمين، براي انواع كاربري هاي كشاورزي، مرتع، جنگل، حريم هاي طبيعي 

مين هاي مناسب يا مصنوعي، معادن، شهرك ها و مراكز عمده صنعتي، زمينهاي شهري، شامل شهرهاي موجود و ز

مي ... براي توسعه بلند مدت آنها، روستاهايي كه به شهر تبديل مي گردند، شهرك ها و ساير مراكز سكونت جديد و 

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 : كاربري هاي اصلي پهنه هاي مناسب براي

كاربري اراضي پيشنهادي در قالب اراضي  مركزيو اراضي باير و حفاظتي دسته بندي شده است كه در منظومه 

 .زراعت ديم و مرتع ارائه شده است

 براساس دو طرح پيشنهادي طرح جامع ناحيه ابهر و  كاربري ارائه شده: پهنه هاي مناسب براي ساخت و ساز

پيشنهاد طرح كالبدي ملي ايران تهيه و تدوين شده است كه برنامه هاي پيشنهادي هر يك از طرح هاي فوق به 

  :شرح ذيل مي باشد

  :ه ابهر شامل طرح هاي زير مي باشدپيشنهاد طرح جامع ناحي - 

  ولويت يكا(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرهاي جديد( 

  اولويت دو(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرهاي جديد( 

 پهنه هاي مناسب براي گسترش شهرهاي موجود 

 نياز به مطالعه بيشتر 

  :پيشنهاد طرح كالبد ملي ايران كه طرح عبارتند از  - 

  اولويت يك(پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرهاي جديد( 

 اولويت دو(يد پهنه هاي مناسب براي ايجاد شهرههاي جد( 
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 پهنه هاي مناسب براي گسترش شهرهاي موجود 

در  مركزي و طرح توسعه اقتصادي و اشتغازايي بخش كه از بين پهنه هاي پيشنهادي طرح هاي فوق در منظومه

بخشهاي شمالشرق و غرب آن پهنه هاي مربوط به ايجاد شهرهاي جديد اولويت يك  و دو جزء مهمترين برنامه هاي 

  .ها بوده استاين طرح 

 پهنه هاي مناسب براي ايجاد فعاليت هاي شهرك هاي صنعتي - 

كاربري و برنامه هاي موردنظر در طرح جامع توسعه و عمران ناحيه ابهر براي پهنه هاي فوق طيف زير مورد نظر قرار 

  .گرفته است 

  اولويت يك(كاربري مجاز با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتها( 

 اولويت دو( از با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتهاكاربري مج( 

  كاربري مجاز با تاييد تبصره يك قانون حفظ اراضي كشاورزي و باغات با رعايت ضوابط و مقررات و عدم مغايرتها

 )اولويت يك(

 دم مغايرتها كاربري مجاز با تاييد تبصره يك قانون حفظ اراضي كشاورزي و باغات با رعايت ضوابط و مقررات و ع

  )اولويت دو(

كه از بين پهنه هاي فوق پهنه هاي سه و چهار در شرق و غرب منظومه و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي 

  .مورد توجه و پيشنهاد واقع شده است مركزيروستايي بخش 

 محورهاي توسعه: 

  :ه است كه اين محورها عبارتند ازمحور بشرح ذيل بعنوان محورهاي توسعه آتي آن منظور شد ٣در طرح ناحيه ابهر 

و اصلي توسعه  ١جلفا كه در ناحيه ابهر قرار دارد بعنوان محور درجه  –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

توسعه صنعتي و خدماتي ناحيه  ٢همدان كه مي تواند دومين محور درجه  –قيدار  - سلطانيه -ه جديد ترانزيترا -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 

اند مورد توجه واقع شوند، عالوه بر آن ساختار توسعه آتي در مي تو مركزياقتصادي و اشتغالزايي روستايي بخش 

در مسير  مركزيمنظومه مطالعاتي نشان مي دهد كه منظومه و طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي بخش 

عبور محورهاي گردشگري، محور توسعه كشاورزي و محور توسعه صنعتي تيپ در كاربري اراضي پيشنهادي واقع 

  .شده است
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  دهستان يا بخش توصيف، تحليل و تبيين وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف –٣- ٢

شناخت و بررسي شرايط محيطي و زيستي روستا يكي از اهداف مهم و اساسي در تعيين قابليت، پتانسيل بالقوه و 

حالت كلي ابعاد و توانهاي در واقع اگر در . بالفعل روستا در جهت توسعه اقتصادي و اشتغالزايي محسوب مي شود

موجود اقتصادي هر مكان جغرافيايي از جمله روستا را در نظر بگيريم مي توان به دو بعد انساني و طبيعي اشاره كرد 

كه توجه به بعد طبيعي به ويژه در مناطق روستايي كه به عنوان بستر و اساس اقتصاد روستايي را در بر مي گيرد 

  .هم آن به شمار مي روديكي از شروط و نيازهاي م

شرايط طبيعي و محيطي كه مي تواند از لحاظ اقتصادي براي روستا مهم باشد در قالب زير مجموعه هايي همچون 

سطحي و (شرايط و ويژگي هاي زمين شناسي، توپوگرافي، سنگ شناسي، خاك شناسي، شناخت منابع آب 

درجه حرارت، متوسط بارندگي، درجه رطوبت، جريانات ، نوع پوشش گياهي، خصوصيات اقليمي در قالب )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 

  .م نمود كه در زير به بررسي و تحليل هر يك از پارامترهاي اشاره شده پرداخته مي شوداشتغالزايي اقدا

  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

  ي سنگي رسوبيواحدها) الف

  :اين واحدها متشكل از سازندهاي زير مي باشند

نام اين سازند از البرز مركزي گرفته شده كه در ناحيه فوق، اين سازند به همراه گرانيت دوران، پي : سازند كهر -١

ب جنو(سازندهاي جديدتري را تشكيل مي دهند كه سازند فوق عمدتاً در قره داغ و مالداغي ) Pasement(سنگ 

رخنمون دارند كه به علت آنكه خارج از محدوده مطالعاتي ما قرار دارند از توضيحات بيشتر در اين ) 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 . ي قرار گرفته استاندازه گيري و مورد بررس) سلطانيه

  :پايين به باال شامل

  دولوميت زرد رنگ با اليه بندي منظم و نوارهاي سياه و سفيد چرت) متري ١٢٣(واحد دولوميت زيرين 

 اه و در بخش هاي واحد شيل چپقلو شامل شيل هاي رسي سيلتي، داراي ميكا، به رنگ خاكستري تيره تا سي

  فوقاني داراي شيل هاي آهكي فسفاتي

به طور هم شيب سازند قم ) كوسف -تپه هاي سعيدآباد(در جنوب كوههاي سلطانيه و به موازات آن : سازند قم  -٣

  .و يا به طور ناپيوسته بر روي سازندهاي قديمي تر قرار گرفته است) سازند قرمز زيرين(بر روي كنگلومراي اليگوس 

سازند قرمز بااليي گسترش داشته و به دو واحد ) كوسف - تپه هاي سعيدآباد(در جنوب زنجان : سازند قرمز بااليي -٤

  :تقسيم شده است
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  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 . ددآمده و با فراوان بودن تبخيرها مشخص مي گر

  زير واحدM2  به طور يكنواختي قرمز رنگ است و از رس، مارن و شيل ماسه اي و درون اليه هاي ماسه سنگ

كنگلومرا به طور محلي به شكل اليه و عدسي وجود دارد ولي گاهي اوقات مي تواند درصد . تشكيل گرديده است

 ٢٠متر كه به طول  ٤٠٠يك افق كنگلومرايي ضخيم به ضخامت . دهد مهمي از كل مقطع را به خود اختصاص

 .قطعات كنگلومرا، تردشدگي خوبي دارند و اساساً از سنگ هاي ولكانيكي تشكيل شده اند. كيلومتر امتداد دارد

كه به صورت مارن، رس سيلتي گچ دار به رنگ زرد، قهوه اي و صورتي، اين رسوبات : كواترنري -رسوبات پيلوس -٥

احتماالً با سازند قرمز فوقاني ارتباط دارند و نهفته هاي كواترنر، شامل تراس هاي قديمي، تراس هاي جديد و يا 

  .آبرفتي و همچنين رسوبات حاصل از لغزش هاي زمين مي باشد -رسوبات رودخانه اي
  تحليل و تبيين خصوصيات زمين شناسي منطقه): ٩(جدول شماره 

 OTيستم برون س  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 

و معادن سنگ  سرخه ديزج

واقع در توده سنگهاي 

  روستاي خرمدرق

وجود شرايط كوهستاني و  -

صعب العبور بودن در جهت 

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 

هره برداري از معادن ب

  موجود

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ
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  نقشه زمين شناسي منطقه): ١٠(شماره نقشه

  
  ويژگي هاي توپوگرافي -٢-٣- ٢

عمدتاً در يك منطقه كوهستاني واقع مي باشد و اين امر سبب بر آن شده تا خطوط تراز با ارتفاع زياد  مركزيبخش 

و وجود ناهمواري در منطقه به ويژه در مناطق شرق و شمالشرق . ه شاهد باشيمو قابل توجهي را در سطح منطق

سبب شده تا شيب زمين در اين بخش از منطقه باال بوده و اين امر از به هم پيوستگي  همچنين غرب و جنوبغربي آن

نيز مكان و فشردگي اين خطوط قابل تشخيص است هر چند در دل اراضي ناهموار فوق نيز روستاهاي متعددي 

بخشهاي مياني در اين منطقه جز مناطق هموار بوده كه اين امر در توسعه فضايي آن نيز بي تأثير . گزيني نموده اند

نبوده است به طور كلي مي توان گفت كه شرايط ناهموار و نامطلوب توپوگرافي غالباً در بخشهاي شمالشرقي و شرقي 

قابل مشاهده مي باشد كه در تحليل و تبيين اثرات و نقش  زيمركجنوبغربي بخش غربي و و همچنين در بخش 

   .به شكل زير ارائه مي گردد swotويژگي هاي توپوگرافي جدول 
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  تحليل و تبيين خصوصيات عمومي توپوگرافي ): ١٠(شماره جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  خصوصيات

  عمومي توپوگرافي

قرارگيري شريانهاي  -

حياتي و مهم منطقه 

شبكه ارتباطي مهم مانند 

شركت هاي كشت و 

  صنعت در محدوده ميانه

صنايع متعدد و جاده و  -

اتوبان در بخش مياني به 

    سبب وجود اراضي هموار

واقع شدن اراضي ناهموار و كوهستاني  -

  ل توجهي از منطقهدر بخش قاب

در اراضي  روستاي وااليشقرارگيري  -

  ناهموار 

مشكالت مربوط به توسعه و گسترش  -

جاده، زير ساخت ها انساني از جمله 

   خطوط انتقال انرژي در بخشهاي فوق 

امكان توسعه در  -

بخشهاي مياني از جمله 

  توسعه صنعتي 

امكان ايجاد و توسعه  -

، توليد اقتصاد دامداري

اهان دارويي، ورزش گي

هاي كوهستاني از جمله 

كوهنوردي و اسكي در 

ارتفاعات شرقي و غربي 

   محدوده

وجود شرايط صعب  -

بور در بخشهاي الع

شرقي و شمالشرقي، 

جنوبغربي غربي و 

منطقه و خطرات 

  متعدد طبيعي

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ

  
  نقشه توپوگرافي منطقه): ١١(نقشه شماره
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  يب زمينش -٣-٣- ٢

همواري و ناهمواري زمين دو عامل مهم و متضادي هستند كه در ايجاد توسعه و يا محدوديت فعاليت هاي انساني و 

اقتصادي از جمله استقرار سكونتگاهها، عبور راه هاي ارتباطي و مواصالتي، مكان گزيني صنايع و خدمات، توسعه و يا 

نقش قابل توجهي را بر عهده دارند و هر چقدر زمين از شرايط صاف و .. .عدم توسعه فعاليتهاي زراعي، باغي و دامي و

. انساني به سهولت انجام مي پذيردهمواري برخوردار بوده باشد به همان ميزان قرارگيري و توسعه فعاليتهاي مختلف 

محدوده بخش جنوبغربي غرب و همچنانچه در بحث توپوگرافي اشاره شد بخشهايي از شرق و شمالشرق و به همراه 

روبرو مي باشد و شرايط كوهستاني باعث آن گرديده تا محدوديت  ابل توجهيبا ناهمواري و پستي و بلندي ق مركزي

درصد يكي از عوامل مهم در عدم  ١٥توسعه اقتصادي در اين بخشها شاهد باشيم به طوري كه اراضي با شيب باالي 

در چنين  وااليش و بوييند و از بين روستاهاي هدف روستاي توسعه به ويژه در زمينه هاي زيرساختي خواهد بو

حركت مي كنيم از  مركزيبخش  سمت بخش مياني به و غرب هر چقدر از شرق به طور كليشرايطي به سر مي برد 

ميزان شيب اراضي كاسته شده و در نتيجه اراضي با شرايط هموارتري را به خصوص در بخش مياني منطقه شاهد 

  . هستيم
  تحليل و تبيين اثرات شيب زمين در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي ): ١١(شماره لجدو

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  اثرات شيب زمين

قرارگيري روستاهاي  -

پرجمعيت و مهم بخش 

در اراضي با شيب  مركزي

     كمتر

نزديك به يك سوم از  -

از  مركزيمحدوده بخش 

 ١٠اراضي با شيب باالي 

  .درصد قرار گرفته اند

امكان ايجاد صنايع تبديلي و  -

مكمل در اراضي صاف و هموار 

و امكان توسعه دامداري 

در اراضي صنعتي و زنبورداري 

   ناهموار و كوهستاني 

تهديد فرسايش و  -

بشخ تخريب موجود در 

ي و شمال شرقي به شرق

سبب وجود اراضي 

  پرشيب

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ
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  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، . زلزله با قدرت بيشتر بوده استو بسياري از خسارات طبيعي مربوط به وقوع 

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

. اين امكان وجود دارد كه اين حركت ها از چند ميلي متر تا صدها متر نيز باشند. نسبت يكديگر حركت نموده اند

  .عامل وقوع برخي از زمين لرزه ها، انرژي است كه در زمان حركت سريع گسل هاي فعال آزاد مي شود

اين . طول آن جابجايي رخ داده است در واقع حضور گسل در يك منطقه نشان مي دهد كه در يك زمان گذشته، در

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

باقيمانده هاي آن از تغيير شكل هاي گذشته مي باشند، در امتداد گسل هاي فعال، حين غير فعال هستند و 

جابجايي فرسايشي دو قطعه فرسايشي دو قطعه پوستهاي در كنار هم، سنگهاي شكسته و فشرده مي شوند، در سطح 

ن شناسان در اين سطوح صيقلي و شياردار به زمي. صفحات گسلي، سنگها به شدت صيقلي و شياردار مي شوند

هدف از بررسي زلزله و گسل در طرح . شناخت جهت آخرين جابجايي ايجاد شده در طول گسل كمك مي كند
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آن است كه بدانيم كانونهاي زلزله هاي رخ داده در گذشته در چه قسمتي از روستا واقع مي باشند و همچنين  حاضر

تصادي آتي با در نظر گرفتن صدمات و خطرات ناشي گسل موجود در محدوده را تشخيص دهيم تا هرگونه فعاليت اق

كه برخالف آنچه كه بحث شيب زمين نشان مي دهد  مركزيبخش بررسي نقشه لرزه خيزي . از آن استقرار يابد

بوده و شرايط براي توسعه هموارتري برخوردار به طور نسبي از شرايط  مركزيعنوان شد كه نيمه غربي بخش 

ا مي باشد اما خطرات زلزله و صدمات ناشي از آن از جمله مباحثي است كه مي تواند اقتصادي از حيث فوق مهي

واقع شدن در محدوده و فرآيند هرگونه توسعه اي را با محدوديت روبرو سازد كه در اين ميان بخشهاي فوق به سبب 

از جمله گسل هاي . داد شودپهنه خطر زلزله با پهنه باال مي تواند يكي از عوامل محدودكننده توسعه اقتصادي قلم

  :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

  
  تحليل و تبيين خصوصيات خطرپذيري زلزله و گسل در محدوده مورد مطالعه ): ١٢(شماره جدول    

 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  -

ساكن قالب مقاوم سازي م

   هاروستا

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

  :نقش آب در توسعه از جنبه هاي زير حايز اهميت است خصوص،

  رسي تدارد و دس...) 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

 دات كشاورزي و امنيت غذايي شده، به طوري كه مازاد توليدات وجود منابع آبي پايدار سبب افزايش تولي

 .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

متحد در كشورهاي در حال توسعه حدود مطابق گزارش هاي سازمان ملل . نقش بسزايي در رشد و توسعه كشور دارد

درصد جمعيت آنها در روستاها ساكن هستند كه سرمايه گذاري در بخش اقتصادي روستايي مي تواند نقش  ٥٤

 .توسعه روستايي و كشاورزي به مثابه توسعه ملي است. پررنگي در توسعه آنها داشته باشد
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 يك نمونه از بحران هاي كمبود آب، مهاجرت يا رشد . دبحران هاي ناشي از كمبود آب تأثير منفي بر رشد دار

منفي روستاها به مناطق شهري است كه تداوم آن سبب سالخوردگي، نابودي پتانسيل ها، توليدي و اقتصادي در 

 .مناطق روستايي است

يت جامع و نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور به ويژه در مناطق روستايي با نگرش و مدير

توام با عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوضه هاي آبريز با آگاه سازي 

عمومي و مشاركت مردم به گونه اي برنامه ريزي و مديريت شهري و روستايي افزون بر سرمايه گذاري، نيازمند 

براي تحقق . چند دهه گذشته كمتر به آن توجه شده استتوسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كه شايد در 

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 

  .هينه از منابع آبي ضرورتي حياتي استاستفاده ب

  . 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 و 

دايش رودهاي فصلي و سيالبي و تقريباًٌ دائمي در اين بخش شده كه در امر زراعت و فعاليتهاي مربوط به پي

 و غربي و جنوبي در بخش شرقي و شمالشرقي. كشاورزي و باالخره گسترش پوشش گياهي تأثير فراواني دارد

شكل حوزه هاي آبريز اصلي و به سبب وجود شرايط كوهستاني و ناهموار جريانات آب به  مركزيمحدوده بخش 

از اين حوزه هاي آب بهره مند مي بويين، وااليش و وير دائمي در جريان بوده و در روستاهاي هدف شامل روستاي 

  .باشند

اما در بخشهاي مياني برتري با جريانات حوزه آبريز فرعي و فصلي بوده و اين امر سبب ايجاد محدوديت منابع آب در 

هر چه روستاي هدف طرح  در بخش مركزي. صوص براي فعاليتهاي كشاورزي سبب گرددفصول گرم است به خ

اشتغالزايي از جريانات سطحي آب بهره مند هستند چنانچه در روستاي وير رودخانه ويرچاي كه از دل آن عبور مي 

جرياناتي هستند كند، در روستاي وااليش رودخانه اصلي و در روستاي بويين جريانات فصلي و فرعي جز مهمترين 

    .كه روستاهاي هدف از آن بهره مند هستند

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  GISهاي زراعت، باغداري و دامداري را مهيا سازند و با توجه به داده هاي مكاني و تحليل هاي  زمينه

واقع شده اند كه  مركزيشود كه غالب چشمه هاي آب در دو بخش شرقي و شمالشرقي و جنوبغربي و غرب محدوده 

ني را دارند و با توجه به وفور و فراواني اين امر نشان از ارتباط مستقيم مكان گزينه چشمه ها به مناطق كوهستا

  .آب مي توان گفت كه منطقه قابليت بهره برداري از منابع آب در جهت توسعه اقتصادي را داردچشمه هاي 

به منظور تحليل و تبيين پتانسيل ها و زمينه هاي توسعه اقتصادي براي روستاهاي هدف را در زمينه   swotجدول 

  .طحي را نشان مي دهددستيابي به منابع آب س
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  تحليل و تبيين جريانات سطحي آب در محدوده مورد مطالعه ): ١٣(شماره جدول   

 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

وجود منابع آب سطحي شامل  -

رودخانه دائمي و فصلي و چشمه 

  فراوان در محدوده مطالعاتي  

در  هدفقرارگيري روستاهاي  -

و  محدوده حوزه هاي آبريز اصلي

و منابع آب چشمه هاي  فرعي

  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

وقوع سيالب  احتمال -

  و صدمات ناشي از آن

خطر آلودگي آب به  -

سبب فعاليتهاي 

  غيراصولي

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ

  مورد مطالعههاي محدوده نقشه رودخانه ): ١٤(شماره هنقش

  
  

  

  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٦٢ 

 
 

  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

آب زيادي كه ممكن است در خود ذخيره كرده باشند، سفره هاي آب زيرزميني تشكيل نمي دهند و به عنوان حجم 
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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 ): ٨(شمارهتصوير    

  
در غالب روستاهاي هدف مي توان مخازن آب و چاه هاي عميق را مالحظه نمود در حال حاضر در محدوده مطالعاتي 

مورد بهره برداري ) زراعت و باغداري(زي از جمله اراضي كشاورزي كه عمده آنها در جهت مصارف فعاليتهاي كشاور

  . قرار مي گيرند
  تحليل و تبيين نقش سفره هاي آب زيرزميني در توسعه اقتصادي روستا ): ١٤(شماره جدول    

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  اتهديده
threats 

  ويژگي هاي  

  سفره هاي زيرزميني

وجود منابع آب زميني  -

شامل سفره هاي آبخوان با 

سطح ايستايي باال در 

  حدوده مياني و غربيم

وجود شرايط كوهستاني و  -

مشكالت مربوط به توسعه 

متناوب و اصولي چاههاي 

  عميق 

توسعه باغات و امكان  -

اراضي آب با هبهر برداري 

منابع آب اصولي از 

  زيرزميني

بهره برداري بي رويه و  -

خطر تهديد پايين رفتن 

  سفره هاي آب زيرزميني

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ
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  موجود در محدوده مورد مطالعه  مخازن آب، چاه و قناتنقشه ): ١٦(شمارهنقشه 

  
  خاك -٦-٣- ٢

خش كشاورزي نقش اساسي را بر عهده دارد چرا خاك يكي از عوامل مهمي است كه در اقتصاد روستايي به ويژه در ب

در ارتباط مستقيم با توانها و ... كه غالب فعاليتهاي اقتصاد كشاورزي مانند زراعت، باغداري، دامداري، زنبورداري و

پتانسيل هاي خاكي دارد و هر چه قدر خاك مستعدتر بوده باشد به همان ميزان نيز شاهد اقتصاد پويا و مقرون به 

بر اين اساس در شناخت و بررسي اثرات خاك در اشتغال زايي روستايي موارد . در سطح روستا را خواهيم شدصرفه 

  . 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

تع پيرامون روستا را با توجه به استعداد كشاورزي آنها درجه بندي و سطح بندي كرده و توان باغداري و همچنين مرا

  .اقتصادي هر يك از آنها را مورد تحليل و تشخيص قرار داد

در اين خصوص مي توان گفت كه خاك محصول . خاك به مفهوم متداول عبارت است از محيط طبيعي رشد گياهان

مد زمين بوده در اثر سكونت و فعاليت موجودات زنده و تأثير عوامل محيطي يك ناحيه تغيير شكل يافته پوسته جا

در اصطالح عاميانه خاك به دو طبقه تقسيم مي شود خاك سطح االرض و خاك تحت . بيولوژيكي به وجود مي آيد

  . االرض

جام مي گيرد و معموالً قسمتي از خاك سطحي را كه بيشتر فعاليت هاي كشاورزي در آن ان: خاك سطح االرض -١

  .خلل و فرج بيشتري دارد و ريشه گياهان در آن رشد و نمو مي نمايند خاك سطح االرض يا بااليي ناميده مي شود
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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 . ور از عمق خاك ضخامت خاك سطح االرض مي باشددر زراعت منظ

خاك هاي زراعي بايد بديهي است . عمق تر خواهد بودخاك عميق تر و هرچه ضخامت آن كمتر باشد خاك كم 

ض بسيار كم در خاكهاي مناطق كوهستاني به علت وجود شيب و اثر پديده فرسايش، خاك سطح االر. عميق باشند

خاك هايي كه ضخامت سطح االرض كم در . طح عمق آن بيشتر مي باشدعمق و در عوض در مناطق پست و مس

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  ٥٠االرض بيش از  به طور كلي اگر ضخامت سطح. ضخامت سطح االرض را افزايش داد

سانتيمتر باشد خاك كم عمق ناميده  ٢٥سانتي متر باشد خاك با عمق متوسط و اگر كمتر از  ٥٠تا  ٢٥و اگر بين 

  .مي شود

  مزاياي خاك هاي عميق - 

ل و بين عمق خاك و ميزان محصو. 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

 در خاكهاي عميق امكان جذب آب و مواد غذايي به دليل گسترش ريشه مي باشد. 

 در اثر افزايش جذب عناصر غذايي، رشد و نمو گياه بيشتر بوده ميزان محصول افزايش مي يابد. 

كه توزيع جغرافيايي انواع خاك در ارتباط با سطح ايي انواع خاك در محدوده مطالعاتي نشان مي دهد بررسي توزيع جغرافي

اراضي و شرايط كوهستاني منطقه دارا و به سبب ويژگي كوهستاني منطقه مي توان گفت كه عمق خاك در آنها نيز شيب 

به طور كلي در بررسي . غداري با محدوديت روبرو شودكمتر باشد و اين امر باعث مي گردد تا توسعه فعاليتهاي زراعي و با

ي ع در محدوده مياني بخش كه روستاانواع تيپ خاك مي توان گفت كه دو تيپ خاكهاي عميق بر سطوح شيبدار واق

در آنها قرار دارند و همچنين خاكهاي ماسه اي، رسوبات آتشفشاني بر روي سطوح شيبدار واقع در مناطق ) وير(هدف 

واقع مي باشند از جمله مهمترين خاكهاي  بويين و وااليشي شرق و غرب محدوده كه در اين قسمت روستاهاي كوهستان

  . منطقه به شمار مي روند كه شرايط متفاوتي در جهت فرآيند توسعه اقتصادي در منطقه ايجاد خواهد كرد
  تحليل و تبيين نقش خاك در توسعه اقتصادي روستا ): ١٥(شماره جدول    

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

  ويژگي هاي  
  خاك

وجود خاكهاي ماسه اي،  -
با  رسوبات آتشفشاني

  حاصلخيزي باال در منطقه
وجود روستاهاي با جمعيت  -

قابل توجه در بخش مياني 
كي كه از شيب هموار و خا

  . كم عمق برخوردار مي باشند

عمق كم خاك ماسه اي و  -
تشكيالت در سطوح پرشيب 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

  ت ميداني مشاورمطالعا: مأخذ
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  نقشه خاك شناسي محدوده مورد مطالعه ): ١٧(شمارهنقشه 

  
  محدوديت هاي توسعه -٧-٣- ٢

وجود تنگناها و محدوديت هاي متعدد طبيعي به ويژه در خصوص عوامل توپوگرافي، خاك، فرسايش، سيل خيزي در 

اي خاصي هستند كه محدوده ابعاد مختلف كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي از جمله محدوديته

مورد مطالعه و بررسي واقع  و لرزه خيزي سيل خيزياشند كه در زير در قالب فرسايش، مطالعاتي با آنها مواجه مي ب

  :مي شوند

فرسايش خاك و سنگ تحت تأثير عوامل فيزيكي و شيميايي رخ مي دهد كه غالباً توسط جريانات : فرسايش -١

، عوامل فيزيكي و شيميايي نظير يخبندان در سطوح خاكي و سنگي )مانند رودخانه(حي هوايي مانند باد، آبهاي سط

و زياد قابل مشاهده مي  متوسط، كمو محدوده مطالعاتي فرسايش در سه سطح  مركزيبخش رخ مي دهد كه در 

  . باشد

  هستاني قابل مشاهده اين نوع از فرسايش به صورت پراكنده و رگه هاي كوتاه و بلند در بخشهاي كو: كمفرسايش

 .مهمترين نقش را در اين رابطه بر عهده دارد) عوامل فيزيكي(است كه عمدتاً عوامل يخ زدگي و ذوب آن 

  اراضي فوق در غالب محدوده مطالعاتي قابل مشاهده است كه عمده روستاهاي هدف طرح : متوسطفرسايش

گرفته است و عوامل متعدد فيزيكي، شيميايي و انساني  توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در محدوده مطالعاتي فوق قرار

 .از جمله داليل مهم در چنين فرسايشي خواهد بود
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 ارتفاعات مرتفع با شيب زياد و چراي بي رويه و جريانات سطحي آب، عوامل فيزيكي و شيميايي : فرسايش زياد

رب و غرب محدوده قابل خش شمالغمهمترين داليل در فرسايش هاي فوق خواهد بود كه اين نوع فرسايش در ب

 .مشاهده است

سيل عمدتاً در امتداد بسترهاي آبراهه هايي اتفاق مي افتد كه معموالً به دليل پوشش گياهي كم و : سيل خيزي -٢

به سبب عبور  مركزيمحدوده مركزي و مياني بخش شيب تند زمين اراضي فوق را مورد تهديد قرار مي دهند كه 

يكي از روستاهاي هدف مي تواند تحت تأثير پديده  ويرچنين خطراتي واقع است و روستاي  جريان آب سطحي در

  .سيل مورد تهديد واقع شود

زمين لرزه يكي از مهمترين بالياي طبيعي است كه به عنوان يكي از عوامل مخرب كانونهاي : لرزه خيزي -٣

عوامل محدودكننده توسعه به سبب خسارت  جمعيتي و اقتصادي محسوب مي شود كه اين امر مي تواند يكي از

ناشي از آن تلقي گردد كه در محدوده مطالعاتي به ويژه در نيمه غربي آن كه عمده روستاهاي پرجمعيت از جمله 

  .قرار دارد و از جمله يكي از عوامل محدودكننده توسعه روستايي به شمار مي رودوير 

ارائه  و لرزه خيزي سيل خيزيرا در قالب فرسايش،  مركزي بخشنقاط قوت و ضعف توسعه  swotدر ذيل جدول 

  .  مي نمايد
  )محدوديت توسعه(تحليل و تبيين نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد عوامل مخرب منابع طبيعي ): ١٦(شماره جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  ديدهاته

threats 

عوامل مخرب منابع 

  طبيعي

وجود منابع طبيعي قابل  -

توجه در منطقه از لحاظ 

منابع آبي، خاكي، پوشش 

  گياهي و حيات جانوري

گسترش قابل توجهي از  -

اراضي محدوده در قالب 

  با درجه متوسطفرسايش 

شيوه هاي نادرست كاشت،  -

داشت و برداشت و تخريب 

  محيط زيست 

اضي پرشيب و وجود ار -

كوهستاني بودن منطقه و 

شرايط سخت اقليمي به ويژه 

در فصول سرد سال كه در 

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  -

برداري از زمين،  هاي بهره

شيوه هاي آبياري، تغيير 

  نوع كشت و شيوه كشت

اجرا و تهيه طرح هاي  -

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  –

ز آن از لحاظ ناشي ا

  جاني و مالي

خطرات و صدمات  -

  ناشي از زلزله

  مطالعات ميداني مشاور: 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

  خرب شناخت عوامل م - 

  :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

و بررسي  در اين خصوص شناخت. طوفان، خشكسالي، شوري و تأثير آنها بر منابع طبيعي مورد بررسي قرار مي گيرد

زمان وقوع عوامل مخرب طبيعي، ميزان خسارت و تلفات انساني و اقتصادي، اقدامات الزم جهت جلوگيري از اثرات 

عوامل مخرب طبيعي شامل مقاوم سازي واحدهاي مسكوني، رعايت حرايم عوامل مخرب همچون رودخانه هاي 

ت موثر در جهت مقابله با خشكسالي، شوري سيالبي، محدوده هاي در معرض رانش و ريزش زمين و كوه، اقداما

زمين، جلوگيري از چراي بي رويه و نابودي مراتع، اقدامات موثر در حفظ خاك، تغيير در شخم زمين شامل شخم 

حفاظتي، تغيير شيوه كشت شامل كشت روي خطوط تراز، كشت نواري، تناوب كشت حفاظتي، مبارزه با فرسايش 

  .ارزه غيرمستقيم مي بايستي مورد بحث و بررسي قرار گيردبادي شامل مبارزه مستقيم، مب

دخالت انسان در محيط طبيعي به خصوص در تخريب منابع طبيعي از جمله محورهاي مهمي : عوامل انساني -٢

است كه مي تواند در اين جهت مورد شناسايي واقع شوند از جمله اثرات تخريب انسان در محيط طبيعي شامل 

اي مفرط، استفاده بي رويه از سموم وفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، قطع درختان جنگلي، مواردي همچون چر

  .عدم دفع مناسب فاضالب خانگي، بهره برداري بي رويه از بستر رودخانه و سفره هاي آب زيرزميني مي باشند

تصادي روستا در معرض خطر بررسي شناخت عوامل مخرب منابع طبيعي نشان از آن دارد كه تا چه اندازه منابع اق

  .نابودي قرار دارد چرا كه معموالً اقتصاد روستا در ارتباط مستقيم با زمين قرار دارد
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  محدوده مورد مطالعه مخاطرات محيطينقشه ): ١٨(شمارهنقشه 

  
  عوامل و عناصر آب و هوايي -٨-٣- ٢

كه عوامل اقليمي متعددي در پيدايش و چگونگي آن بوده  سرد و كوهستانيداراي آب و هواي  شهرستان سلطانيه

طح درياهاي آزاد، عرض نقش عمده اي را بر عهده داشته است كه از جمله اين عوامل مي توان به ارتفاع آن از س

اين شاخص هاي اقليمي در . ، ارتفاعات و مناطق كوهستاني موجود و باالخره جريانات هوايي اشاره نمودجغرافيايي

موثر مي باشد كه ... آب و هواي خاص در منطقه از جمله نوسانات نزوالت جوي، تغييرات درجه حرارت و ايجاد نوع

  .مورد مطالعه به شرح ذيل مي باشد روستاهاياثرات اين عوامل اقليمي در منطقه به خصوص 

 باالتري برخوردار به سبب شرايط كوهستاني از ارتفاع  مركزيغالب روستاهاي هدف در بخش : ارتفاع از سطح دريا

  .بوده و اين امر يكي از عوامل مهم در ايجاد شرايط اقليمي به خصوص خرده اقليم هاي ناحيه اي است

 قرارگيري در عرض هاي باال به سبب نوع زاويه تابش آفتاب و طول شبانه روز مي تواند يكي از : عرض جغرافيايي

 ٣٨با توجه به اينكه محدوده در عرض جغرافيايي در حدود  عوامل مهم در ايجاد شرايط ويژه آب و هوايي گردد كه

درجه واقع است مي توان گفت كه شرايط اقليمي روستاهاي هدف بي تأثير از آن نخواهد بود از سوي ديگر نظر به 

اينكه ايران در عرض جغرافيايي ويژه قرار دارد اين امر سبب مي گردد تا بين نزوالت جوي و نياز آبي بخش 

  .ي تطابق ايجاد نگرددكشاورز

 عناصر اقليمي در منطقه عبارتند از: عناصر اقليمي:  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٧٠ 

 
 

 بارش  

 دما  

 تبخير  

 باد  

 نم نسبي  

 يخبندان  

  .تشخيص داد مركزيبراساس نقشه آب و هواشناسي مي توان سه تيپ آب و هوا را در محدوده 

راكنده شده كه اين ويژگي كه اين تيپ از آب و هوايي در محدوده بخش مياني توزيع و پ: نيمه خشك شديد -١

عمدتاً در محدوده اراضي كه به كشت ديم و آبي اختصاص دارد، قرار گرفته كه مي تواند سبب ايجاد محدوديت آب و 

غالب روستاهاي بخش مركزي از جمله روستاهاي هدف در اين تيپ از آب  .هوايي در تداوم چنين فعاليتي قرار گيرد

  .و هوا قرار گرفته اند

اين تيپ از اقليم در محدوده هاي غربي و جنوبغربي بخش مركزي مشاهده مي شود كه آب و : مرطوب نيمه -٢

  .هواي فوق بخش محدوده از بخش فوق را بر گرفته است

  .به شرح ذيل ارائه مي گردد swotبه طوركلي به منظور تحليل و تبيين شرايط آب و هوايي ناحيه مطالعاتي جدول 
   مركزيروستاهاي هدف بخش و اثرات اقتصادي آن بر  شرايط آب و هواييل و تبيين تحلي): ١٧(شماره جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت

strengths 

  نقاط ضعف

weaknesses 

  فرصتها

opportunities 

  تهديدها

threats 

  ويژگي هاي  

  دما

با وجود قرارگيري روستاها  -

در تيپ آب و هواي خشك 

آب سطحي و شديد منابع 

زيرزميني قابل توجهي در 

  .منطقه مشاهده مي شود

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

مديريت منابع آبي از طريق  -

   تغيير شيوه هاي آبياري

ديد خشكسالي و ته -

صدمات اقتصادي و 

  اجتماعي ناشي از آن

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ
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  كليماتولوژي محدوده مورد مطالعهنقشه ): ١٩(شمارهنقشه 

  
توصيف، تحليل و تبيين وضعيت منابع انساني، اجتماعي، اقتصادي و زيرساختي  – ٤- ٢

  هاي هدف دهستانروستا

  منابع انساني - 

ه منابع انساني شامل افراد با مجموعه عوامل مختلف فردي، شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي كه در مي توان گفت ك

به عبارتي بهتر آنچه كه در فضاي جفرافيايي به وسيله . درون فضاي جغرافيايي به فعاليت مي پردازند، مي باشد

  :ن عوامل شاملعوامل انساني نقش آفرين مي باشند جزء عوامل انساني به شمار مي روند كه اي

  .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  ١٠هر به طور متناوب  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 

روند سير مربوط به شبكه بهداشت و درمان هر شهرستان از سوي ديگر مي باشند كه در زير به بررسي و تحليل 

  .پارامترهاي مختلف جمعيت روستا پرداخته مي شود
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درصد از كل جمعيت  ٢.٨نفر بوده كه حدود  ٢٩٤٨٠برابر  سلطانيهجمعيت شهرستان  ١٣٩٥براساس آمار سال 

با  هستندكه روستاهاي هدف اشتغالزايي در آن واقع  مركزياستان را به خود اختصاص داده است در اين ميان بخش 

سنبل درصد از جمعيت شهرستان را شامل مي شده كه جمعيت فوق در دو دهستان  ٦١نفر برابر  ١٧٩٨٧جمعيت 

  . توزيع يافته اند سلطانيهو  آباد
  ١٣٩٥تعداد جمعيت در منطقه براساس آمار : )١٨(جدول شماره 

  زن  مرد  خانوار  جمعيت  

  ٥٢٢.٦١٢  ٥٣٤.٨٤٩  ٣٢١.٩٨٣  ١.٠٥٧.٤٦١  زنجاناستان 

  ١٤.٥٣٠  ١٤.٩٥٠  ٩.١٣٠  ٢٩.٤٨٠  هشهرستان سلطاني

  ٥.٦٥٦  ٥.٨٣٧  ٣.٦٠٥  ١١.٤٩٣  باغ حليبخش 

  ٢.٤٠٦  ٢.٣٨٨  ١.٥٥٢  ٤.٧٩٤  گوزل درهدهستان 

  ٣.٢٥٠  ٣.٤٤٩  ٢.٥٠٣  ٦.٦٩٩  قره بالغدهستان 

  ٨.٨٧٤  ٩.١١٣  ٣٢٠٦  ١٠٣٤٩  مركزيبخش 

  ٤.١٣٦  ٤.١٨٢  ٢٥٨٢  ٨٣١٨  سنبل آباددهستان 

  ١.٠١١  ١.٠٢٠  ٦٢٤  ٢٠٣١  سلطانيهدهستان 

  ١٣٩٥مركز آمار كشور : مأخذ 

دهستان و روستاهاي و پراكنش آن در سطح  خانواربررسي و تحليل تعداد جمعيت،  -١-١-٤- ٢

  هدف

روند تحوالت جمعيت در منطقه مورد مطالعه در سه سطح دهستان، بخش و نقطه روستايي شرايط متفاوتي را بيان 

نفر كاهش  ١٠٠٦٩به  ٩٠نفر بوده در سال  ١٠١٧١برابر  ٨٥مي دارند چنانچه جمعيت بخش مركزي كه در سال 

نفر هستيم اما روند تغييرات جمعيت در  ١٠٣٤٩بار ديگر شاهد رشد جمعيت بخش فوق به  ٩٥مي يابد اما در سال 

زماني فوق را دارد به طوري كه تعداد  سطح دهستان سنبل آباد نشان از روند رشد صعودي جمعيت در فاصله

نفر بالغ گرديده  ٨٣١٨به  ٩٥و باالخره در سال  ٩٠نفر در سال  ٧٩٥٦به  ٨٥نفر در سال  ٧٩٤٨ جمعيت آن از

در ميان سه روستاي هدف طرح اشتغالزايي تنها جمعيت روستاي وااليش با روند نزولي روبرو بوده و تعداد . است

، افزايش )بويين و وير(وستاي ديگر كاهش يافته اما دو ر ٩٥نفر در سال  ٨٨٢به  ٨٥نفر در سال  ٨٩٠جمعيت آن از 

نفر در سال  ١٢٢٦چنانچه جمعيت روستاي بويين از . برخوردار بوده اند ٩٥و  ٩٠ف /٨٥جمعيت در سه دوره آماري 

نفر  ٣٥٤٨به  ٨٥نفر در سال  ٢٩٢٤بالغ گرديده و همينطور جمعيت روستاي وير از  ٩٥نفر در سال  ١٣٨٥به  ٨٥

   .رسيده است ٩٥در سال 
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  بررسي روند تحوالت جمعيت و خانوار روستاهاي هدف: )١٩(ول شماره جد

  ١٣٩٥  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

  بعد خانوار  خانوار  جمعيت  بعد خانوار  خانوار  جمعيت  بعد خانوار  خانوار  جمعيت

  ٣.١٥  ٤٣١  ١٣٥٨  ٣.١٦  ٤٠٩  ١٢٩٥  ٣.٧٦  ٣٢٦  ١٢٢٦  روستاي بويين

  ٣.١٩  ٢٧٦  ٨٨٢  ٣.٤٥  ٢٤٧  ٨٥٣  ٣.٩٧  ٢٢٤  ٨٩٠  روستاي وااليش

  ٣.٣  ١٠٧٥  ٣٥٤٨  ٣.٣٩  ٩٢٢  ٣١٣١  ٣.٨٨  ٧٥٢  ٢٩٢٤  روستاي وير

  ٣.٢٢  ٢٥٨٢  ٨٣١٨  ٣.٣٤  ٢٣٨١  ٧٩٥٦  ٣.٩٣  ٢٠١٨  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٣.٢٢  ٣٢٠٦  ١٠٣٤٩  ٣.٣٧  ٢٩٨٣  ١٠٠٦٩  ٣.٩٧  ٢٥٥٧  ١٠١٧١  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ   

  ١٣٨٥روستاي هدف در سال خانوار  و بعدروند تحوالت ميزان جمعيت، خانوار  ):٩(شماره نمودار 

 
  ١٣٩٠روند تحوالت ميزان جمعيت، خانوار و بعد خانوار روستاي هدف در سال ): ١٠(شماره نمودار 
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  ١٣٩٥روند تحوالت ميزان جمعيت، خانوار و بعد خانوار روستاي هدف در سال ): ١١(شماره نمودار 

  
  دهستان و روستاهاي هدفيت بررسي و تحليل نرخ رشد مطلق جمع - ٢-١-٤- ٢

  :برآورد نرخ رشد مطلق جمعيت روستا عمدتًا از رابطه رياضي زير حاصل مي شود

100)1(

0

 n

p
p

r n

  

در واقع بررسي نرخ رشد مطلق جمعيت روستا اين امكان را براي ما فراهم مي سازد كه تحوالت مثبت و منفي 

و بررسي روند فوق مي تواند ما را در دستيابي به نرخ رشد مطلوب جمعيت را به درستي مورد ارزيابي قرار داده 

مي توان چنين  مركزيبررسي روند نرخ رشد جمعيت روستاهاي هدف در بخش . جمعيت آتي روستا ياري نمايد

  :ر حالت به شرح ذيل پيروي مي كنددواستنباط نمود كه اين نرخ از چها

 ر آن شاهد افزايش نسبي جمعيت مي باشيم و به عبارتي داراي مي گردد كه د حالت اول شامل حال روستاهايي

بعد اشاره نمود كه روستاهاي فوق عمدتاً در  بويين و ويرنرخ رشد مثبتي مي باشند از جمله مي توان به روستاهاي 

ات اقتصادي، باغداري و زراعت نقش قابل توجهي دارند و وجود فعاليتهاي اقتصادي مناسب و بهره گيري از امكان

 .با روند مثبتي روبرو گردد) ٩٥و  ٩٠، ٨٥(مختلفي باعث آن شده تا جمعيت در روستاهاي فوق در سه دوره آماري 

  در يك مسير نزولي واقع بوده كه اين ميزان كه رشد جمعيت  مربوط به روستاي وااليش مي شودحالت دوم

    .برآورد شده است) ٩٠- ٩٥(و ) ٨٥- ٩٠(ني درصد در فاصله زما -١چندان قابل توجه نبوده و معموالً كمتر از 
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  ٩٥- ٨٥، سالهاي دهستان و روستاهاي هدفرشد مطلق  نرخ ):٢٠(شماره جدول 

  

  

  

  

  

  

  دهستان و روستاهاي هدفبررسي و تحليل ساختار سني  -٣-١-٤- ٢

از زاويه ديگر تركيب . بل بررسي مي باشدسال قا 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  ١٥ف كننده را تشكيل مي دهند و ساير گروه هاي سني كه عمدتاً و سالخوردگان طبقه مصر

در هر جامعه اي اگر جمعيت طبقه . مي شود جزء گروه سني جمعيت فعال و جوياي كار را اختصاص مي دهند

بررسي . گرددمصرف كننده افزايش يابد سبب افزايش بار تكفل و يا سنگيني بار اقتصادي به دوش طبقه فعال مي 

نشان مي دهد كه برخي از روستاها روند جواني جمعيت  ٩٠الي  ٨٥ساختار سني روستاهاي هدف در فاصله زماني 

خود را حفظ و در مقابل برخي ديگر نيز بر تعداد سالخوردگان يا ميانه جمعيت آن ها افزوده شده است به طوري كه 

سال كه به عنوان جمعيت پايه محسوب مي شود در  ١٤از  در فاصله زماني فوق جمعيت و سهم گروه سني كمتر

 افزايش نرخ زاد و ولد و رشد طبيعيروبرو شده و اين امر مي تواند عمدتاً ناشي از  افزايشتمامي روستاهاي هدف با 

 ١٤درصد از جمعيت كمتر از  ٢٣.٤با دارا بودن  بوييناز ميان روستاهاي هدف روستاي . بوده باشد روستاهاي هدف

سال در بين  ٦٥سال باالترين ميزان را در ميان روستاهاي هدف داشته است در مقابل بررسي سهم گروه سني باالي 

 ١٢.٠٥از حيث فوق در رتبه اول قرار داشته كه  ٩٠در سال  بويينروستاهاي هدف نشان از آن دارد كه روستاي 

 ١٥- ٦٤در گروه سني . خود اختصاص داده استبر) سال ٦٥باالي (درصد از كل جمعيت روستا را گروه سني فوق 

بيشترين روند رشد را در  وااليشسال كه به عنوان گروه جمعيت فعال و جوياي كار محسوب مي شود كه روستاي 

اين سهم  ٩٠بين روستاهاي هدف داشته است به طوري كه سهم اين گروه سني از كل جمعيت روستا بوده در سال 

   .است برآورد شدهدرصد  ٧٠.٥به 

  رشد  ١٣٩٠  ١٣٨٥  سال

٨٥-٩٠  

  رشد  ١٣٩٥

٩٠-٩٥  

متوسط نرخ 

  ٨٥- ٩٥رشد 

 ٠.٧٣  ٠.٤٧  ١٣٥٨ ٠.٥٤  ١٢٩٥  ١٢٢٦  روستاي بويين

  -٠.٠٩  ٠.٣٣  ٨٨٢  -٠.٤٢  ٨٥٣  ٨٩٠ روستاي وااليش

  ١.٩٥  ١.٢٥  ٣٥٤٨  ٠.٦٨  ٣١٣١  ٢٩٢٤  ستاي ويررو

  ٠.٤٥  ٠.٤٤  ٨٣١٨  ٠.٠٠٩  ٧٩٥٦  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٠.٢٧  ٠.٢٧  ١٠٣٤٩  -٠.١٠  ١٠٠٦٩  ١٠١٧١  بخش مركزي
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  )٨٥-٩٠( يهابين سال  دهستان و روستاهاي هدفتحوالت ساختار سني ): ٢١(شماره جدول 

  ١٣٩٠سال   ١٣٨٥سال   

 كل +٦٥ ١٥-٦٤ ٠-١٤ كل +٦٥ ١٥-٦٤ ٠-١٤

  بويين
  ١٢٩٥  ١٥٦  ٨٣٥  ٣٠٤ ١٢٢٦ ١٣٢ ٨٢٥ ٢٦٩ دادتع

  ١٠٠  ١٢.٠٥  ٦٤.٤٨  ٢٣.٤٧  ١٠٠ ١٠.٧٦ ٦٧.٣ ٢١.٩٤ رصدد

  وااليش
  ٨٥٣  ٥٥  ٦٠١  ١٩٧  ٨٩٠  ٤٧  ٦٤٠  ٢٠٣  تعداد

  ١٠٠  ٦.٤  ٧٠.٥  ٢٣.١  ١٠٠  ٥.٣  ٧١.٩  ٢٢.٨  درصد

  وير
  ٣١٣١  ٢٥٣  ٢٠٧٦  ٨٠٢  ٢٩٢٤ ٢٠٨ ١٩٢٠ ٧٩٦ دادتع

  ١٠٠  ٨.٠٨  ٦٦.٣  ٢٥.٦٢  ١٠٠ ٧.١٢ ٦٥.٦٦ ٢٧.٢٢ رصدد

  دهستان سنبل آباد
  ٧٩٥٦  ٧٠٥  ٥٤٧٠  ١٧٨١  ٧٩٤٨  ٦١٨  ٥٤١٥  ١٩١٥ دادتع

  ١٠٠  ٨.٨٧  ٦٨.٧٥  ٢٢.٣٨  ١٠٠  ٧.٧٧  ٦٨.١٣  ٢٤.١ رصدد

  بخش مركزي
  ١٠٠٦٩  ٨٩٤  ٦٩٤٩  ٢٢٢٦  ١٠١٧١  ٧٧٦  ٦٩٨٢  ٢٤١٣ دادتع

  ١٠٠  ٨.٨٩  ٦٩.٠١  ٢٢.١  ١٠٠  ٧.٦٣  ٦٨.٦٥  ٢٣.٧٢ رصدد

  مركز آمار كشور: مأخذ      

  ١٣٨٥دهستان و روستاهاي هدف سال تحوالت ساختار سني ): ١٢(شماره نمودار 
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  ١٣٩٠ سني دهستان و روستاهاي هدف سالتحوالت ساختار ): ١٣(شماره نمودار 

  
  دهستان و روستاهاي هدفبررسي و تحليل ساختار جنسي  - ٤-١-٤- ٢

آگاهي از نحوه توزيع جمعيت براساس فاكتور جنسيت مهم ترين شاخصه جمعيتي است كه بايستي توجه ويژه اي 

و مردان در گروه هاي مختلف سني  بدان صورت پذيرد، چرا كه توجه به تركيب جنسي و مشخص كردن تعداد زنان

               از مواردي است كه نقش اساسي در قدرت اقتصادي و سياسي يك جامعه دارد نسبت جنسي از طريق

١٠٠*           =S.R  مركزيبررسي روند تحوالت نسبت جنسي در روستاهاي هدف در بخش . حاصل مي شود 

كه به طور كلي سه روستاي هدف طرح اشتغالزايي به همراه دهستان و بخش مركزي در دوره ن مي دهد نشا

از لحاظ نسبت جنسي از شرايط يكساني تبعيت نموده اند كه در آن نسبت جنسي به نفع ) ٩٠و  ٨٥(سرشماري 

 ٩٠ي روستاي بويين در سال در اين ميان نسبت جنس. درصد برآورد شده است ١٠٠گروه جنسي زنان و پايين تر از 

 ٩٥درصد در سال فوق بوده است اما در سال  ٩٩.٥٣به حد تعادل مطلق بسيار نزديك بوده كه ميزان آن معادل 

با افزايش روبرو شده است به طوري كه ) در سطح بخش، دهستان و روستاهاي هدف(نسبت جنسي در هر حالتي 

درصد برآورد شده و از  ١٠١.١١در دهستان سنبل آباد معادل درصد  ١٠١.٠٦نسبت جنسي در بخش مركزي برابر 

درصد افزايش يافته است هر چند در روستاي  ١٠٤.١٤ميان روستاهاي هدف نسبت جنسي در روستاي وير به 

  .وااليش و بويين اين نسبت كماكان پايين و به نفع گروه جنسي زنان برآورد شده است

   

مرداناد تعد  

 تعداد زنان
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  ٨٥- ٩٥در بين سال هاي  دهستان و روستاهاي هدفنسي تركيب و نسبت ج): ٢٢(شماره جدول 

  ١٣٩٥  ١٣٩٠  ١٣٨٥  شرح

  نسبت جنسي  زن  مرد  نسبت جنسي  زن  مرد  نسبت جنسي  زن  مرد

  بويين
 ٦٢٧ ٥٩٩  تعداد

٩٥.٥٣ 
٦٤٩  ٦٤٦  

٩٩.٥٣  
٦٩٠  ٦٦٨  

٩٦.٨١  
  ٥٠.٨٢  ٤٩.١٨  ٥٠.١٢  ٤٩.٨٨  ٥١.١٥  ٤٨.٨٥  درصد

  وااليش
  ٤٧١  ٤١٩  تعداد

٨٨.٩٥  
٤٤٨  ٤٠٥  

٩٠.٤  
٤٥١  ٤٣١  

٩٥.٥٦  
  ٥١.٢  ٤٨.٨  ٥٢.٥  ٤٧.٥  ٥٢.٩  ٤٧.١  درصد

  وير
 ١٤٩٦ ١٤٢٨  تعداد

٩٥.٤٥ 
١٥٧٦  ١٥٥٥  

٩٨.٦٦  
١٧٣٨  ١٨١٠  

١٠٤.١٤  
  ٤٩  ٥١  ٥٠.٣٤  ٤٩.٦٦  ٥١.١٦  ٤٨.٨٤  درصد

  دهستان سنبل آباد
 ٤١٠٢ ٣٨٤٦  تعداد

٩٣.٧٥ 
٤٠٦٨  ٣٨٨٨  

٩٥.٥٧  
٤١٣٦  ٤١٨٢  

١٠١.١١  
  ٤٩.٧٣  ٥٠.٢٧  ٥١.١٤  ٤٨.٨٦  ٥١.٦٢  ٤٨.٣٨  درصد

  بخش مركزي
  ٥٢٣٤  ٤٩٣٧  تعداد

٩٤.٣٢  
٥١٣٤  ٤٩٣٥  

٩٦.١٢  
٥١٤٧  ٥٢٠٢  

١٠١.٠٦  
  ٤٩.٧٤  ٥٠.٢٦  ٥٠.٩٩  ٤٩.٠١  ٥١.٤٧  ٤٨.٥٣  درصد

  مركز آمار كشور: مأخذ 

  

  ١٣٨٥دهستان و روستاهاي هدف در سال تركيب جنسي ): ١٤(شماره نمودار  
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  ١٣٩٠دهستان و روستاهاي هدف در سال تركيب جنسي ): ١٥(شماره نمودار 

  
  

 ١٣٩٥تركيب جنسي دهستان و روستاهاي هدف در سال ): ١٦(شماره نمودار 

  
  

و دوره هاي مختلف آموزش ابتدايي، متوسطه پايه دوم، تحصيالت  سواد بررسي - ٥-١-٤- ٢

  در سطح دهستان و روستاهاي هدف دانشگاهي

درخصوص ميزان توسعه يافتگي و يا عقب ماندگي يك جامعه به شمار  سواد و سوادآموزي يكي از مولفه هاي مهم

به عبارتي بهتر ميزان سواد تأثير مستقيمي درخصوص توسعه يافتگي يك جامعه دارد و هر چقدر يك . 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

درخصوص توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستا است شناخت و بررسي سطح سواد و همچنين برآورد تعداد 
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تحصيلي از الزاماتي است كه الزم جمعيت روستا از حيث داشتن تحصيالت دانشگاهي و همچنين رشته هاي فارغ ال

  .است مورد بحث و بررسي قرار گيرد

سال بدست مي آيد و معموالً به صورت درصد بيان مي  ٦ باالينرخ باسواد از حاصل جمعيت باسواد بر جمعيت 

   .گردد

 :مي توان نتايج ذيل را استنباط نمود هدفبررسي نرخ باسوادي روستاهاي در 

 بوده و يا  از حالت منفي برخورداردر برخي از روستاها  ١٣٩٠تا  ١٣٨٥ي در فاصله زماني سير تحوالت نرخ باسواد

درصد بوده  ٧٤برابر  ١٣٨٥در سال كه اين نرخ  روستاهاي بويين و وااليشچنانچه در  هستيمشاهد كاهش اين نرخ 

 ٧٧.٨٥معادل  ٨٥در سال كه  ويرو همچنين نرخ باسوادي در روستاي . درصد تنزل مي يابد ٧٣.٦به  ٩٠در سال 

شرايط در روستاي وااليش از روند نزولي نرخ  .يافته است افزايشدرصد  ٨١.١٥به  ٩٠درصد برآورد شده در سال 

درصد  ٧٣.٥به  ٩٠درصد بوده كه در سال  ٧٨.٥معادل  ٨٥باسوادي برخوردار بوده است چناچه اين نرخ در سال 

  .نزول كرده است
  ٩٠- ٨٥بين سالهاي در  دهستان و روستاهاي هدفسواد وضعيت ): ٢٣(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 

  ١١٣٤  ٢٦.٤  ٧٣.٦  ٢٩٩  ٨٣٥  ١١٢٤  ٢٦  ٧٤  ٢٩٢  ٨٣٢  بويين

  ٧٥٠  ٢٦.٥  ٧٣.٥  ١٩٩  ٥٥١  ٨٠٨  ٢١.٥  ٧٨.٥  ١٧٤  ٦٣٤  وااليش

  ٢٧٤٩  ١٨.٨٥  ٨١.١٥  ٥١٨  ٢٢٣١  ٢٦٢٨  ٢٢.١٥  ٧٧.٨٥  ٥٨٢  ٢٠٤٦  وير

  ٧٠٦٠  ٢٣.٥٥  ٧٦.٤٥  ١٦٦٢  ٥٣٩٨  ٧٢٥٢  ٢٢.٤  ٧٧.٦  ١٦٢٤  ٥٦٢٨  دهستان سنبل آباد

  ٨٩٧٢  ٢٣.٧٣  ٧٦.٢٧  ٢١٢٩  ٦٨٤٣  ٩٢٨٠  ٢٢.٧  ٧٧.٣  ٢١٠٦  ٧١٧٤  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ 

   ١٣٨٥، سالهاي دهستان و روستاهاي هدفجمعيت باسواد و بي سواد ): ١٧(شماره نمودار 
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  ١٣٩٠جمعيت باسواد و بي سواد دهستان و روستاهاي هدف، سالهاي ): ١٨(شماره نمودار 

  
  )مهاجرت( بررسي و تحليل تحوالت غيرطبيعي جمعيت روستا -٦-١-٤- ٢

كه در دو حالت كلي بر فضاي جغرافيايي تأثير تحت عنوان مهاجرت قابل بررسي است تحوالت غير طبيعي جمعيت 

  :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

  :شكل زير دسته بندي نمودشود كه اهم آنها را مي توان به 

  .شامل وقوع حوادث غيرمنتظره مانند سيل، قحطي، زلزله: عوامل طبيعي) 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

  .ارتباط خويشاوندي ساكنين شهر و روستا و جاذبه هاي فرهنگي و فكري در شهر: 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

 ختگي نظام اجتماعي شهريبه هم ري .١

 كمبود مسكن و شكل گيري حاشيه نشيني و زاغه نشيني و رشد جرايم ناشي از آن .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

 وي كار در اين بخشنيرد توليدات كشاورزي در روستاها و كمبود ركو .٦
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  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

در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي اشتغال مفيد و موثر براي . ي برخوردار استهميشه جايگاه ويژه ا

مهمترين عامل در سنجش و تحليل اشتغال، متغير جمعيت است و اجزاي آن . همه افراد جامعه مورد تأكيد است

اليت، اشتغال و شامل رشد مطلق و طبيعي جمعيت، تركيب سني و جنسي و ميزان سواد و تخصص، نرخ هاي فع

بديهي است فراهم سازي زمينه . سياست گذاري هاي كالن است شاخص هاي مناسبي در بررسي ها و... بيكاري و

هاي اشتغال مولد و انجام فعاليت هاي موثر در اين خصوص از مهمترين وظايف بخش عمومي است و در صورت 

به اهميت شناخت سطح فعاليت . فت همه جانبه گرددبرنامه ريزي مناسب مي تواند منجر به رشد درون زا و پيشر

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

االتي گفته مي شود كه به توليد كاالها و يا به طور دقيق تر، فعاليت اقتصادي به كارها و اشتغ) 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 

بنا به تعريف جمعيت فعال افرادي را در . ا و خدمات تشكيل مي دهندوي آماده اي را براي توليد كاالهنيرمردان كه 

اين . برمي گيرد كه از لحاظ اقتصادي داراي فعاليت سودمند هستند و به توليد ثروت و خدمات اقتصادي مي پردازند

كار مي كنند  تعريف، در عين حال كارمندان، ارتشيان، كاركنان خانوادگي بدون مزد، اشخاصي كه براي مزد و يا سود

و همچنين بيكاران در جستجوي كار، بيماران و اشخاصي را كه در مرخصي به سر مي برند در بر مي گيرد و در 

مقابل شامل كودكان، زنان خانه دار، دانش آموزان و دانشجويان، بازنشستگان، سپاهيان وظيفه، اجاره بگيران، بهره 

  .به عهده ديگران است نمي شود كشان، زندانيان و كساني كه معاش آنها يكسره

  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

  .اين جمعيت به صورت بالقوه مي توانند فعال باشند. قرار دارند) ترسال و باال ١٠جمعيت 

  :از بررسي جمعيت بالقوه روستاهاي هدف نتايج ذيل حاصل مي شود

  با افزايش جمعيت فعال بالقوه روبرو بوده اند در مقابل  بويين و ويردر ميان روستاهاي هدف در روستاهاي

 .با كاهش اندكي روبرو مي گردد) ٨٥- ٩٠(فاصله زماني در  وااليشجمعيت فعال بالقوه در روستاي 
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٨٣ 

 
 

  روستاي بوده و كمترين ميزان نيز به  روستاي وااليشبيشترين سهم جمعيت فعال بالقوه از كل جمعيت مربوط به

 .اختصاص داشته است بويين

  )٨٥- ٩٠( دهستان و روستاهاي هدفجمعيت فعال بالقوه ): ٢٤(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت   كلجمعيت 

  فعال بالقوه

درصد جمعيت 

  فعال بالقوه

  جمعيت   جمعيت كل

  فعال بالقوه

درصد جمعيت 

  فعال بالقوه

  ٦٤.٤٧  ٨٣٥  ١٢٩٥  ٦٣.٨٦  ٧٨٣  ١٢٢٦  بويين

  ٧٠.٤٥  ٦٠١  ٨٥٣  ٧١.٩١  ٦٤٠  ٨٩٠  وااليش

  ٦٦.٣  ٢٠٧٦  ٣١٣١  ٦٥.٦٦  ١٩٢٠  ٢٩٢٤  وير

  ٦٨.٧٦  ٥٤٧٠  ٧٩٥٦  ٦٨.١٣  ٥٤١٥  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٦٩.٠١  ٦٩٤٩  ١٠٠٦٩  ٦٨.٦٤  ٦٩٨٢  ١٠١٧١  خش مركزيب

  مركز آمار كشور: مأخذ                   

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفجمعيت فعال بالقوه ): ١٩(شماره نمودار 

  
 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  ؛بيكار در جستجوي كار براي يافتن كار فعاليت مي كند

  .كار را جمعيت فعال بالفعل گويند

در بوده و  وير و وااليشمربوط به روستاهاي ) ٨٥-٩٠(در ميان روستاهاي هدف تغييرات مثبت در فاصله زماني 

از سوي ديگر باالترين جمعيت بالفعل در ميان . هش جمعيت فعال بالفعل روبرو شده اندبا كا مقابل روستاي بويين

جمعيت بالفعل در رتبه نخست درصد  ٣٥.٦٣با دارا بودن  وااليشمربوط به روستاي  ١٣٩٠روستاهاي هدف در سال 

  .درصد دارد ٣٣.٦٦با  بويينقرار گرفته و پايين ترين درصد جمعيت بالفعل در سال فوق اختصاص به روستاي 
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  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفجمعيت فعال بالفعل ): ٢٥(شماره جدول 

  مركز آمار كشور: مأخذ           

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفجمعيت فعال بالفعل ): ٢٠(شماره نمودار 

 
افرادي كه در سن فعاليت قرار ندارند و يا با تعريف جمعيت فعال بالفعل منطبق نيستند،  :جمعيت غير فعال -٣

) unem ployed(جمعيت غيرفعال را نبايد با جمعيت بيكار . ناميده مي شود) non active(جمعيت غيرفعال 

ل كار مي گردد ولي پيدا اشتباه كرد زيرا جمعيت بيكار كسي است كه در سن كار قرار دارد و با داشتن توان، دنبا

  .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

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت 

  كل

  جمعيت 

  فعال بالفعل

  درصد 

  جمعيت بالفعل

جمعيت 

  كل

جمعيت 

  فعال بالفعل

  درصد 

  جمعيت بالفعل

  ٣٣.٦٦  ٤٣٦  ١٢٩٥  ٤٣.٠٦  ٥٢٨  ١٢٢٦  بويين

  ٣٥.٦٣  ٣٠٤  ٨٥٣  ٣٤.٠٤  ٣٠٣  ٨٩٠  وااليش

  ٣٤.٠٧  ١٠٦٧  ٣١٣١  ٣١.٩٤  ٩٣٤  ٢٩٢٤  وير

  ٣٥.١٣  ٢٧٩٥  ٧٩٥٦  ٣٧.٦٣  ٢٩٩١  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٣٤.٦٩  ٣٤٩٣  ١٠٠٦٩  ٣٩.٤٨  ٤٠١٦  ١٠١٧١  بخش مركزي
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  )٨٥-٩٠( وستاهاي هدفدهستان و رجمعيت غيرفعال ): ٢٦(شماره جدول  

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  
جمعيت 

  كل
جمعيت 
  غيرفعال

درصد جمعيت 
  غير فعال

جمعيت 
  كل

جمعيت 
  غيرفعال

درصد جمعيت 
  غير فعال

  ٥٨.٦٨  ٧٦٠  ١٢٩٥  ٣٢.٧  ٤٠١  ١٢٢٦  بويين
  ٢٩.٥٤  ٢٥٢  ٨٥٣  ٢٨.٠٨  ٢٥٠  ٨٩٠  وااليش

  ٣٣.٦٩  ١٠٥٥  ٣١٣١  ٣٤.٣٣  ١٠٠٤  ٢٩٢٤  وير
  ٣١.٢٤  ٢٤٨٦  ٧٩٥٦  ٣١.٨٦  ٢٥٣٣  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٣٠.٩٧  ٣١١٩  ١٠٠٦٩  ٣١.٣٥  ٣١٨٩  ١٠١٧١  بخش مركزي
  مركز آمار كشور: مأخذ            

  )٨٥- ٩٠( دهستان و روستاهاي هدفجمعيت غيرفعال ): ٢١(شماره نمودار 

  
  انواع جمعيت غيرفعال - 

  :جمعيت غيرفعال به سه دسته تقسيم مي شود

در اين . براي ادامه حيات خود، به كوشش صاحبان درآمد يا نان آور احتياج دارندافرداي هستند كه : وابستگاه -١

  .مورد مي توان از زنان خانه دار و كودكان و دانش آموزان و دانشجويان نام برد

در بين اين . كساني هستند كه مي توانند وسايل الزم را براي امرار معاش خود فراهم كنند: افراد متكي به خود -٢

  .د، ميتوان از سهامداران، بازنشستگان و صاحبان مستغالت نام بردافرا

كمك هاي  و براي زندگي خود از ندارندبه كساني اطالق مي شود كه استعداد و امكان كار كردن : سرباران -٣

) مانند اينهارماالن، دعانويسان، فالگيران، معركه گيران و افرادي ( 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 - 
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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 . ي مي نامندرا سن فعاليت، يا به بيان دقيق تر سن فعاليت اقتصاد

  .سالگي و حتي زودتر شروع مي شود

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 . اردپيدا است كه طول متوسط زندگي به سالهاي آغاز و پايان آن بستگي د. فعاليت هستند

  :نوع است

  .تعداد متوسط سالهاي زندگي فعال يك نسل بدون محاسبه مرگ آنان: »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 ١٠فعال به جمعيت  نسبت جمعيت
  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفنرخ فعاليت ): ٢٧(جدول شماره

  مركز آمار كشور: مأخذ

  دهستان و روستاهاي هدفاليت نرخ فع): ٢٢(شماره نمودار 

 
  

  

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  
تعداد جمعيت 

  فعال
 ١٠جمعيت 

  سال به باالتر
نرخ فعاليت 

  عمومي جمعيت
تعداد جمعيت 

  فعال
 ١٠جمعيت 

  سال به باالتر
نرخ فعاليت 

  ي جمعيتعموم
  ٤١.٠٩  ١٠٦١  ٤٣٦  ٤٩.٧١  ١٠٦٢  ٥٢٨  بويين
  ٤٣.٢٤  ٧٠٣  ٣٠٤  ٣٩.٦٥  ٧٦٤  ٣٠٣  وااليش

  ٤١.٩  ٢٥٤٦  ١٠٦٧  ٣٨.١٨  ٢٤٤٦  ٩٣٤  وير
  ٤٢.٢٨  ٦٦١٠  ٢٧٩٥  ٤٣.٨٦  ٦٨١٩  ٢٩٩١  دهستان سنبل آباد

  ٤١.٥٤  ٨٤٠٧  ٣٤٩٣  ٤٦.١٣  ٨٧٠٥  ٤٠١٦  بخش مركزي
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  نسبت فعاليت -٢

از آنجا كه . نسبت جمعيت فعال هر گروه سني به مجموعه جمعيت فعال است كه به صورت درصد محاسبه مي شود

آمار دقيق درخصوص تعداد جمعيت فعال براي هر يك از گروههاي سني روستا وجود ندارد در نتيجه برآورد نسبت 

  .ي باشدفوق امكان پذير نم

  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 . نظر اقتصادي به يك نفر از جمعيت فعال وابسته و متكي است

  .دست مي آيد
  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفبار اقتصادي ): ٢٨(شماره جدول 

  مركز آمار كشور: مأخذ       

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفبار اقتصادي ): ٢٣(شماره نمودار 

  
  

  

  

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد جمعيت 

  كل

تعداد جمعيت 

  فعال

بار 

  اقتصادي

تعداد جمعيت 

  كل

تعداد جمعيت 

  فعال

بار 

  اقتصادي

  ٢.٩٧  ٤٣٦  ١٢٩٥  ٢.٣٢  ٥٢٨  ١٢٢٦  بويين

  ٢.٨  ٣٠٤  ٨٥٣  ٢.٩٣  ٣٠٣  ٨٩٠  وااليش

  ٢.٩٣  ١٠٦٧  ٣١٣١  ٣.١٣  ٩٣٤  ٢٩٢٤  وير

  ٢.٨٤  ٢٧٩٥  ٧٩٥٦  ٢.٦٥  ٢٩٩١  ٧٩٤٨  سنبل آباد دهستان

  ٢.٨٨  ٣٤٩٣  ١٠٠٦٩  ٢.٥٣  ٤٠١٦  ١٠١٧١  بخش مركزي
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  بار تكفل ناخالص -٤

نده مقدار تكليفي است كه يك فرد فعال از نظر نشان ده) depen dency ratio(بار تكفل ناخالص يا نسبت ناخالص 

  .تأمين زندگي و هزينه افراد غير فعال بر دوش دارد و آن عبارت است از نسبت افراد غير فعال به افراد فعال
  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدف بار تكفل ناخالص): ٢٩(شماره جدول 

  

  مركز آمار كشور: مأخذ                 

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدف بار تكفل ناخالص): ٢٤(شماره نمودار 

  
  

  ضريب تكفل -٥

اگر بار تكفل ناخالص را بر كل جمعيت تقسيم كنيم ضريب تكفل حاصل مي شود كه معموالً به صورت درصد بيان 

در مقاطع زماني  روستاهاي هدفيب براي نيز مي گويند كه اين ضر» نرخ سرباري«ضريب تكفل را . مي گردد

  .به شرح زير محاسبه شده است ١٣٩٠تا سال  ١٣٨٥مختلف يعني از سال 

  

  

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

جمعيت 

  غير فعال

جمعيت 

  فعال

بار تكفل 

  خالصنا

جمعيت 

  غير فعال

جمعيت 

  فعال

بار تكفل 

  ناخالص

  ١.٧٤  ٤٣٦  ٧٦٠  ٠.٧٥  ٥٢٨  ٤٠١  بويين

  ٠.٨٢  ٣٠٤  ٢٥٢  ٠.٨٢  ٣٠٣  ٢٥٠  وااليش

  ٠.٩٨  ١٠٦٧  ١٠٥٥  ١.٠٧  ٩٣٤  ١٠٠٤  وير

  ٠.٨٨  ٢٧٩٥  ٢٤٨٦  ٠.٨٤  ٢٩٩١  ٢٥٣٣  دهستان سنبل آباد

  ٠.٨٩  ٣٤٩٣  ٣١١٩  ٠.٧٩  ٤٠١٦  ٣١٨٩  بخش مركزي
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  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدف ضريب تكفل): ٣٠(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

بار تكفل 

  ناخالص

ضريب   كل جمعيت

  تكفل

بار تكفل 

  ناخالص

ضريب   كل جمعيت

  تكفل

  ٠.١٣  ١٢٩٥  ١.٧٤  ٠.٠٦  ١٢٢٦  ٠.٧٥  بويين

  ٠.٠٩  ٨٥٣  ٠.٨٢  ٠.٠٩  ٨٩٠  ٠.٨٢  وااليش

  ٠.٠٣  ٣١٣١  ٠.٩٨  ٠.٠٣  ٢٩٢٤  ١.٠٧  وير

  ٠.٠١  ٧٩٥٦  ٠.٨٨  ٠.٠١  ٧٩٤٨  ٠.٨٤  دهستان سنبل آباد

  ٠.٠٠٨  ١٠٠٦٩  ٠.٨٩  ٠.٠٠٧  ١٠١٧١  ٠.٧٩  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ                     

  )٨٥-٩٠(دهستان و روستاهاي هدف  ضريب تكفل): ٢٥(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(كولين كالرك . اقتصادي قرار مي گيرند

  .شامل فعاليت هاي كشاورزي، جنگلباني و ماهيگيري: وه اولگر

  .در برگيرنده رشته هاي استخراج معادن، صنعت، ساختمان، آب، برق و گاز: گروه دوم

متضمن بازرگاني، بانكداري، بيمه، حمل و نقل، ارتباطات و فعاليت در دستگاههاي خصوصي و دولتي : گروه سوم

  .است

مي » بخش خدمات«و گروه سوم را » بخش صنعت«، گروه دوم را »بخش كشاورزي«را به طور خالصه، گروه اول 

  .نامند

شيوه توزيع جمعيت در ميان بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات از فعاليت هاي اقتصادي نشان دهنده پيشرفت يا 

  .عقب ماندگي جامعه و مرحله تكامل اقتصادي و اجتماعي آن است
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  رشته هاي فعاليت - 

ي فعاليت اقتصادي عمده كه در سرشماري ها براي طبقه بندي شاغالن به كار مي رود و ارتباط تفصيلي و رشته ها

  :اجمالي با بخش هاي فعاليت اقتصادي دارند، عبارت است از

 كشاورزي، دامپروري، جنگلباني، شكار و ماهيگيري 

  صنايع استخراجي(استخراج معادن و استخراج سنگ( 

  توليديصنايع (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 . ين كار و شغل به عنوان يك تخصص و حرفه آگاهي داردشغلي را دارا است و به ا

به عبارت ديگر، اشتغال به وضعيتي اطالق مي شود  ؛گويند) employment(» اشتغال«جمعيت به شغل معيني را 

نقدي يا جنسي  كه در آن به ازا شركت مستقيم و فعال در جريان توليد و انجام خدمات، پاداش يا مزدي به صورت

  .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 «به عبارت ديگر، اشتغال كامل شرايطي است كه در آن  ؛مي نامند

در » اشتغال ناقص«در غير اين صورت، . رايطي، جامعه با وضعيت اشتغال كامل مواجه استدر چنين ش. »خالي باشد

  .جامعه حاكم خواهد بود

، واژه ١٣٦٢ترابي و تقوي، ( .اشتغال كامل و بيكاري مي توانند در عين حال و همزمان در جامعه وجود داشته باشند

  ).٣٣٧، ص ١٣٥٨و فرهنگ،  ٣٣٣
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  نرخ هاي اشتغال -  

  رخ اشتغال عمومين -  
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

  .١٠٠براي كليه جمعيت محاسبه مي شود و آن عبارت است از تعداد شاغالن بر كل جمعيت ضربدر 

تاكنون به شرح جدول ذيل بدست آمده  ٨٥در سرشماري هاي انجام شده از سال  هدفروستاهاي اين نرخ براي 

  :است
  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفنرخ اشتغال ناخالص ): ٣١(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد 

  شاغالن

كل 

  جمعيت

نرخ اشتغال 

  ناخالص

تعداد 

  شاغالن

كل 

  جمعيت

نرخ اشتغال 

  ناخالص

  ٣٠.٥  ١٢٩٥  ٣٩٥  ٣٦.٢١  ١٢٢٦  ٤٤٤  بويين

  ٣٤.٩٣  ٨٥٣  ٢٩٨  ٣٣.١٤  ٨٩٠  ٢٩٥  وااليش

  ٢٧.٦٥  ٣١٣١  ٨٦٦  ٣١.٦٣  ٢٩٢٤  ٩٢٥  وير

  ٣١.١٩  ٧٩٥٦  ٢٤٨٢  ٣٥.٢٩  ٧٩٤٨  ٢٨٠٥  دهستان سنبل آباد

  ٣٠.٣٨  ١٠٠٦٩  ٣٠٥٩  ٣٦.٧٣  ١٠١٧١  ٣٧٣٦  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ                  

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفص نرخ اشتغال ناخال): ٢٦(شماره نمودار 

  
  

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٩٢ 

 
 

  نرخ اشتغال خالص -٢

محاسبه مي شود كه منظور از جمعيت فعال ) جمعيت فعال بالقوه(براي جمعيت واقع در سن كار و فعاليت  اين نرخ

ير از رابطه ز) نرخ اشتغال خالص(سال را شامل مي گردد و اين نرخ  ١٥-٦٤بالقوه، تعداد جمعيت واقع در گروه سني 

  :به دست مي آيد

  
  :به شرح جدول زير آورده شده است ٩٠تا  ٨٥از سال  روستاهاي هدفنرخ اشتغال خالص براي 

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفنرخ اشتغال خالص ): ٣٢(شماره جدول 
  

  مركز آمار كشور: مأخذ               

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدف نرخ اشتغال خالص): ٢٧(ماره شنمودار 

 
 

  

  

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد 

  شاغالن

تعداد جمعيت 

١٥-٦٤  

نرخ اشتغال 

  خالص

تعداد 

  شاغالن

تعداد جمعيت 

١٥-٦٤  

رخ اشتغال ن

  خالص

  ٤٧.٣  ٨٣٥  ٣٩٥  ٥٦.٧  ٧٨٣  ٤٤٤  بويين

  ٤٩.٥٨  ٦٠١  ٢٩٨  ٤٦.٠٩  ٦٤٠  ٢٩٥  وااليش

  ٤١.٧١  ٢٠٧٦  ٨٦٦  ٤٨.١٧  ١٩٢٠  ٩٢٥  وير

  ٤٥.٣٧  ٥٤٧٠  ٢٤٨٢  ٥١.٨  ٥٤١٥  ٢٨٠٥  دهستان سنبل آباد

  ٤٤.٠٢  ٦٩٤٩  ٣٠٥٩  ٥٣.٥  ٦٩٨٢  ٣٧٣٦  بخش مركزي
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  نرخ اشتغال فعال -٣

و اين نرخ از طريق رابطه زير محاسبه  منظور مي شود) بيكار يا در جستجوي كار+ شاغل(براي جمعيت فعال بالفعل 

  :مي شود

  
  :برآورد شده است در جدول زير محاسبه و ٩٠تا  ٨٥از سال  روستاهاي هدفكه نرخ فوق در 

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفنرخ اشتغال فعال ): ٣٣(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد 

  شاغالن

  تعداد 

  جمعيت فعال

نرخ اشتغال 

  فعال

تعداد 

  شاغالن

تعداد جمعيت 

  فعال

نرخ اشتغال 

  فعال

  ٩٠.٥٩  ٤٣٦  ٣٩٥  ٨٤.٠٩  ٥٢٨  ٤٤٤  بويين

  ٩٨.٠٢  ٣٠٤  ٢٩٨  ٩٧.٣٥  ٣٠٣  ٢٩٥  وااليش

  ٨١.١٦  ١٠٦٧  ٨٦٦  ٩٩.٠٣  ٩٣٤  ٩٢٥  وير

  ٨٨.٨  ٢٧٩٥  ٢٤٨٢  ٩٣.٧٨  ٢٩٩١  ٢٨٠٥  دهستان سنبل آباد

  ٨٧.٥٧  ٣٤٩٣  ٣٠٥٩  ٩٣.٠٢  ٤٠١٦  ٣٧٣٦  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ                

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفنرخ اشتغال فعال ): ٢٨(شماره نمودار 

  
  بارمعيشتي - 

بار . بارت است از تعداد افرادي كه از نظر اقتصادي و مادي به يك نفر شاغل وابسته و متكي هستندبار معيشتي ع

كل جمعيت به جمعيت شاغل به دست مي آيد كه  تقسيممي گويند كه از طريق ) subsistence load(معيشتي 

  .شده استل زير مورد ارزيابي واقع براساس جدو ٩٠تا  ٨٥از سال  روستاهاي هدفبار معيشتي 
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  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاي هدفبار معيشتي ): ٣٤(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد كل 

  جمعيت

تعداد 

  شاغالن

بار 

  معيشتي

تعداد كل 

  جمعيت

تعداد 

  شاغالن

بار 

  معيشتي

  ٣.٢٧  ٣٩٥  ١٢٩٥  ٢.٧٦  ٤٤٤  ١٢٢٦  بويين

  ٢.٨٦  ٢٩٨  ٨٥٣  ٣.٠١  ٢٩٥  ٨٩٠  وااليش

  ٣.٦١  ٨٦٦  ٣١٣١  ٣.١٦  ٩٢٥  ٢٩٢٤  وير

  ٣.٢  ٢٤٨٢  ٧٩٥٦  ٢.٨٣  ٢٨٠٥  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٣.٢٩  ٣٠٥٩  ١٠٠٦٩  ٢.٧٢  ٣٧٣٦  ١٠١٧١  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ                         

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاي هدفبار معيشتي ): ٢٩(شماره نمودار 

 
  بار تكفل خالص - 

ه بار حقيقي جمعيتي و اقتصادي كه از نظر تأمين زندگي افراد نشان دهند» نسبت بستگي خالص«بار تكفل خالص 

  :بار تكفل خالص از طريق رابطه زير بدست مي آيد. غير شاغل بر دوش افراد شاغل جامعه قرار دارد

  
  :در طي سالهاي گذشته به شرح جدول ذيل بدست آمده است روستاهاي هدفكه بار تكفل خالص براي 
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  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفكفل خالص بار ت): ٣٥(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  

تعداد كل 

  جمعيت

جمعيت 

  شاغل

جمعيت 

  غير شاغل

بار تكفل 

  خالص

تعداد كل 

  جمعيت

جمعيت 

  شاغل

جمعيت 

  غير شاغل

بار تكفل 

  خالص

  ٢.٢٧  ٩٠٠  ٣٩٥  ١٢٩٥  ١.٧٦  ٧٨٢  ٤٤٤  ١٢٢٦  بويين

  ١.٨٦  ٥٥٥  ٢٩٨  ٨٥٣  ٢.٠١  ٥٩٥  ٢٩٥  ٨٩٠  وااليش

  ٢.٦١  ٢٢٦٥  ٨٦٦  ٣١٣١  ٢.١٦  ١٩٩٩  ٩٢٥  ٢٩٢٤  وير

  ٢.٢  ٥٤٧٤  ٢٤٨٢  ٧٩٥٦  ١.٨٣  ٥١٤٣  ٢٨٠٥  ٧٩٤٨  دهستان سنبل آباد

  ٢.٢٩  ٧٠١٠  ٣٠٥٩  ١٠٠٦٩  ١.٧٢  ٦٤٣٥  ٣٧٣٦  ١٠١٧١  بخش مركزي

  مركز آمار كشور: مأخذ      

  

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفبار تكفل خالص ): ٣٠(شمره نمودار 

 
  بيكاري و كم كاري - 

كسي است كه سن او از حد ) unemployed(» بيكار«. را بيكار تشكيل مي دهند) 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 

شتر تعيين شود، به وضع كشور يا منطقه حد اين زمان كه ممكن است يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا بي. است

  ).٨٣، ص ١٣٤٥تهراني، ( .مورد بررسي بستگي دارد

. ناميده مي شود) unemployment(» بيكاري«ميسر نشدن كار در حالي كه شخص توان و تقاضاي آن را داشته باشد 

عداد زيادي از افراد واقع در بيكاري به عنوان يك مسئله دشوار اقتصادي و اجتماعي، در شرايطي مطرح مي شود كه ت

  ).١٤٤١، ص ١٣٥٨فرهنگ، ( .سن كار نتوانند براي مدت معيني شغلي بدست آورند

است كه در آن، مردم به ) under employment(» كم كاري«وي كار انساني نيرگونه ديگري از بهره برداري ناقص از 

، ص ١٣٦٤تودارد، (دارند و مي توانند كار مي كنند طور روزانه، هفتگي، ماهانه يا فصلي، كمتر از حدي كه تمايل 

در اين شرايط ممكن است به نظر برسد كه افراد ظاهراً فعال هستند اما در مفهوم اقتصادي بهره وري كمتري ). ٧٤
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همان منبع، (. كم كاري، به اندازه پايين است كه كاهش ساعات كار آنها اثر بسيار ناچيزي در كل توليد دارد. دارند

  ).٣٤٥و  ٨٩ ص

  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

افراد از پذيرفتن شغلي كه براي آنان شايستگي ندارد امتناع مي كنند و در عين حال مي توانند به » اري اراديبيك«

جستجوگران كار تمايل دارند كاري انجام » بيكاري غيرارادي«شيوه ديگري زندگي خود را بگذرانند، اما در وضعيت 

از مهمترين انواع بيكاري در كشورهاي جهان سوم است بيكاري آشكار يكي . 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 

  ).٢٣٣ص ، ١٣٦٦ابوذر حكمت، (از سوي ديگر نيز تقسيم كرد 

  بيكاري پنهان -٢

وي نيروضعي است كه در آن، افراد به ظاهر در اشتغال كامل هستند اما در واقع غير مولد هستند و يا به عبارت ديگر 

كار نسبت به نياز توليد اضافه است و اگر تعدادي از افراد از كار بركنار شوند، نقصاني در ميزان توليد به وجود نمي 

  .در محيط هاي روستايي، شهري، صنفي و خانواده نيز ديده مي شود بيكاري پنهان. 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، (يين آيد پا

  انواع بيكار - 

و ) بيكاران جديد(بيكاران كه تاكنون هيچ گونه شغلي نداشته اند و براي نخستين بار است كه وارد بازار كار مي شوند 

  ).بيكاران قبلي(بيكاراني كه قبالً شاغل بوده اند و در روزشماري يا آمارگيري به عللي موقتاً بيكار شده اند 

  :ده ترين افرادي كه گروه بيكاران را تشكيل مي دهند، عبارت است ازعم

 .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

معلومي بيكار شده اند و براي دوره بيكاري خود حقوقي افرادي كه به علت تعطيل شدن كار پيشين براي مدت نا .٣

 .دريافت نمي كنند

 .افرادي كه بر اثر تغييرات نظام توليد براي مدتي بيكار مي شوند .٤
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  انواع كم كاري - 

  كم كاري آشكار - 

كه ن طول ساعات عادي است و افراد به طور غير ارادي نيمه وقت هستند يعني كمتر از آنچه وضعي است كه در آ

  .مي توانند كار انجام مي دهند

  كم كاري پنهان - 

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 

در اين شرايط به نظر مي رسد كه مردم به طور تمام وقت مشغول هستند اما در حقيقت بازده كار آنها كمتر . هستند

  .است

  نرخ بيكاري خالص - 

نرخ بيكاري از حاصل تقسيم جمعيت بيكار بر جمعيت فعال بدست مي آيد كه معموًال به صورت درصد بيان مي شود 

در طي مقاطع  روستاهاي هدفنيز گفته مي شود كه نرخ بيكاري براي كه اين نرخ به عنوان نرخ بيكاري خالص 

  :به شرح زير برآورد شده است ٨٥-٩٠زماني 
  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفنرخ بيكاري خالص ): ٣٦(شماره جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  
تعداد 
  بيكاران

تعداد جمعيت 
  فعال

نرخ 
  بيكاري

تعداد 
  بيكاران

تعداد جمعيت 
  فعال

نرخ 
  ريبيكا

  ٩.٤  ٤٣٦  ٤١  ١٥.٩  ٥٢٨  ٨٤  بويين
  ١.٩٧  ٣٠٤  ٦  ٢.٦٤  ٣٠٣  ٨  وااليش

  ١٨.٨٣  ١٠٦٧  ٢٠١  ٠.٩٦  ٩٣٤  ٩  وير
  ١١.١٩  ٢٧٩٥  ٣١٣  ٦.٢١  ٢٩٩١  ١٨٦  دهستان سنبل آباد

  ١١.٣٩  ٣٤٩٣  ٣٩٨  ٦.٩٧  ٤٠١٦  ٢٨٠  بخش مركزي
  مركز آمار كشور: مأخذ                        

  )٨٥-٩٠( دهستان و روستاهاي هدفخالص  نرخ بيكاري): ٣١(شماره نمودار 
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  هاي هدفبررسي و تحليل ويژگيهاي زيرساخت و كالبدي روستا - ٣-٤- ٢

  بررسي و تحليل ويژگيهاي سكونت -١- ٣-٤- ٢

  :در شناخت ويژگيهاي سكونت آبادي ها شناخت و بررسي عوامل زير حايز اهميت ويژه اي مي باشد

  هاعوامل موثر در شكل گيري روستا - 

  :ين عوامل در دو بعد كلي طبيعي و انساني به شرح ذيل قابل دسته بندي مي باشدا

  خاك -: عوامل طبيعي شامل

  توپوگرافي -               

  آب -      

  پوشش گياهي -      

  امنيت -: عوامل انساني شامل

  راه ارتباطي -        

  مذهبي -        

  اقتصادي -        

) شهري و روستايي(گونگي شكل گيري ابتدايي و توسعه آتي هر يك از از مراكز انساني هر يك از عوامل فوق در چ

 روستاهاي هدفدخيل بوده و اين عوامل به نوعي حيات آتي آنها را تعيين مي كنند كه در ارتباط با شكل گيري 

ارتباطي از جمله عوامل طبيعي نظير خاك مناسب، ويژگيهاي توپوگرافي، آب، نوع پوشش گياهي و همچنين راه 

شناخت عوامل در جهت  براين اساس .مهمترين عواملي بوده اند كه در استقرار، پيدايش و توسعه آن موثر بوده اند

   .اساسي در شكل گيري و برپايي هر يك از روستاهاي هدف متناسب با بررسي هاي ميداني نتايج زير را حاصل نمود

  بويينروستاي  -١-١- ٣-٤- ٢

ون جريانات آب سطحي اصلي و دائمي و همچنين چشمه هاي آب متعدد، اراضي زراعي و باغي و منابع آبي همچ

  .گرديده اند بويينمراتع سرسبز از جمله داليل مهمي هستند كه سبب ايجاد و برپايي روستاي 

  روستاي وير -٢-١- ٣-٤- ٢

اك مناسب و مستعد آب سطحي شكل يابي روستاي وير تحت تأثير عوامل طبيعي همچون اراضي زراعي و باغي، خ

  .شامل رودخانه و چشمه و شبكه ارتباطي منتهي به روستا بوده است

  روستاي وااليش -٣-١- ٣-٤- ٢

بررسي شكل روستاي وااليش حاكي از آن است كه وجود مراتع بر برپايي زندگي و اقتصاد دامداري از يك سو و عبور 

  .ي اوليه روستا موثر بوده استجريانات دائمي آب سطحي از سوي ديگر در شكل ياب
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  آب -٢- ٣-٤- ٢

. به عنوان يك منبع حياتي در تجمع اجتماعات و تداوم حيات اقتصادي آنها نقش ويژه اي را بر عهده داشته است

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

به گونه اي موثر در پيدايش سكونتگاه هاي روستايي موثر مي باشند چنانچه وابستگي اقتصاد دامداري سنتي به 

  .و پيرامون هر يك از روستاها در پيدايش اوليه غالب روستاها موثر بوده استمراتع اطراف 

  شبكه ارتباطي -٤- ٣-٤- ٢

ت برون روستايي مي گردد و به عنوان شريانهاي حياتي در جهت توسعه و رونق شبكه ارتباطي مهم كه سبب ارتباطا

  .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

  .شبكه ارتباطي موجود به شرح ذيل قابل بحث و بررسي است مركزيدر سطح بخش 

  آزادراه -١-٥- ٣-٤- ٢

تهران يكي از مهمترين شريانهاي ارتباطي در سطح منطقه مي باشد كه در تسهيل و تسريع ارتباطات  - آزادراه زنجان

اين امر به ويژه به عنوان برقراري ارتباط حمل و نقل در ابعاد مختلف . روستايي نقش قابل توجهي را بر عهده دارد

مله روستاهاي هدف با مناطق بزرگتر درون كشوري و برون مرزي مي مابين كانونهاي جمعيتي موجود منطقه از ج

ي آسانتري را دسترسروستاي وير از ميان روستاهاي هدف طرح اشتغالزايي . تواند اثرات مهمي را در پي داشته باشد

  .د و مابقي روستاهاي هدف از اين حيث به طور غيرمستقيم بهره مند مي باشندبه آزادراه فوق دار
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  نقشه حمل و نقل محدوده مورد مطالعه): ٢٠(شمارهنقشه 

  
  جاده بين شهري -٢-٥- ٣-٤- ٢

كه سبب ارتباط با شهرستان هاي عالوه بر آزادراه كه از عملكرد درون كشوري و برون مرزي برخوردار است جاده 

ابهر  - شهري زنجاناز ديگر زيرساخت هاي موجود در منطقه است كه به عنوان يك جاده بين  ابهر و زمجام مي گردد

عمل مي كند و عمدتاً داراي عملكرد درون استاني به شمار مي رود و غالباً جاده فوق در برقراري ارتباط مابين 

  . روستاها و شهرهاي درون استان با مراكز شهرستان و مركز استان حاوي عملكرد اساسي است

  خط آهن -٣-٥- ٣-٤- ٢

نمود كه ط ويژه ارتباطي را در جهت حمل و نقل در سطح منطقه ايجاد شراي مركزيعبور شبكه ريلي كشور از بخش 

  .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

در  مركزير دو جهت شرق و غرب بخش شبكه راههاي بين روستايي كه از پوشش آسفالت برخوردار مي باشند و د

جهت برقراري ارتباطات سكونتگاههاي روستايي با جاده هاي بين شهري و آزادراه عمل مي كنند در مرتبه بعدي از 

قرار دارند كه تعداد قابل توجهي از روستاهاي هدف توسط راههاي  مركزيسلسله مراتب شبكه حمل و نقل بخش 

  .له ساير نقاط روستايي، جاده و مراكز شهرستاني و استاني ارتباط برقرار مي كنندفوق با مناطق پيراموني از جم
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  )با پوشش خاكي(شبكه راه هاي بين روستايي  -٥-٥- ٣-٤- ٢

در مناطق صعب العبور و كوهستاني واقع بوده كه به سبب كوهستاني بودن  مركزياز شبكه راههاي بخش  بخشاين 

  .واقع شده اند از فرآيند توسعه جاده اي به دور
  مركزينقشه توزيع شبكه حمل و نقل در بخش ): ٢١(شمارهنقشه 

  
  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

ب يكي از تأسيسات زير ساختي مهمي است كه در انتقال از مخازن آب به سكونتگاه هاي روستايي داراي پمپاژ آ

ايستگاه پمپاژ وجود دارد كه حجم  ٤تعداد  در بين روستاهاي هدف مركزيدر سطح بخش . نقش و عملكرد است

با پمپاژ  ويردر اين ميان ايستگاه  مترمكعب است كه ٧٢١پمپاژ آب در طي يك شبانه روز از ايستگاه هاي فوق برابر 

جدول . مترمكعب كمترين پمپاژ را به خود اختصاص داده اند ٣٠با  بويينمترمكعب بيشترين و ايستگاه  ٤٣١روزانه 

  .را نشان مي دهد مركزيدر سطح بخش  زير شرايط كلي ايستگاه هاي پمپاژ آب
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  مركزيايستگاه هاي پمپاژ آب در بخش ): ٣٧(شماره جدول 

  )مترمكعب(حجم ايستگاه پمپاژ در مدار روزانه   تعداد  نام روستا  رديف

  ٣٠  ٢  بويين  ١

  ٢٥٩  ١  وااليش  ٢

  ٤٣٢  ١  وير  ٣

  ٧٢١  ٤  جمع كل

  اداره آب و فاضالب استان زنجان: مأخذ                             

  حجم توليد آب -٢- ٦- ٣-٤- ٢

تأمين مي شود كه ... هاي عميق، چشمه، قنات، دريافت از آب سد و توليد آب در محدوده مطالعاتي غالباً از محل چاه

آب توليد شده ابتدا وارد مخازن آب شده و پس از آن به صورت پمپاژ در اختيار سكونتگاه هاي روستايي قرار مي 

محل تأمين آب از منابع نظير چشمه، چاه عميق و مجتمع هاي انتقال آب حاصل مي  مركزيگيرد كه در بخش 

در طول . دد كه غالب مجتمع ها و روستاهاي توليد آب تحت پوشش اداره آب و فاضالب روستايي مي باشندگر

در ميان  مركزي بخشمترمكعب بوده كه در  ١٥٨٥٤٨٦يكسال حجم آب توليدي در سطح شهرستان سلطانيه برابر 

مترمكعب  ١٦٨٨٥٤وليد ساالنه با ت مجتمع وااليشبيشترين حجم توليد آب اختصاص به چاه عميق  روستاهاي هدف

 مركزييل مشخصات توليد ساليانه آب در بخش ذجدول . مترمكعب دارد ١٠٠٦٠٨با  ويرو كمترين آن به چاه جديد 

  .و روستاهاي هدف را نشان مي دهد
  )مركزيبخش (حجم توليد آب در يكسال ): ٣٨(شماره جدول 

  )مترمكعب(توليد ساالنه   دنوضعيت تحت پوشش بو  منبع توليد آب  مجتمع -روستا  رديف

  ١٣٣٥٤٤  تحت پوشش مي باشد چاه بويين  بويين  ١

  وااليش  ٢
دريافت از خط انتقال آب 

  مجتمع وااليش
  ١٦٨٨٥٤  تحت پوشش مي باشد

  ١٠٠٦٠٨  تحت پوشش نمي باشد  چاه عميق چشمه آق داغ  وير  ٣

  ٤٠٣٠٠٦  جمع كل

  اداره آب و فاضالب روستايي: مأخذ

  خازنحجم م -٣- ٦- ٣-٤- ٢

از ميان روستاهاي هدف در دو روستاي وير و  حاكي از آن است كه در اين بخش مركزيتوزيع مخازن آب در بخش 

 ٢٠٠مترمكعب و  ٩٠٠وااليش در هر روستا يك مخزن آب وجود دارد كه حجم آب در هر مدار به ترتيب برابر 

   .مترمكعب برآورد شده است
  مركزيش حجم مخازن آب در بخ): ٣٩(شماره جدول 

  )مترمكعب(حجم در هر مدار   تعداد مخازن  نام روستا  رديف

  ٢٠٠  ١  وااليش  ١

  ٩٠٠  ١  وير  ٢

  ١١٠٠  ٢  جمع كل

  اداره آب و فاضالب روستايي: مأخذ                         
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  بررسي و تحليل خطوط زيرساخت - ٧- ٣-٤- ٢

، فيبر نوري و خطوط نفت را شامل مي شود كه )برق فشار قوي(خطوط زيرساخت شامل خطوط لوله گاز، انتقال نيرو 

قابل توجه است كه حدود و  مركزياين خطوط به عنوان زيرساخت هاي مهم ارتباطي و انرژي در سطح بخش 

  .موقعيت هر يك از خطوط فوق به شرح ذيل مي باشد

  خطوط لوله گاز -١- ٧- ٣-٤- ٢

گذشته در سطح كشور آغاز و بسياري از مناطق از  گاز رساني يكي از زمينه هاي توسعه است كه در طي دهه هاي

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 

از ناحيه مياني آن عبور داده شده و اجراي پروژه هاي گازرساني به مناطق مختلف روستايي بخش بستر الزم را 

  .با انشعاب از آن ميسر خواهد شد مركزي

  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 . جمله اهداف مهم كشور محسوب مي شده استآن از 

و اتصال سكونتگاههاي روستايي حتي نقاط دوردست يكي از گامهاي مهم توسعه محسوب مي شده است كه اين 

  .و در ناحيه مياني عبور داده شده اند مركزيخطوط در بخش 

  وريفيبر ن -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 در 

خطوط فيبر نوري در ناحيه مياني آن قابل مشاهده است كه  مركزيستيابي خواهد بود و در بخش بل داهر منطقه ق

  .طح روستاهاي بخش انجام دادبراساس آن مي توان ساير جنبه ارتباطي و مخابراتي در س

  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 

  .عبور داده شده است مركزيخط لوله فوق در قسمت غربي بخش . پااليشگاه تبريز انتقال مي دهند
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  نقشه زيرساخت در محدوده مورد مطالعه: )٢٢(شمارهنقشه 

  
در ) كشاورزي، صنايع، خدمات، گردشگري(ن وضعيت نظام توليدي يتوصيف، تحليل و تبي -٥- ٢

  روستاهاي هدف دهستان يا بخش

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 ... وستا به شهر وكاهش مهاجرت ر

اوالً مزيت هاي نسبي هر مكان و فضا به درستي تشخيص و مورد مطالعه قرار گيرد و بسته به شرايط مكاني و 

كشاورزي، صنعت، (بخشهاي اقتصادي  پتانسيل هاي موجود بالقوه و بالفعل مي تواند هر مكاني در زمينه خاصي از

هاي  مزيت، عوامل و عناصري كه مي توانند قش آفرين بوده باشند و دوم اينكهو يا تركيبي از موارد فوق ن) خدمات

نسبي و موجود در مكان را به حركت دربياورد مانند سرمايه گذاري هاي مالي و انساني و منابع موجود از جمله موارد 

  .ين تحول مهم و موثر خواهد بودمهم در ايجاد چن

به طور كلي اقتصاد يكي از عوامل مهم و تأثير گذار در هر فضاي جغرافيايي است به عبارتي اقتصاد فضا از جمله 

، 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 . اال و جمعيت اطالق مي شوديك اقتصاد و جريان فضايي ك

توزيع و محل فعاليت هاي تشكيل دهنده آن و جريان هاي مكاني كه بخش اساسي آن اقتصاد را شكل مي دهند، 

ورده هاي مانند روند كاال به مقصد مصرف كنندگان، حركت مصرف كننندگان به مكان هاي مركزي و جريان فرا
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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 . اقتصاد فضا ناميده مي شود

و بين المللي به كار مي رود كه با پيكر بندي خاص  چشم انداز اقتصادي در مقياس هاي مختلف ناحيه اي، ملي

از نظر ايزارد تئوري اقتصاد فضا به آرايش فضايي . 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 

مي  روستاهاي هدفجغرافيايي و نظام توليدي اثر بخش مي باشند كه در زير به بررسي هر يك از آنها در سطح 

  .پردازيم

  دفهاي هبررسي فعاليتهاي كشاورزي روستا -١-٥- ٢

را در بر مي گيرد به طوري كه در شناخت و تمايز روستا  هافعاليت هاي كشاورزي ركن اصلي و اساسي اقتصاد روستا

به عبارتي . از شهر، بخش كشاورزي به عنوان يكي از شاخص ها و عناصر در تشخيص روستا از شهر قلمداد مي شود

اين بخش از اجزا و زير . ول فعاليت مي باشندروستا مكاني است كه غالب شاغلين آن در بخش كشاورزي مشغ

مجموعه هاي گوناگوني شكل يافته است، در واقع فعاليتهايي نظير زراعت، باغداري، دامداري و دامپروري، زنبورداري، 

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 ... موقعيت جغرافيايي، وجود عوامل موثر در ايجاد فعاليتهاي فوق وفوق بسته به 

  .مي پردازيم روستاهاي هدفگوناگون توزيع يافته اند كه در زير به بررسي فعاليتهاي كشاورزي موجود در 

  بررسي و تحليل سطح اراضي زراعي -١-١-٥- ٢

  سطح زير كشت اراضي - ١-١-١-٥- ٢

 ،زراعت در بخشها صورت گرفته مشخص گرديد شغل غالب ساكنين روستا بررسي هايناي مطالعات و بر مب

غل غير زراعت و در بخش خدمات از جمله مغازه داري و يا حمل و بوده و حتي كساني كه با ش دامداري و باغداري

وام و قوام زندگي اهالي روستا به لذا مي توان گفت كه د. نقل مشغول مي باشند اين فعاليت در كنار آن قرار دارد

وستا در اين بخش وابسته مي باشد و هسته اصلي فعاليتهاي كل خانوار ر زير مجموعه بخش كشاورزيفعاليت در 

زراعت به عنوان يكي از اركان مهمو اساسي در اقتصاد روستاهاي هدف به شمار مي رود و در غالب . قرار گرفته است

وجود اراضي آبي و ديم در محدوده . يكي از زمينه هاي توليد و اشتغال محسوب مي شود آنها فعاليت فوق به عنوان

و انواع حبوبات شامل ) گندم، جو(بستر الزم را براي كشت انواع محصوالت زراعي از جمله انواع غالت  مركزيبخش 

كه در جدول زير ميزان سطح  نخود، لوبيا و عدس، نباتات علوفه اي مانند يونجه، درت علوفه اي فراهم نموده است

  .زير كشت اراضي فوق به همراه حجم توليد هر يك از آنها براي روستاهاي هدف ارائه مي شود
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  مركزيسطح زير كشت انواع محصوالت زراعي در روستاهاي هدف بخش ): ٤٠(شماره جدول 

  

    انواع حبوبات  انواع غالت

  عدس  لوبيا  نخود  جو  گندم
  كلزا

  آبي  ديم  آبي  آبي  ديم  بيآ  ديم  آبي  ديم

  ٤  ٥  ١٥  ٨٧  ٣  ٦  ٨٣  ٩١  ١٩٢  ٧٧٥  بويين

  ٨  ٣  ١٠  ٧٨  ٤  ٢  ٨٥  ٣٠  ١٨٠  ٢٢٨  وااليش

  -  ٣  ١٠  ٤٠٠  -  ٢٥  ١١٠  ٨٠  ٩٣  ٢٥١٧  وير

  

  نباتات علوفه اي  سبزيجات  

سيب 

  زميني
  پياز

گوجه 

  فرنگي
  ساير  سير  هويج

  ذرت علوفه اي  يونجه

  آبي  ديم  آبي

  ١٧  ٦  ١٢٠  ٨  -  ٠.٥  ٢.٢  ١  ٨٢  بويين

  ١  ١٠٥  ٥  ٤  ٠.٣  ٠.٣  ١٠  -  ١٥  وااليش

  ٣٠  -  ٦٠  -  -  -  ٥  -  ٨٠  وير

  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ            

فوق كشت غالت شامل گندم و جو به عنوان كشت غالب در روستاهاي هدف بوده كل سطح زير  براساس جدول

 ٢٨٠٠با دارا بودن  ويرهكتار بوده كه از اين ميزان روستاي  ٤٤٦٤برابر نواع محصوالت در قالب غالت اكشت براي 

هكتار از  ٥٢٣با دارا بودن سطح زير كشت  وااليشهكتار به عنوان سطح زير كشت غالت باالترين ميزان و روستاي 

لوبيا به خصوص محصول  حبوباتپس از كشت غالت كشت انواع . حيث فوق كمترين سطح زير كشت را دارا هستند

هكتار به صورت آبي به كشت محصول لوبيا مي رود ساير  ٥٦٥در هر سه روستاي فوق اراضي در حدود . قرار دارد

   .توليدات و اراضي زير كشت رفته روستا در قالب جدول فوق ارايه شده است

  ميزان توليد -٢-١-١-٥- ٢

رفته هر ساله حجم .. ات علوفه اي، سبزيجات ووجود اراضي زراعي كه به عنوان زير كشت غالت، انواع حبوبات، نبات

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
  هدفميزان توليد انواع محصوالت زراعي در روستاهاي ): ٤١(شماره جدول 

  

    انواع حبوبات  انواع غالت

  عدس  لوبيا  نخود  جو  گندم
  كلزا

  آبي  ديم  آبي  آبي  ديم  آبي  ديم  آبي  ديم

  ٨.٨  ٣.١  ٤.٨  ٢٠١.٨  ٣.٦  ٣.٦  ٣٢٩  ٦٣.٧  ٩٨٨  ٧٣٦  بويين

  ٤  ١.٨  ٣.٢٥  ١٨٠  ٤  ٢.٣  ٣٢٣  ٢١  ٩٣٦  ٢٢٨  وااليش

  سرمازدگي  -  ٤  ١٢٠٠  -  ٢٠  ٢٧٥  ٨٠  ٢٤٢٤  ٤٢٧٨  وير
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  علوفه اي نباتات  سبزيجات  
سيب 
  زميني

  پياز
گوجه 
  فرنگي

  ساير  سير  هويج
  ذرت علوفه اي  يونجه

  آبي  ديم  آبي
  ٨٥٠  ١٦٣٢  ١٨.٩  ٨  -  ١٣  ٤٣٢  ٢٥  ٢٨٢٠  بويين
  ٤٢  ١٥.٧  ١٤٢٨  ٦٢  ١٢  ٧.٨  ٤٨٠  ١٣  ٢٦٢٥  وااليش

  -  -  ١٨٠  -  -  -  ٥  -  -  وير
  ستان سلطانيهاداره جهاد كشاورزي شهر: مأخذ                            

نشان از برتري آن نسبت به ساير روستاها دارد به  انواع غالتبراساس جدول فوق در كل روستاهاي هدف حجم توليد 

در  گندمتن بوده و اين امر به سبب حجم باالي توليد محصول  ١٠٦٨١طوري كه كل محصول توليدي آن برابر 

به عبارتي از كل سطح توليد انواع محصوالت آورد شده است، تن بر ٧٠٥٧است كه سطح توليد آن برابر  ويرروستاي 

پس از درصد به صورت گندم آبي و ديم در روستاي وير توليد مي شود  ٩٥غالت در سه روستاي هدف حدود 

به عنوان دومين محصول غالب در سطح روستاهاي  حبوبات شامل سه محصول نخود و لوبيا و عدسمحصول فوق 

  . تن برآورد شده است ١٦٣٢كه حجم توليد آن معادل هدف به شمار مي رود 

  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 

عميق و نيمه عميق موجود عمدتاً در مناطق از روستاهاي فوق كه جريانات آب سطحي وجود دارد و يا چاه هاي 

كل سطح اراضي باغي روستاهاي هدف مطابق با جدول ذيل برابر . ز توسعه قابل توجهي را يافته اندهستند باغات ني

هكتار بيشترين سطح اراضي باغي را به خود  ٣٤٤.٨هكتار بوده كه در اين ميان روستاي وااليش با دارا بودن  ٤٣٨.٨

زير كشت انواع محصوالت باغي با سطح زير كشت اختصاص يافته به باغات سيب  اختصاص داده است در ميان سطح

درصد است باالترين سطح را شامل مي شود اما از لحاظ سطح توليد مي توان گفت كه محصول گردو  ٥٣.٤٨كه برابر 

اص داده و پس تن در سه روستاي هدف بيشترين محصول توليدي را از اين حيث به خود اختص ٣١.٥با توليد ساالنه 

  .تن در رتبه هاي بعدي واقع شده اند ١١.٦تن و سيب با  ٢١.٧از آن محصوالت بادام با 
  سطح اراضي زير كشت انواع محصوالت باغي در روستاهاي هدف): ٤٢(شماره جدول 

  آلبالو  گالبي  سيب  نام روستا
گوجه 
  سبز

  جمع كل  گردو  بادام  انگور  شليل  زردآلو  هلو  آلو

 ٩  ٠.٥  ٠.٣  ٢  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٧  ٠.١  -  ٠.١  ٠.١  ٤.٤  بويين
 ٣٤٤.٨  ٢.٥  ٢.٨  ٥٠  -  ٢٧  ٢٦  -  ١  ١.٥  ٤  ٢٣٠  وااليش

 ٨٥  ٣٠  ٢٠  ٣٥  -  -  -  -  -  -  -  -  وير
  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ       

  در روستاهاي هدف باغيميزان توليد انواع محصوالت ): ٤٣(شماره جدول 

  آلبالو  گالبي  سيب  نام روستا
وجه گ

  سبز
  جمع كل  گردو  بادام  انگور  شليل  زردآلو  هلو  آلو

 ٩  ٠.٥  ٠.٣  ٢  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٧  ٠.١  -  ٠.١  ٠.١  ٤.٤  بويين
 ١٩.٤  ١  ١.٤  ٥  -  ١.٥  ٢  -  ١  ٠.١  ٠.٢  ٧.٢  وااليش

 ٨٥  ٣٠  ٢٠  ٣٥  -  -  -  -  -  -  -  -  وير
  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ      
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  يبررسي و تحليل دامدار -٣-١-٥- ٢

بهره برداري از انواع دام يكي از پايه هاي اساسي در اقتصاد روستايي است كه معموالً به دو صورت سنتي و صنعتي 

دامداري سنتي يكي از شيوه هاي رايج در نگهداري و پرورش دام بوده كه . در سطح روستاهاي كشور رايج مي باشد

أمين و توليد انواع محصوالت لبني و صنايع گوشت و البسه مي اقتصاد دامداري در ت. از قديم االيام رواج داشته است

اين نوع از اقتصاد در سطح روستاهاي هدف حايز اهميت بوده و در كنار فعاليتهاي زراعي، . آفرين باشد تواند نقش

بررسي جدول زير نشان مي دهد . از معيشت اهالي را به خود اختصاص داده است ديگريباغي توليدات دامي بخش 

پرورش و نگهداري انواع دام نشان از اهميت اين بخش از اقتصاد در روستا را دارد به طوري كه  ويركه در روستاي 

راس بز و بزغاله حاكي از تنوع پرورش انواع دام در  ٧٢٩راس گوسفند و بره و  ١٠١٤٢راس گاو دو رگ با  ٤٥٢وجود 

اليش نيز پرورش انواع دام به خصوص دام هاي سبك بويين و واهر چند در دو روستاي . روستاي فوق را دارد

جدول زير آمار . حاكي از اهميت اقتصاد دامداري سنتي در معيشت و درآمد ساكنين روستا دارد) گوسفند و بره(

  .انواع دام در سه روستاي هدف را نشان مي دهد
  )راس(تعداد انواع دام در روستاهاي هدف ): ٤٤(شماره جدول 

  نام روستا

  دام سبك  سنگيندام 

گاو   جمع كل

  اصيل

گاو 

  دورگ

گاو 

  بومي

گوسفند 

  و بره

بز و 

  بزغاله

 ٤٧٨٣  -  ٤٦٢١  -  ١٦٢  -  بويين

 ٤١٢٩  ٤١٩  ٣٤٨٥  -  ٢٢٥  -  وااليش

 ١١٣٢٣  ٧٢٩  ١٠١٤٢  -  ٤٥٢  -  وير

  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ                                   

  ليدات داميحجم تو -١-٣-١-٥- ٢

براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان جهاد كشاورزي حجم توليدات دامي در روستاي هدف شامل سطح توليد 

در توليد محصوالت فوق را  ويرساالنه شير و گوشت به شرح جدول زير مي باشد كه در آن به وضوح اهميت روستاي 

تن شير بز توليد مي  ٢٢تن شير گوسفند و  ٢٥٣ تن شير گاو، ١٦٩٥نشان مي دهد به طوري كه در طول سال 

تن  ١٠تن گوشت گوسفند و  ٤٠٥تن گوشت گاو،  ٨٠همچنين حجم گوشت توليد شده در روستاي فوق برابر . گردد

  .جدول زير حجم توليد محصوالت دامي را در روستاهاي هدف نشان مي دهد. گوشت بز را دارد
  دامي در روستاهاي هدفحجم توليدات محصوالت ): ٤٥(شماره جدول 

گوشت بز و   گوشت گوسفند و بره  گوشت گاو  نام روستا

  بزغاله

  جمع كل  شير بز  شير گوسفند  شير گاو

 ١٧٤.٦٢  -  -  ٣٦  -  ١٣٨.٦٢  -  بويين

 ٣٩٣.٦  -  -  ٢٤٥  ١٢.٥  ١٠٤.٥  ٣١.٦  وااليش

 ٢٤٦٥  ٢٢  ٢٥٣  ١٦٩٥  ١٠  ٤٠٥  ٨٠  وير

  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ
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  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 

اده مي شوند كه با توجه به جدول زير مي توان گفت كه شيوه پرورش طيور سنتي در مناطق روستايي پرورش د

  .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  شترمرغ  غ گوشتيمر  نام روستا

 ٢٢٨٥٠  -  -  -  ٢٨٥٠  -  ٢٠٠٠٠  بويين

 ٥٢١٥٠  -  -  -  -  ٢١٥٠  ٥٠٠٠٠  وااليش

 ٢٤١١  ٤٠  ١٢٠  ١٠٠  ٢١٥١  -  -  وير

  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ

  نقشه مراكز پرورش دام و طيور): ٢٣(شمارهنقشه 

  
  بررسي و تحليل پرورش زنبورعسل -٥-١-٥- ٢

مطالعات ميداني توليد و پرورش زنبورعسل بخش مهم  براساس اطالعات ارائه شده از سازمان جهاد كشاورزي و

ديگري از اقتصاد روستاهاي هدف محسوب مي شود كه در طي يكسال حجم قابل توجهي از عسل توليد و در 

در بخش مركزي هر سه روستاي هدف اشتغالزايي به بازارهاي اطراف به خصوص شهر زنجان به فروش مي رسد 
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، جدول زير سطح فعاليتهاي موجود در اين خصوص را عسل مبادرت مي ورزند كهپرورش و توليد محصوالت زنبور

  . براي روستاهاي هدف طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي نشان مي دهد
  مركزيتعداد كندو و ميزان توليد عسل در روستاهاي هدف بخش ): ٤٧(شماره جدول 

  )كيلوگرم(ميزان عسل توليدي   تعداد كندو  نام روستا

  ٣٩٩  ٥٧  نبويي

  ٢١٠  ٣٠  وااليش

  ٢٦٣٠  ٤٠٥  وير

 3239 492  جمع كل
  اداره جهاد كشاورزي شهرستان سلطانيه: مأخذ                                              

  هاي هدفروستا صنعتيبررسي و تحليل فعاليتهاي  - ٢-٥- ٢

. هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف سود بردبراي رسيدن به توسعه اقتصادي در هر منطقه اي، بايد از تمامي توان 

بنابراين،  ؛نگرش تك بعدي به بخش اقتصادي، عامل عقيم ماندن توان هاي محيطي در بهره وري از منابع مي گردد

بايد توجه داشت كه توسعه اقتصادي در هر سرزمين، وابسته به كارآيي، تلفيق و تركيب بهينه بين بخش هاي اقتصاد 

از اين رو در تمام دنيا، اقتصاد روستايي نقش بسيار مهمي در اقتصاد ملي . است) و خدماتكشاورزي، صنعت (

بخش قابل توجهي از شاغلين هر كشوري، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، در حوزه هاي . كشورها دارد

وه بر تأمين غذاي توليدات كشاورزي همچون محصوالت زراعي، باغي و دامي، عال. روستايي به كار مشغول هستند

مردم به عنوان مواد خام و اوليه، چرخ صنايع را به گردش درمي آورد و يا به عنوان كاالهاي مصرفي در شهرها، 

، توليدات كشاورزي نقش مهمي در خود كفايي اقتصادي، استقالل سياسي. توسط مشاغل خدماتي به فروش مي رسد

سال توليدات كشاورزي منشا ثروت و قدرت ملل و دولت ها بوده به مدت هزاران . امنيت غذايي و كسب ارز دارد

است و امروزه نيز كمتر كشوري بدون توجه به اقتصاد روستايي قادر به تأمين نيازهاي حياتي شهروندان خود است 

  ).٧ ص ،١٣٩١بدري، (

از مهمترين و شايد اصلي در روند برنامه ريزي و در جهت دستيابي به توسعه اقتصاد روستايي، توجه به جمعيت يكي 

يكي از . ترين فاكتور را تشكيل مي دهد، چرا كه تغييرات كمي و كيفي جمعيت اثرات قابل توجهي در اين روند دارد

مهمترين مسائلي كه در ارتباط با جمعيت مي بايستي در نظر داشت، مسئله اشتغال است، زيرا كه تأمين يا عدم 

اند اثرات مثبت و منفي بر چگونگي دستيابي به توسعه هر منطقه داشته باشد و وي انساني مي تونيرتأمين اشتغال 

بنابراين در مناطق روستايي بخش  ؛بحث اشتغال در تمامي محافل اقتصادي يك بحث كليدي و راهبردي مي باشد

اساس ايجاد كشاورزي به تنهايي قادر به جذب و ايجاد اشتغال براي مازاد جمعيت جوياي كار نخواهد بود براين 

  .زيمنه هاي اشتغال در ساير بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت امري ضروري به شمار مي رود

تغيير شكل دادن و اتصال قطعات تغيير شكل يافته به يكديگر، به منظور توليد يك قطعه  صنعت معموالً شامل توليد،

صنعت را به لحاظ پيدايش، مي . يي مي باشدمشخص و در نهايت مونتاژ اين قطعات در جهت آماده نمودن توليد نها

  .و صنايع نوين تقسيم كرد) دستي(توان به دو گروه بزرگ صنايع قديمي 
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در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به دليل در اختيار داشتن مواد اوليه مورد نياز، ) دستي(صنايع قديمي 

د داخلي سنتي و متكي بر پيشينه اي كهن مي تواند بي نياز از ماهر، متناسب با ساختار اقتصا وي كارنيروسايل كار و 

در حالي كه صنايع نوين اصوالً وارداتي، بدون ارتباط با ساختار اقتصادي جامعه، . خارج به فعاليت خود ادامه دهد

  ).١٤٨ ص، ١٣٧٦رزاقي، (فاقد زيربناي الزم علمي و فني و وابسته به مراكز صنعتي خارج است 

، اشتغال در نواحي روستايي از اهم برنامه هاي دولت و )چه در گذشته و چه در امروز(در تمام دوران  به طور كلي

برخي معتقدند كه صنعتي شدن با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، نرخ بيكاري را . راهبردهاي توسعه بوده است

  ).٥٣، ص ١٣٧٩طاهرخاني، (كاهش مي دهد 

ستايي بخشي از سرمايه عمومي و اجتماعي روستاها مي باشد و لذا توسعه با توجه به اينكه زير ساخت هاي رو

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

ارتباط با رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي مي بايد توجه داشت كه رويكرد اقتصادي به توسعه روستايي كامالً در 

لذا بايد ضمن . توسعه هستند و هم هدف آنباشد، چرا كه مردم كه اجتماعات محلي را تشكيل مي دهند هم وسيله 

تشويق و افزايش مشاركت مردم در هر مرحله از فرآيند برنامه ريزي به بسط و ترويج سرمايه گذاري هاي كوچك كه 

  .اي آن باشند پرداختمردم قادر به اجر

  :صنايع با توجه به روند توليد به شرح ذيل طبقه بندي شده است

 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 

شده و در توليد و ه قابليت هاي محيطي و موقعيتي مي تواند در برخي از روستاها مستقر صنعت و معدن با توجه ب

اشتغال نقش ويژه اي را بر عهده داشته باشد و اگر چنانچه صنعتي براساس نوع توليد مواد اوليه در سطح روستا 

در . و بهره وري را سبب گرددان توليد استقرار پيدا شود با صرفه جويي در مقياس مي تواند زمينه افزايش راندم

سطح سه روستاي هدف واحدهاي صنعتي عمدتاً مربوط به پرورش صنعتي انواع دام و طيور بوده كه جز فعاليتهاي 
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مربوط به بخش كشاورزي محسوب مي شوند و اين امكان و پتانسيل براي روستاهاي هدف وجود دارد كه با توجه به 

  .ت، باغداري، دامداري بتواند صنايع مكمل و مرتبط را در آنها ايجاد نمودزمينه هاي توليدي موجود شامل زراع
  نقشه صنايع و معادن ): ٢٤(شمارهنقشه 

  
  هاي هدفبررسي و تحليل فعاليتهاي خدماتي روستا -٣-٥- ٢

ير مجموعه فعاليتهاي خدماتي يكي از وجه تمايز شهر از روستا به شمار مي رود و معموالً اينگونه فعاليتها كه شامل ز

... هايي همچون خرده فروشي و عمده فروشي، خدمات واسطه گري، بازرگاني، امور مالي و بيمه اي، خدمات اداري و

  .مي باشد در مناطق شهري مستقر بوده و غالباً شهرها مركز مهم و اساسي در نقش بندي آنها به شمار مي روند

كه حوزه رو به رشدي در اكثر كشورهاي جهان  غال زايي استمي توان گفت كه خدمات، زمينه ساز فوق العاده اشت

اين بخش زمينه . به طوري كه بسياري از انديشمندان، اقتصاد نوين را اقتصاد خدماتي مي نامند. محسوب مي شود

بسيار متعددي براي اشتغال زايي دارد، زيرا در يك اقتصاد رو به رشد و پويا نمي توان هيچ گونه محدوديتي براي 

توسعه خدمات در نظر گرفت، مضاف بر اينكه خدمات اجتماعي، خدمات بهداشتي، خدمات فني، خدمات آموزشي، 

مالي و خدمات ارتباطي از جمله مهمترين زمينه هاي قابل توسعه و اشتغال زا در مناطق  -تجارت، خدمات اقتصادي

  :امل زير بستگي دارداما ايجاد و گسترش فعاليتهاي مرتبط با خدمات به عو ؛روستايي است

 وجود جمعيت و رشد مثبت آن در هر منطقه جغرافيايي 

  كشاورزي، صنعت(توسعه فعاليتهاي مربوط به دو بخش ديگر اقتصادي( 
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 توسعه آموزش هاي الزم براي شكل يابي و رشد فعاليتهاي مربوط به خدمات 

  براي ايجاد فعاليتهاي خدماتي مناسببسترسازي 

عمدتاً در قالب مغازه هاي خرده فروشي شامل فعاليتهاي خدماتي  روستاهاي هدفد در سطح براساس اطالعات موجو

بقالي، قهوه خانه، قصابي، مصالح فروشي و تعداد محدودي كارمند دولت ديده مي شود كه سهم آن در اقتصاد مناطق 

  .روستاهاي هدف چندان چشمگير نمي باشد

  هاي هدفروستا بررسي و تحليل فعاليتهاي گردشگري - ٤-٥- ٢

اگر توسعه روستايي يك هدف و استراتژي اساسي در جهت دستيابي به تعادالت فضايي و منطقه اي ريشه كن كردن 

از ضروريات مهم در زمينه فوق مي  فقر باشد بهره گيري و توجه به تمامي ظرفيتهاي موجود و بالقوه مناطق روستايي

ق شهري، به ويژه كالن شهرها كه عمدتاً ناشي از مسايل گوناگون امروزه شرايط نامناسب زندگي در مناط. باشد

سبب بر آن شده تا نحوه گذران اوقات فراغت جمعيت ساكن در آنها ... اجتماعي، فرهنگي، اقتصاد و زيست محيطي و

هاي  بر همين اساس مناطق روستايي كشور با توجه به قابليت. ساسي در زمينه فوق بوده باشديكي از دغدغه هاي ا

گوناگون خود به ويژه وجود جاذبه هاي طبيعي متنوع و آب و هوا خوش و مناسب در زمينه جذب گردشگران شهري 

يكي از بسترهاي ويژه در اين خصوص مي توانند باشند و لذا گام نهادن در توسعه روستايي نشان مي دهد كه اگر 

آنها باشد مي توان گفت كه اين امر فقط بخشي از  هدف فقط بهره گيري از توانمنديهاي كشاورزي و صنعتي نمودن

بنابراين توجه به سطوح ديگر توسعه جامع از جمله توسعه گردشگري از پيش  ؛توسعه جامع را شكل مي دهد

  .شرطهاي موفقيت توسعه ملي است

گري سبز، ، گردشهدر واقع توسعه گردشگري روستايي به عنوان جايگزين در كنار بخشهايي مانند گردشگري مزرع

ركن الدين، قادري اسماعيل، عبدالرضا افتخاري ( شدمطرح  ١٩٨٠گردشگري بي خطر و طبيعت گردي در دهه 

  ).٢٦، ص ١٣٨١

  تعاريف و مفاهيم گردشگري روستايي

گردشگري روستايي بخشي از بازار گردشگري و منبعي براي اشتغال و درآمد بوده و مي توان آن را ابزار مهمي براي 

در كشورهاي بسياري اين امر با خط مشيهاي . اجتماعي و اكولوژيكي جوامع روستايي قلمداد كرد - قتصادياتوسعه 

كشاورزي در ارتباط است و غالباً به عنوان راهبردي براي حفظ محيط زيست و فرهنگ سنتي روستايي ارتقا داده مي 

با فرض اهميت . ي روستايي ايفا مي كندمسلماً گردشگري نقش اساسي در ميزان توسعه و حفظ ذخاير نواح. شود

گردشگري به عنوان فعاليتي گسترده و عمومي و تأكيد روزافزون در حيطه سياستهاي توسعه محلي و منطقه اي و 

با در نظر گرفتن اين موضوع كه تعريف مشترك و قابل قبولي از گردشگري روستايي وجود داشته باشد، توسعه 

بوضوح مي رسد، بخصوص با توجه به اينكه ويژگيهاي اين فعاليت در محلهاي خاص، گردشگري امري ضروري به نظر 

تمام اين مسائل، جالب توجه اينكه به رغم . را از شكلهاي ديگر گردشگري مجزا مي نمايد» گردشگري روستايي«

اي ارائه تعريفي از در نگاه اول تالش بر. در اين زمينه وجود نداردهيچ تعريف يا مجموعه ويژگيهاي توافق شده اي 

  .گردشگري روستايي كاري آسان به نظر مي رسد
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گردشگري روستايي، گردشگري است كه در نواحي روستايي به «: الن گردشگري روستايي را چنين تعريف مي كند

در  براي مثال، تعاريف گردشگري متعدد بوده، به ويژه. اما همين بيان ساده ابهامات زيادي دارد» .وقوع مي پيوندد

از يكديگر دشوار ... حيطه نواحي روستايي، تفكيك فعاليتهايي كه صرفاً حالت گردشگري دارند يا تفريح، يا ورزش و

كشورهاي . در نهايت تعريف و تعيين معناي نواحي روستايي يا روستا نيز به همان ميزان مشكل و دشوار است. است

در عين اينكه واژه روستايي را مي توان . ي و غيرروستايي دارندمختلف، معيارهاي متفاوتي براي تعيين مناطق روستاي

  .يك تعريف جغرافيايي و هم بيان ويژگيهاي فرهنگي جوامع و اجتماعات روستانشين دانست

  :اداره امور كار آمريكا در زمينه گردشگري روستايي تعريف زير را ارائه كرده است

ندگي خود كه خارج از محدوده استاندارد آماري شهري است، در زماني بازديد از مكاني غير از مكان معمول كار و ز«

كه فعاليتي غير از فعاليت كاري در منطقه مورد نظر انجام شود كه هدف چنين بازديدي ممكن است تحقيق، درمان، 

بلكه  كميسيون جوامع اروپايي، نه تنها گردشگري مزرعه يا گردشگري كشاورزي، ١٩٨٦در سال . »باشد... مذهب و

در تعريفي ديگر، . تمامي فعاليتهاي گردشگري روستايي را در نواحي روستايي، گردشگري روستايي تعريف نمود

گردشگري روستايي به مجموعه فعاليتهايي اطالق شده است كه از طريق فعاليتهاي گردشگري، مانند تأمين اقامتگاه، 

. يي را براي ساكنان آن سكونتگاههاي روستايي ايجاد مي كندغذا و يادگيري و آموزش درباره روستا و مزرعه درآمدها

  :مي توان تعريف زير را براي گردشگري روستايي ارائه كرددر يك جمع بندي از تعاريف ارائه شده 

ت با دريافت خدماتي از قبيل غذا، محل گردشگري روستايي شامل هر نوع فعاليت تفريحي و گذران اوقات فراغت اس

ت محلي از ساكنان محلي در مكاني كه از نظر قوانين و مقررات جاري كشور يا از نظر ماهيت اقامت و محصوال

  .اقتصادي و فرهنگي روستا محسوب مي شود

  نظرات و ديدگاههاي مربوط به توسعه گردشگري روستايي

دشگري مي بعضي آن را بخشي از بازار گر. در مورد توسعه گردشگري روستايي ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد

شناسند و معتقدند مي توان آن را با شكلهاي ديگر بازار گردشگري، مانند گردشگري در آفتاب، گردشگري در كنار 

از جنبه ديگر، گردشگري روستايي به عنوان فلسفه اي براي توسعه . دريا، گردشگري در سواحل ماسه اي مقايسه كرد

  .ديدگاه مهم است روستايي مطرح گرديده است كه اين جنبه داراي سه

از يك نگرش گردشگري به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي است كه انعكاس دهنده ويژگي محيط روستايي 

  .است

  .در مواردي نيز گردشگري را به عنوان ابزار و سياستي براي بازساخت اقتصاد روستايي مي شناسند

  .عه روستايي پايدار قلمداد كرده اندبعضي نيز گردشگري را به عنوان سياست و ابزاري براي توس

  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 

د شدن روند تخليه سكونتگاههاي است كه ممكن است آثار اقتصادي مهمي داشته باشد و به نوعي مي تواند به كن

رشد گردشگري به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي . روستايي و كاهش مهاجرت جمعيت روستايي كمك كند

اما تجربه  ؛نسبتاً تفكر جديدي است كه سياستگزاران محلي در جوامع روستايي به اهميت اين راهبرد پي برده اند
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ي از نويسندگان، نمونه تحقيقاتي را انجام داده اند در مورد اينكه چگونه صنعت تعداد. كافي براي اجراي آن ندارند

. گردشگري از حركت باز مي ماند يا ممكن است تأثيرات زيان آوري بر ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشد

اقتصادي براي همچنين يك ديدگاه ديگر با اين پيش زمينه فكري وجود دارد كه گردشگري راه حل و عالج قطعي 

از طرف ديگر يك ديدگاه محتاطانه تر گردشگري را به عنوان فرآيند برنامه ريزي . توسعه نواحي روستايي است

در . يكپارچه كه فرصتهايي را براي به حداقل رساندن مضرات و به حداكثر رساندن منافع توسعه است معرفي مي كند

ر محركه توسعه روستايي معرفي شده و داليلي به شرح زير نيز يك نگرش ديگر، گردشگري روستايي به عنوان موتو

  .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

ند، غذا، توليدات فعاليت گردشگري روستايي برخالف ساير كاالها، خدمات و فرآورده هاي كشاورزي مان) ب

براي ماهيگيري، پوشاك و نساجي، ساختمان سازي و كارهاي عمومي، حمل و نقل و بيمه و غيره همانند مولدي 

هرگز نبايد فراموش كرد كه گردشگري روستايي زنجيره اي از . تعداد زيادي از فعاليتهاي اقتصادي عمل مي كند

  .مي آورد و صرفاً مرحله اي ساده از فعاليتهاي اقتصادي نيست فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي را به وجود

گردشگري روستايي، نواحي روستايي يا پديده هاي طبيعي را كه هيچ گونه ارزش اسنادي ندارند مورد بهره ) ج

  .برداري قرار مي دهد و با استخراج منابع يا صنايعي مانند نفت و معدن برابري مي كند

وي كار بيشتري دارند نيراضا براي صنايع دستي، هنرهاي سنتي و فعاليتهايي را كه نياز به گردشگري روستايي تق) د

به همان اندازه اي كه گردشگري . اين فعاليتها همان فعاليتهايي است كه در محيط روستا مورد نظر است. باال مي برد

ي برون زا، هزينه را به منطقه تزريق روستايي، گردشگراني را خارج از فضاي اقتصاد روستا جذب مي كند، جريانها

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

  امنيت غذايي در برخي نقاط روستايي، - 

  كاهش اشتغال ناقص در مناطق روستايي، - 

  بخشيدن به درآمد و كيفيت عمومي زندگي در مناطق روستايي،بهبود  - 

  جلوگيري از روند تخريب منابع طبيعي مناطق روستايي، - 

  افزايش ميزان مشاركت جمعيت روستايي در تعيين سرنوشت خود، - 

 از اين رو توسعه گردشگري و حيطه فعاليتي آن بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته چرا كه توسعه گردشگري

روستايي، كليه زمينه هاي فوق را پوشش داده و موارد فوق نيز از اهم هدفهاي توسعه گردشگري روستايي به شمار 

مانند فرهنگ و سنن اجتماعي، ساختمانهاي (ضمن اينكه در گردشگري روستايي از منابع روستايي . مي آيند

استفاده شده، ) دي قابليت بهره برداري ندارندتاريخي، غارها، شرايط آب و هوايي كه براي ساير فعاليتهاي اقتصا

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 . برداري از منابع فرهنگي و طبيعي مي تواند به توسعه روستايي كمك نمايد
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كه براي فعاليتهاي گردشگري ... فصلي، ايجاد زير بناهاي گردشگري مانند شبكه هاي ارتبطاي، آب و برق ووقت و 

الزم است به توسعه سكونتگاههاي روستايي منجر مي گردد و روستاييان منطقه نيز از اين منابع بهره برداري خواهند 

  .كرد

  هاي روستاييگردشگري روستايي به عنوان سياستي در بازساخت سكونتگاه

  .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

  .سرمايه گذاري نسبت به پيش فرض بحرانها يا حل بحرانهاست

و در اوايل  ١٩٦٠از اواخر دهه . روشنگري سياسي و اجتماعي داردتفكر برانگيز، منشأ  مفهوم بازساخت مثل هر نظام

. است ١٩٨٠ژرف آن مربوط به دهه  مورد توجه متفكران جغرافيا و اقتصاد سياسي قرار گرفت، اما تحليلهاي ١٩٧٠

  :به طور كلي در باز ساخت جغرافيايي در مرحله اول بر دو عامل مهم تأكيد مي شود

  .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

موجود در خصوص نقش گردشگري در بازساخت سكونتگاههاي روستايي نشان مي دهد كه گردشگري روستايي به 

ز دهه گذشته رشد كرده و هدف آن پاسخگويي به تغيير در سياستهاي كشاورزي و عنوان راهبردي براي توسعه ا

تغيير مهم در چندين  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 (كي اوًال، به نظر مي رسد گردشگري به عنوان فعاليتي با اعتبار ايدئولوژي

  .وي كاراضافي در بخشهاي مختلف اقتصادي استنير، داراي تواناييهايي براي حل مشكل )دولتي

ثانياً، گردشگري به عنوان فعاليتي قانوني براي بازساخت روستايي، حتي در نواحي كه از قبل درگير فعاليتهاي 

از رشد واقعي نقش گردشگري در تغييرات در سياستهاي گردشگري . ته شده استگردشگري نبودند در نظر گرف

بدين سان است كه اصالحات ساختار . نشأت گرفته است) و در واقع بازساخت اقتصاد داخلي شهرها(بازساخت روستا 

اي متفاوت از بازنگري در سياسته 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

توسعه چند بخشي و ساز و كارهاي سياست يكپارچه سازي تشويق و سرمايه هاي الزم براي كمك به توسعه زيربناها 

با استفاده از ساز و كارهاي اجتماعي و اقتصادي و بعضي برنامه هاي برنامه حمايتهاي اجتماعي  ١٩٩١در . تأمين شد

به طور كلي؛ در . اجرايي شامل اعمال مرتبط با گردشگري و توليد غذاهاي خاص محلي و بازاريابي مد نظر قرار گرفت

  :ر گرفتگردشگري به داليل زير به عنوان بخش مهمي از برنامه ريزي در سياستگزاريهاي اروپا قرا ١٩٩٠دهه 

درصد درآمدهاي جامعه اروپا را توليد كرده است  ٥.٥گردشگري  ١٩٩٢براساس گزارش كميسيون اروپا در سال ) الف

  .ميليون نفر به عنوان شغل دوم در اين بخش به فعاليت اشتغال داشتند ١٠ميليون نفر كارگر تمام وقت و  ٧.٥و 

  .وسعه شبكه سياستگزاري وسيع اروپا شده استويژگي فرامليتي بعضي از مشاغل گردشگري، موجب ت) ب
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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

پاييني دارند و سرمايه به مكانهايي كه استاندارد محيطي  و ؛ممكن است آلودگي در طول مرزهاي ملي انتقال يابد) 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

هي ندارند، اميدهايي را براي در نهايت، نگراني از ابعاد اجتماعي، فقر و اشتغال به خصوص در نواحي كه سودد) ه

  .كاربرد گردشگري به عنوان ابزاري براي اشتغال و توسعه اقتصادي در سطوح مختلف ناحيه اي به وجود آورد

به عنوان يكي از مهمترين راهبردهاي مشخص اتحاديه اروپايي براي  LEADERبدين ترتيب است كه از برنامه 

به عنوان بخشي از همبستگي سياسي اين طرح . شروع شد ١٩٩١ال توسعه روستايي مي توان نام برد كه در س

پايان يافت و  ١٩٩٤مرحله اول آن در سال . اتحاديه اروپا، براي راهنماييهاي عمومي كشاورزي كميسيون اروپاست

به عنوان ديدگاه نهايي براي حل مسائل  LEADER. را در بر مي گيرد ١٩٩٩- ١٩٩٥مرحله دوم آن سالهاي 

در اين طرح فرصتهاي جديدي شامل گردشگري روستايي، افزايش تقاضا براي محصوالت . در نظر گرفته شدروستايي 

در اين طرح هنوز . محلي، تقاضا براي بهبود كيفيت زندگي، بازنشستگي و رشد جمعيت روستايي در نظر گرفته شد

در طرح . ي تبليغ مي شودهم بخش دولتي و بخش عمومي گردشگري روستايي براي بازساخت اقتصاد روستاي

LEADER نتايج به . گردشگري روستايي يكي از مهمترين اجزاي برنامه اجرايي در سطح توسعه ناحيه اي است

دست آمده از مراحل اوليه اجراي اين برنامه، نشان دهنده اين است كه هنوز توسعه فرآورده هاي گردشگري 

گردشگري روستايي اغلب به دليل اقتصادي، جايگزيني . تروستايي به خصوص در اروپاي جنوبي بسيار كند اس

مناسب براي فعاليتهاي كشاورزي تلقي مي شود، زيرا اين فعاليتها با كاهش سود روبه رو هستند و مستلزم بهبود در 

غلبه بر پايين بودن سطوح درآمد، دليل اصلي توسعه گردشگري در روستاها . بخشهاي دوم و سوم اقتصاد هستند

با توجه به اينكه فعاليتهايي مانند . فرصتهاي جديد شغلي و ايجاد تحوالت اجتماعي در جامعه روستايي است ارائه

كشاورزي، جنگل داري و معدن داري به طور سنتي در سكونتگاههاي روستايي استقرار يافته اند و با كاهش اين 

وي كارانساني مي شود، بعضي از مسئوالن نيرفعاليتها و با توجه به پيشرفتهاي فني كه باعث كاهش تقاضا براي 

. سكونتگاههاي روستايي سعي مي كنند كه جامعه خود را به سمت ارائه خدماتي مانند گردشگري سوق دهند

سياستهاي اعمال شده شركتهاي صنعتي آمريكايي، مانند تمركز زدايي صنعتي و انتقال صنايع به نواحي حاشيه اي و 

زيك و جزاير اقيانوسيه، باعث شده كه اداره كنندگان روستاها بنا بر ضرورت در پي كشورهاي ديگر، مانند مك

در آمريكا گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي بازساخت اقتصاد روستايي و . بازساخت اقتصاد خود باشند

  .توسعه اقتصادي انتخاب شده است

  منابع طبيعي گردشگري روستايي ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از

چندين سال گذشته، مفهوم گردشگري پايدار تا حدي پيشرفت كرده و جا افتاده است كه بتواند پاسخگوي  در طول 

گردشگري پايدار، گردشگري را در غالب مرزها بررسي كرده و رابطه مثلث وار . تهديدات گردشگري نابسامان باشد

ه ميهمان يعني گردشگران از سوي ديگر و صنعت گردشگري ميان جامعه ميزبان و سرزمين آن از يك سو، جامع
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گردشگري روستايي با . در گذشته صنعت گردشگري در اين رابطه مثلث وار حرف اول را مي زد. برقرار كرده است

. هدف تعديل فشار و بحران موجود بين سه ضلع مثلث به وجود آمده است تا در طوالني مدت موازنه را برقرار سازد

ن بخش از گردشگري به حداقل رساندن آسيبهاي فرهنگي و محيطي، فراهم ساختن رضايت بازديدكنندگان هدف اي

اين راه به دست آوردن تعادل و موازنه بين رشد . مقدمات رشد اقتصادي ناحيه استو در دراز مدت فراهم كردن 

تايي مي تواند سهمي در متنوع گردشگري روس. نهايي گردشگري و نيازهاي حفاظت و نگهداري منابع طبيعي است

. سازي اقتصادي و توسعه پايدار داشته باشد و با ايجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نيافته گردد

. اگرچه مشاغل مربوط به اين صنعت خيلي تخصصي و پردرآمد نيستند، منافع بسياري را نصيب روستاييان مي كنند

اين پولها در فعاليتهاي محلي جريان . الهاي محلي و خدمات پول پرداخت مي كنندگردشگران براي اقامت، خريد كا

گردشگري روستايي با ايجاد . مي يابد و موجب تحرك روستاييان در برآوردن نيازهاي بازديدكنندگان مي شود

ايجاد روابط اشتغال، افزايش سطوح درآمد، متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح آگاهيهاي اجتماعي و 

اجتماعي گسترده بين جامعه ميزبان و ميهمان به حفاظت از ميراث فرهنگي و محيط زيست طبيعي كمك كرده و با 

توسعه . جلوگيري از مهاجرت بي رويه و بهينه سازي بهره برداري از زمين به توسعه روستايي پايدار كمك مي كند

اد مربوط مي شود كه در آن توسعه از چرخه محلي به سمت چرخه بين يكي از آنها به اقتص. 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 . دومين بعد به اكولوژي مربوط مي شود كه روش آن حركت از تخريب به سوي حفاظت است

محدود كردن مصرف منابع فرهنگي و طبيعي و به حداقل رساندن آسيب به آنها و در صورت لزوم سود حاصل از 

بعد سوم به ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي مربوط مي . توسعه ترجيحاً صرف بهبود محيط زيست و منابع فرسوده شود

  .شود كه به حفظ يا تغيير وضع موجود منجر مي شود

  در روستاهاي هدفوستايي جايگاه گردشگري ر

به طور كلي مي توان گفت كه وجود گنبد سلطانيه در منطقه به عنوان يكي از عناصر مهم و اساسي گردشگري است 

اين بنا به گواهي منابع موجود تاريخي، در حد فاصل . گردشگري دارا مي باشدكه از قابليت قابل توجهي در زمينه 

الجايتو پادشاه مغولي، معروف به سلطان محمد خدابندي و با نظارت خواجه تور قمري به دس. ه ٧١٢تا  ٧٠٤سالهاي 

اين گنبد كه از دور به رنگ نيلگون در پهنه دشت فراخ سلطانيه . رشيدالدين فضل اهللا همداني ساخته شده است

  .ديده مي شود، گنبدي عظيم است كه از بي نظيرترين گنبدهاي دو پوشش زيبا به شمار مي آيد

ه اصلي گنبد و تمام ساختمان آن با آجر ساخته شده و با روكش كاشي هاي فيروزه اي و الجوردي و به شيوه بدن

معرق كاري تزيين شده است چنانچه گويي جامه اي فيروزه اي بر تن كرده است بنابراين مي توان گفت كه گنبد 

ني نيز به شمار مي رود مي تواند وزنه سلطانيه به عنوان نشان اصلي و مهم جاذبه گردشگري در سطح حتي استا

  .اصلي در جذب گردشگري در سطح منطقه محسوب گردد
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  تصوير گنبد سلطانيه): ٩(تصوير شماره

  
عالوه بر آثار تاريخي موجود در شهر سلطانيه كه شاخص ترين آن گنبد سلطانيه است وجود آثار باستاني و تاريخي 

در واقع روستاي وير . و اساسي گردشگري در بخش مركزي به شمار مي روددر روستاي وير يكي از زمينه هاي مهم 

حاكي از آن است كه اين روستا يكي از روستاهاي قديمي و تاريخي استان زنجان است كه آثار تاريخي بر جاي مانده 

معبد صخره يكي از جاذبه هاي مهم روستاي وير مربوط به . در گذشته اهميت و موقعيت در خور توجهي داشته است

كيلومتري جنوب شرقي روستاي وير و ارتفاعات سلطانيه واقع شده، كه  ١٠معبد فوق در حدود . اي داش كسن است

اين معبد با پالني چليپايي همراه با صحرا به مهرپرستان بر . نيايشگاه آيين مهرپرستي در عهد ساسانيان بوده است

گارها و طرح هاي داخل اين غار در دوره هاي مختلف تاريخي و نقش و ن. سده هاي اول و دوم ميالدي تعلق دارد

مسلم شده كه قدمت نقوش موجود در غار به . بيشتر توسط حاكمان وقت و يا نزديكان آن ها صورت گرفته است

معبد داش كسن كه از نظر نقشه و خطوط . دوره ايلخانيان مغول مربوط به قرن هشتم هجري قمري باز مي گردد

باارزش ترين نمونه هاي معماري صخره اي در طول تاريخ معماري ايران به شمار مي آيد در زمان خود  تزئيني از

از ميان نقش هاي . بسيار مقدس بوده و نقوشي از هنر چيني و ايراني را بر تن خود دارد كه اكنون بسيار مهم هستند

بل ذكر است كه از بزرگترين نقش هاي معبد متر قا ١.٥متر و عرض حدود  ٥چيني اين معبد نقش اژدهايي به طول 

طاقچه هاي زيبايي كه در قسمت هاي شرقي و غربي معبد در كنار نقش اژدها كنده شده اند، از . به شمار مي آيد

نقش هاي اسليمي موجود در غار كه بسيار هنرمندانه تراشيده . ديگر آثار باارزش سنگ تراشي در اين غار هستند

  .دخالت هنرمندان مسلمان در به وجود آوردن نقش هاي اين معبد است شده اند، نمايانگر
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  تصوير معبد داش كسن): ١٠(تصوير شماره

  
و سلسله مراتب سكونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان توصيف، تحليل و تبيين فضايي  -٦- ٢

  يا بخش

ديگر، پيامد عملكردهاي  سخنان يا به فضا عينيتي حاصل از نقش پذيري و اثرگذاري افراد و گروه هاي انساني در مك

از اين رو، فضا را مي توان نوعي توليد اجتماعي در . اكولوژيك است -اقتصادي و طبيعي -متعادل دو محيط اجتماعي

صورت چنين فضايي نسبي است كه به ). ٦١٥، ص ١٣٨٨دانشنامه مديريت شهري و روستايي، (مكان به شمار آورد 

به طور مثال مي . اقتصادي و شرايط تكنولوژيك در وسعت و فرم تغييير مي يابد - جتماعيمداوم در اثر نيازهاي ا

لذا اين نوع فضا مقيد به زمان و . فضاي فعاليت، فضاي اقتصادي، فضاي اجتماعي، فضاي عملكردي اشاره كرد توان به

  ).٢٨٦، ص ١٣٨٠شكويي حسين، . (فرآيند است

  .تباط با فضاي جغرافيايي پرداخته مي شوددر زير به تعريف دو موضوع مهم در ار

  سازمان فضايي - ١-٦- ٢ 

بايد توجه داشت كه سازمان . منظور از سازمان فضايي ترتيب سازمان يافته مجموعه اي از فعاليت ها در فضاست

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 

  :به عبارت ديگر سازمان فضايي را مي توان تحت تأثير عوامل زير شناخت

  الگوي كلي نحوه كاربري فضا توسط يك اجتماع ) الف

 ينيحس سعيدي،(مكمل آنها امكان پذير گردد  به نحوي كه تعامل و رابطه همنحوه استقرار اجزاي فضا نسبت به ) ب

  ).٢١، ص ١٣٨٨حاصل، 

  ساختار فضايي -٢-٦- ٢

. ساختار فضايي محصول فرآيند فضايي است كه به وسيله فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي سازمان مي يابد

محل استقرار هر . پذيرد اين سازمان يابي از محل استقرار عناصر و اجزاي داخلي يك پراكندگي فضايي تأثير مي
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با هم و تداوم سازمان يابي فضايي را جزيي نسبت به هر يك از اجزاي ديگر و جايگاه هر جزيي نسبت به همه اجزا 

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(پديده ها بر سطح زمين بر مبناي روندهاي فضايي و نحوه اي كه فضا به واسطه اين روندها 

، ساختار سان بدين. 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، (. عناصر تعيين مي گردد

  :تحليل سازمان و ساختار فضايي روستا - 

بل بررسي و بحث خواهد بود كه اين در جهت شناخت، تحليل و بررسي ساختار و سازمان فضايي روستا دو عامل قا

  .دو عامل هر يك از زيرمجموعه هاي مربوط به خود نيز برخوردار خواهند بود

 عوامل طبيعي و اكولوژيك  

 عوامل انساني و اجتماعي 

  اثرات عوامل طبيعي و اكولوژيك در ساختار و سازمان فضايي روستا - ١

   .داردو نيمه كوهستاني قرار  در يك منطقه كوهستاني روستاهاي هدف: توپوگرافي - 

  . عالوه بر عامل ارتفاع جهت شيب نيز مي تواند تأثير زيادي در الگوي سكونتگاهي داشته باشد: 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 . مي باشدسازمان فضايي سكونتگاههاي انساني 

 پيرامون منابع آبي شكل يافته اند 

به چشم  هادر پيرامون روستا اين عامل غالباً به صورت اراضي زراعي، باغي و مراتع: كاربري اراضي پيرامون روستا - 

يزان گستردگي و سطح آنها در تبيين و تحليل سازمان فضايي مي خورد كه چگونگي ارتباط بافت روستا با آنها و م

  .روستا موثر مي باشند

  اثرات عوامل انساني و اجتماعي در ساختار و سازمان فضايي روستا -٢

چگونگي دستيابي روستا به ساير مراكز روستايي و شهري و حتي نحوه دستيابي به اراضي : جاده و راههاي ارتباطي - 

در . وامل مهمي به شمار مي روند كه در تحليل و تبيين سازمان فضايي روستا اثرگذار مي باشندزراعي از جمله ع

واقع راههاي ارتباطي همچون شريانهايي است كه داده و ستانده روستا در آن جريان مي يابد به عبارتي راههاي 

  .ميسر مي سازندارتباطي امكان مبادالت و تعامالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به روستا 

جمعيت مهمترين عاملي است كه در فضا نقش آفرين مي باشد و معموالً مراكز و مناطقي كه از جمعيت : جمعيت - 

  . انبوهي برخوردار هستند نقش آن در سازمان فضايي پر رنگ تر خواهد بود

چنانچه . أثير نخواهد بودنوع اقتصاد در شكل يابي سازمان و ساختار فضايي هر منطقه و مركزي بي ت: اقتصاد - 

سازمان فضايي سكونتگاهي كه از فعاليتهاي صنفي برخوردار مي باشد با سازمان فضايي كه در آن فعاليتهاي 

 روستاهاي هدفمتفاوت خواهد بود كه در حال حاضر اقتصاد حاكم بر كشاورزي و يا خدماتي حاكم مي باشد 
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در آن باعث گرديده تا  هااز يك سو و جمعيت شاغل روستا هاتاو وجود اراضي زراعي پيرامون روس بودهكشاورزي 

   .فعاليتهاي كشاورزي در سازمان و ساختار فضايي روستا اثرگذار بوده باشد

از ديگر عواملي است كه ساختار فضايي هر ... وجود خدمات و امكانات زيربنايي و: خدمات و امكانات موجود - 

خدمات از گستردگي  روستاهاي هدفي دهد در حال حاضر در سطح روستايي سكونتگاهي را تحت تأثير خود قرار م

  .خاصي برخوردار نبوده و عامل فوق تأثير اندكي در سازمان فضايي روستا بر جاي گذاشته است

كالبدي سكونتگاه هاي روستايي را مي توان به كمك نمودار ذيل تبيين  -ويژگيهاي اصلي براي تعريف الگوي مكاني

ويژگيها را در سه گروه شامل شكل، فرم، الگو قابل بررسي هستند كه در ادامه هر يك از آن ها در سطح  اين. كرد

  .سكونتگاه ها به تفصيل تبيين مي شوند
  )٧٣:١٣٨٣سعيدي، (رده بندي ويژگيهاي عام كالبد سكونتگاه هاي روستايي ): ٣٢(نمودار شماره

  
 شكل 

سكونتگاه هاي متفرق و يا ) سكونتگاه هاي مجتمع يا كانوني؛ ب) الف: ندسكونتگاه هاي روستايي دو شكل اصلي دار

در همين ارتباط، اصطالح تراكم مساكن مطرح مي شود كه طبق آن سكونتگاه هاي روستايي از بسيار . پراكنده

كه در آن  متراكم كه در آن خانه هاي روستايي بدون هيچ فاصله اي در كنار يكديگر قرار دارند تا خانه هاي منفصل

واحد سكونتگاهي به سختي قابل تشخيص است تفاوت مي كند؛ بنابراين در كنار شكل هاي اصلي نمونه يكپارچگي 

اين شكل سوم را از آن جهت بينابيني مي خوانند كه معموالً مبين مرحله گذار از . ها و موارد بينابيني نيز وجود دارد

شكل بينابيني در بسياري موارد نشانگر روند جاري تحول سكونتگاه ي به شكل ديگر است؛ به عبارت ديگر، يك شكل

در اين شكل، خانه هاي روستايي در فاصله كم و بيش زياد نسبت به يكديگر يا . روستايي از لحاظ بافت كالبدي است

  ).٥٨:١٣٨٨سعيدي، (در گروه هاي كوچكي دور از هم قرار مي گيرند 

 -روستا مي تواند به شناخت ماهيت و همچنين تفاوت هاي اجتماعي تشخيص و تمايز درجه تراكم و شكل هر

ديوارها، پرچين ها و مرزبندي هايي كه به انحناي گوناگون خانه ها را از زمين . اقتصادي حاكم بر آن كمك مي كند

نمايش  به مجموعه مساكن حد و مرزي مشخص داده، چهره آن را به نحوي بارز به. هاي زراعي روستا مجزا مي سازد

  ).٥٩: همان(مي گذارد 
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به علت توسعه كالبدي آن به صورت  وااليشبخش هايي از روستاي از ميان روستاهاي هدف مي توان گفت كه 

  .پراكنده و متفرق مي باشد
  وااليشنمايي از شكل پراكنده و متفرق روستاي ): ١١(تصوير شماره

  
  .مي باشد ستاره ايراي شكل مجتمع و جز روستاهايي به شمار مي رود كه دا ويرروستاي اما 

  ويرروستاي  ستاره اينمايي از شكل مجتمع و ): ١٢(تصوير شماره

  
 فرم 

بافت كالبدي مساكن روستايي از لحاظ فرم ممكن است منظم يا نامنظم باشد؛ به عبارت ديگر، ممكن است اين فرم 

البته اين امكان وجود دارد كه پس . به خود باشد نتيجه روند شكل پذيري مبتني بر برنامه يا برپايي و گسترش خود

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 

شكل پذيري مبتني بر برنامه نمايانگر زيربنا و كالبدي منظم و برعكس برپايي و توسعه خود به خود، . دحاصل آي

نظم در استقرار صرفاً به معناي شكل هاي كم و بيش هندسي خيابانها و ميادين . نمايانگر كالبدي نامنظم است

. موزون زمين هاي زراعي نيز مهم است قطعه بندي يكنواخت وسكونتگاه هاي روستايي نيست، بلكه عالوه بر آن 

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 

شده است تا در دوران  پيشرفت در اصول طراحي و بهره گيري از ابزار و ادوات نوين در رويايي با موانع طبيعي باعث

  ).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 

  .ًا به صورت ارگانيكي شكل يافته اندداراي فرم نامنظم بوده و غالب مركزيهدف در بخش 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٢٤ 

 
 

  بوييننمايي از فرم نامنظم روستاي ): ١٣(تصوير شماره

  
  .بخش هايي از روستاهاي هدف به صورت تقريبي داراي فرم منظم مي باشددر مقابل تداوم رشد و توسعه 

  با فرم تقريبي منظم ويربخش هاي روستاي نمايي از ): ١٤(تصوير شماره

  
 الگو 

ز اين الگوهاي اصلي، با وجود خصوصيات خاص خود، داراي الگوهاي فرعي است كه هر كدام از آن ها نيز با هر يك ا

سكونتگاه خطي سكونتگاهي است كه خانه . آنكه در يك گونه معين جاي مي گيرد، ويژگي هاي خاص خود را دارد

ن سكونتگاه ها ممكن است خانه ها در يك در اي. 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، 

دو خطي كه خانه هاي هر كدام از آنها ممكن است از نظر شكل منظم يا  يا تك خطي، سكونتگاه خطي دو رديفه يا

نامنظم، كشيده و نواري يا كوتاه و بلوك مانند، و متراكم يا پراكنده باشد كه بر مبناي اين ويژگيها نام خاصي به آنها 

خانه يا حاشيه الگوي سكونتگاه هاي خطي غالباً تابع خطوط طبيعي مانند دره ها، مسير رود. 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، (

در بخش شمال شرقي آن نشان از آن دارد كه روستا در اين بخش از الگوي خطي با الگوي خطي  ويرروستاي در 

  .تبعيت مي نمايد
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   ويرنمايي از الگوي خطي روستاي ): ١٥(تصوير شماره

  
  شناسايي جريانات و پيوندهاي بين سكونتگاه ها - ٧- ٢

جابجاييث صورت گرفته در ميان گره گروه هاي مطابق با تعريف مي توان گفت كه جريان فضايي عبارت است از 

جريان شامل جريان افراد  نظام سكونتگاهي موجود در درون و بيرون از منظومه كه با بررسي جنبه هاي مختلف

جابجايي مسافران كه به صورت رفت و آمد منظم مشتمل بر ترك روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي و ساالنه يا رفت و (

جابجايي هر نوع محصول كشاورزي است (، جريان محصول )آمد نامنظم و به صورت گاه به گاهي داراي ترك هستند

، جريان كاالها و )حمل شده باشدري يا مبدا و مقصد درون و برون منظومه اي نتگاه به سكونتگاه ديگ.كه از يك سك

جريان كاال شامل جابجايي كاالهاي غيركشاورزي است كه عمدتاً منشاء بيروني خواهد داشت اما جريان (خدمات 

تواند در خدمات شامل انتقال خدمات مختلف از يك سكونتگاه به سكونتگاه ديگري است كه مبدا و مقصد آن مي 

سرمايه گذاري صورت گرفته در سطح منظومه با عنايت به (، جريان سرمايه )درون يا بيرون از منظومه بوده باشد

جريان اطالعات شامل جابجايي هر نوع داده (و جريان اطالعات و نوآوري ) مبدا و مقصد سرمايه را شامل مي گردد

مبدا و مقصد اطالعات است در حالي كه جريان نوآوري شامل پردازش شده در سطوح مختلف منظومه و با عنايت به 

فرآيند شيوه روش ها و شيوه هاي نو در عرصه زندگي و كار و فعاليت سكونتگاه هاست كه با عنايت به خواستگاه آن 

  .مورد توجه قرار مي گيرد) مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد

  جريان افراد  - ١- ٧- ٢

  درون منظومه اي -١- ١- ٧- ٢

اداري و براساس بررسي صورت گرفته جريان افراد در ارتباط با روابط قومي و خويشاوندي، روابط اقتصادي، روابط 

مطابق با آنچه كه از جلسات مشاركتي حاصل شده . سياسي بين سكونتگاههاي روستاهاي هدف برقرار مي باشد

م جمعيت به سوي روستاهاي بزرگ و جريان افراد در بين روستاهاي هدف معموالً از روستاهاي كوچك و ك

غالب جريانات پرجمعيت كه از خدمات و امكانات قابل توجهي برخوردار هستند برقرار مي باشد و در اين ميان 

  .اقتصادي و اجتماعي در سطح درون منظومه اي به سمت شهر سلطانيه برقرار مي باشد

  برون منظومه اي -٢- ١- ٧- ٢

درون منظومه حايز اهميت مي باشد، جريانات منتهي به خارج از آن نيز مي تواند در  عالوه بر آنكه جريان افراد در

تحليل جريانات موثر واقع شود در شهر سلطانيه و زنجان بخش ديگري از جريانات برون منظومه اي روستاهاي هدف 
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انات اجتماعي و فرهنگي را شامل مي شوند كه هر كدام از آنها بنا به درجه اهميت شان در برقراري روابط و جري

روزانه، (روستاهاي هدف داراي نقش هستند به طور كلي جريانات برون منظومه اي مي تواند در ابعاد مختلف زماني 

در سطح روستاهاي هدف قرار گيرد ضمن آنكه شهر تهران و كرج به عنوان بخش ديگري از ...) هفتگي، ماهانه و

  .ه را شامل مي شوندجريانات افراد در سطح روستاهاي منظوم

  جريان محصول  -٢- ٧- ٢

جريان محصول شامل مازاد توليد روستاهاي هدف جهت امر داد و ستد در سطح منظومه شكل مي يابد كه به مانند 

  .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

نقش ويژه اي را در اين خصوص دارا مي  شهر سلطانيهطابق با جلسات مشاركتي جامعه محلي مي توان گفت كه م

  . باشند كه در برقراري جريان محصول مازاد روستاهاي هدف حايز اهميت هستند

  جريان برون منظومه اي -٢-٢- ٧- ٢

ل تحليل و بررسي است به طوري كه جريانات فضايي محصول در برون از منظومه در سطح شهرهاي مختلف قاب

با اين وجود هر يك از در برخي موارد بعد فراملي را نيز به خود مي گيرد جريانات محصول روستاهاي هدف 

محصوالت زراعي، دامي و باغي روستاهاي هدف در بعد فضايي خاصي جريان مي يابند براي نمونه محصول سيب 

شهرهاي زنجان، تهران توسط تاجراني از اردبيل نيز خريداري مي گردد يا  عالوه بر وير و وااليشزميني روستاهاي 

  .محصوالت دامي به شهرهاي زنجان، تبريز و تهران صادر مي شود
  نقشه جريان محصول): ٢٥(شمارهنقشه 
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  جريان خدمات  -٣- ٧- ٢

درون منظومه اي عمدتاً  جريان خدمات در سطحبوده كه ... خدمات شامل خدمات اداري، آموزشي، درماني، تجاري و

  .به سمت شهر سلطانيه برقرار است
  نقشه جريان خدمات): ٢٦(شمارهنقشه 

   
توصيف، تحليل و تبيين قوانين و مقررات محدوديت ساز و محدوديت نهادي در توسعه  - ٨- ٢

  روستاهاي هدف دهستان و يا بخشاقتصادي و اشتغال زايي 

وسعه اقتصادي را مي توان در چندين ابعاد به شرح ذيل مورد بررسي و قوانين و مقررات محدودكننده در خصوص ت

  .بحث قرار داد

  :قوانين و مقررات مربوط به مكانيابي و ايجاد صنايع و كارگاههاي توليدي در سطح روستا - ١

داراي  سازمان محيط زيست و بنياد مسكن انقالب اسالمي، شهرداري ها از جمله ارگانهايي هستند كه در اين زمينه

محدودكننده اي مي باشند، اين امر به دليل حفظ محيط زيست انساني و طبيعي و جلوگيري از نفوذ آلودگي قوانين 

صنايع به درون بافت هاي مسكوني و جلوگيري از توسعه كالبدي بي رويه سكونتگاههاي انساني تهيه و تدوين مي 

ه در طرح هاي جامع و هادي مي تواند از جمله موارد گردد در اين خصوص مراجعه به ضوابط و مقررات تهيه شد

  .رهگشا در زمينه فوق باشد
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  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 

ي گردشگري در حال بهبود است از اينرو بخش جهانگردي و پذيرايي يكي از اهداف و خدمات است و چند دهه ا

طرح هاي توسعه اقتصادي با تأكيد بر صنعت گردشگري است و در طرح هاي توسعه و عمران شهري بررسي و اعالم 

  .مي باشد همانطور كه قبالً اعالم گرديد در اين منطقه از شهر استقرار عملكردهاي ذيل بالمانع. 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 

 نسرت و نمايش هاي ملي و مذهبيمجتمع هاي تفريحي و فرهنگي، آمفي تئاتر روباز براي اجراي ك 

 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

 و فضاي سبز در محدوده هاي بزرگ و داراي عملكردهاي فوق پارك 

  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

بخش هايي از منطقه عملكردي جهانگردي و پذيرايي كه در حريم سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفته است : ٢ تبصره

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

 :ع و كارگاههاي غيرمزاحممنطقه عملكردهاي صناي -

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

 نكرسازي، صنايع چوب سبك و غيره با رعايت ضوابط خاصاستقرار صنايع درب و پنجره سازي فلزي، تا 

 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(ن، محل سكونت نگهبان، مركز اداري، خانه، رستورا

  .باشد

 :منطقه اختصاص يافته به عملكردهاي خاص شهري يا تثبيت شده -
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ي اين مناطق كه در رابطه با نوع عملكرد آنها داراي شرايط ويژه اي هستند در نقشه هاي كاربري اراضي و منطقه بند

جايگزيني اين نوع از كاربري ها در رابطه با مسائل زيست محيطي، دسترسي ها، نوع توپوگرافي . تثبيت شده اند

و ساير ) جهت باد غالب(زمين، موقعيت مكاني ويژه در پالن شهري، گستردگي سطح مورد نياز، عوامل جوي 

ها، صنايع غير مزاحم، پايانه مسافربري بين فاكتورهاي شهرسازي تابع شرايط خاص است همانند پارك شهر، اردوگاه

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

  :و مقررات مربوط به سازمان محيط زيستضوابط  -

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(اني ويژه در پالن شهري، گستردگي سطح مورد نياز، عوامل جوي زمين، موقعيت مك

فاكتورهاي شهرسازي تابع شرايط خاص است همانند پارك شهر، اردوگاهها، صنايع غير مزاحم، پايانه مسافربري بين 

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

  حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب

 .زيست مي شود، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است برهم خوردن تعادل و تناسب محيط

  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 

  .كاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مذبور تجديد نظر به عمل آيدهم

 منظور از آلوده ساختن محيط . اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است

يكي يا شيميايي زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيز

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

  .اس نظر سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيردخارج از بافت نيز بايستي بر اس

  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 -

  .رات شهر سازي و ساختماني ارائه شده استمقر 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  -
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 استقرار هرگونه صنايع در اراضي درجه يك و باغات ممنوع مي باشد. 

 جه به ضوابط و مقررات محيط زيست به شرح ذيل استقرار هر گونه صنايع و كارگاه هاي توليدي مي بايستي با تو

 :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

  .عمران شهري روستايي استقرار يابند طرحهاي توسعه

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 

  .ي و ضوابط حوزه استحفاظي الزامي استحريم هاي قانون

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

به رعايت فواصل الزم از مراكز حساس صنايع اين گروه مجازند خارج از محدوده قانوني هر شهر مشروط : 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

حفاظت  قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، گسترش شهري و ساير شاخص هاي زيست محيطي سازمان

  .واهد گرديدمحيط زيست مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و اعالم نظر خ
  از مراكز حساس حداقل فاصله صنايع گروه د و ه): ٤٨(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

)فاصله از محور(گراه و جاده ترانزيت بزر ٣  ٢٥٠ ٢٥٠ 

)فاصله از محور(جاده اصلي  ٤  ١٥٠ ١٥٠ 

اثر طبيعي ملي -درياچه -تاالب -پارك ملي ٥  ١٠٠٠ ١٠٠٠ 

رودخانه دائمي و قنات داير -منطقه حفاظت شده -پناهگاه حيات وحش ٦  ٣٠٠ ٢٠٠ 

 ١٠٠ ١٠٠ چاههاي عميق و نيمه عميق ٧

  اظت از محيط زيستسازمان حف: 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

  .دقرار گيرن

ايجاد هرگونه دامداري نيمه صنعتي و صنعتي در پيرامون روستا بايد براساس استعالم از سازمان جهاد كشاورزي و 

  .سازمان حفاظت محيط زيست انجام گيردرعايت ضوابط 
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  :ضوابط و مقررات مربوط به تغيير كاربري ها -٢

 تغيير اين قانون تصويب تاريخ از آنها وري رهبه 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 زمانسا رئيس از مرك كميسيوني

 كيلتش اورزيكش ادجه ازمانس ترياس هب كه 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 جهاد ازمانس

دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر . كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد

، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا

  .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 

ينه استعالم مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي را در زم

نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري  .اشاره خواهند بود

  .تلقي مي شود

هياتها و مراجع مربوط ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي و ساير  - )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

توليدات كشاورزي و احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير  -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (٤تبصره 

كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب 

ا موافقت سازمان جهاد موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي ب. 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

كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد به منظور تعيين روش  -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (٦تبصره 

تشكيل ) اراضي سازمان امور(وزارت جهاد كشاورزي بيرخانه مركزي در ، داين ماده) ١(كميسيونهاي موضوع تبصره 

  .مي گردد

اردي اين ماده در مو) ١(تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره  - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (٧تبصره 

كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني بقه رياست وزير 

جهاد كشاورزي يا نماينده تام االختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و 
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مي تواند حسب مورد و بدون حق راي در  ذي ربطجرايي نماينده دستگاه ا. 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 

كاربري بابت  داده مي شود هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير

  .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 

همچنين واحدهاي  مربع فقط براي يك بار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و

  .صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود

سرمايه اي مصوب اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي  - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (٢تبصره 

مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين  و طرحهاي خدمات عمومي) 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 اقتصادي و متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور 

  .انجام مي پذيرد

كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غير  -)١٣٨٥/٨/١اصالحي (٣ماده 

، عالوه بر اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند) ١(ماده ) ١(مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 

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

ت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و موسسات دولتي كه سازمانها و موسسا - 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 

سه برابر بهاي اراضي زراعي و اه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا دادگ

باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار عالوه بر جريمه مذكور به 

سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از . 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 

رزي منظور نمايد تا وزارت مزبور ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاو

زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي 

موضوع اين  اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد باقيمانده از درآمد
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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 

  .شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت

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(يسيون موضوع تبصره كم - )١٣٨٥/٨/١الحاقي (٧ماده 

  :رعايت نمايد

 اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. 

  منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانكالبديضوابط طرحهاي ،. 

  وهاي مسلحنيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيرفرماندهي مطالبه مصوبه ستاد. 

  و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي ضوابط حفظ محيط زيست

 .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 

داريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهر

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 

ضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني به منظور حماي از تداوم كاربري ارا - )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

رگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه ساير اقداماتي ه -)١٣٨٥/٨/١الحاقي (١٠ماده 

كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ 

جهاد كشاورزي محل اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده ماموران ) 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

وي انتظامي موظف است بنا به نيرچنانچه مرتكب پس از اعالم جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد  -١تبصره 

  .رتكب جلوگيري نمايددرخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات م

ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده  - ٢تبصره 

دادگاه محل ضمن تنظيم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت 

  .اوليه اعاده نمايند
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كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها  - )١٣٨٥/٨/١ي الحاق(١١ماده 

مجوز تغيير كاربري  ١٣٧٤قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ) ١(ماده ) ١(از كميسيون موضوع تبصره 

پس از الزم الجرا شدن اين قانون نسبت  اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه

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  ١٣٧٩ايمني راهها و راه آهن مصوب 

  .مجاز مي باشد

  .وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد - )١٣٨٥/٨/١اصالحي (١٣ماده 

ي موظف است آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزرات جهاد كشاورز - )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

قانون وصول برخي از ) 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 

محدودكننده به شمار مي رود در واقع وجود سيستم بانكي يكي از مباحث اساسي در اين خصوص جمله موارد مهم 

به منظور حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق  ٢١/٦/٩٦مي باشد كه به همين منظور در تاريخ 

  .يه و تصويب گرديدروستايي و عشايري با استفاده از صندوق توسعه ملي آيين نامه اجرايي به شرح ذيل ته

 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 ستيد 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 گردشگري،

 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 غالاشت 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 كلمدير 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
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 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 اداره 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 برنامه

 .مقاومتي اقتصاد فرماندهي

 و فراگير اشتغال برنامه چارچوب در استان گروه كار مصوب اشتغال برنامه: اشتغال توسعه استاني اجرايي برنامه

 .استان اشتغال 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

 انجام 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 توسط شده نيبي 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 داراي وانندت 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

 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 تسهيالت 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 وزارت 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 توزيع به سبتن 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 بايد انون،ق موضوع تسهيالت دريافت مشمول هاي طرح اجراي و فيزيكي استقرار محل: ٢ تبصره

  .باشد دستورالعمل اين شده تعيين
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 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 نظارت و اروك 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 مهارتي آموزش. 

 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 كارهاي و كسب به الزم فني دانش انتقال 

 .اي

 حمايت 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

 بازاريابي توسعه و تقويت منظور به هدف مناطق در اقتصادي 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 تقاضيانم 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 يسازوكارها و اقدامات انجام براي روستايي اشتغال
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  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 ضيمتقا: 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 الصهخ ارايه. 

  توسط آن مستندات و مدارك انضمام به متقاضي پيشنهادي طرح خالصه و تسهيالت درخواست اوليه بررسي 

 اشتغال 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

  .نمايد اعالم متقاضي به داليل ذكر با را موضوع است مكلف بخشي دستگاه طرح تاييد عدم صورت در: ٢ تبصره

 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

 .نمايد اقدام يتخصص 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
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 به نسبت نياز، مورد تضامين و وثايق تكميل از پس است مكلف عامل موسسه طرح، 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 متقاضي: 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 ملدستورالع 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 يرغ 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. 

 تهسف. 

 ها بيمه يا و ها صندوق ها، بانك هاي نامه ضمانت. 

 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 متقاضي خابانت 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 مدت 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
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 نمايد استفاده متقاضي قبلي بدهي تسويه جهت ملدستورالع اين موضوع منابع از تواند نمي عامل موسسه. 

  اقدام متقاضي از اقساط وصول عدم بابت درصد ٢٠ موثر نرخ تا التزام وجه اخذ به نسبت است مجاز عامل موسسه 

 .نمايد

 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 گزارش رايها 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 كه صورتي رد 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 هجمل

 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

 اشتغال گروه كار بررسي از پس ريال ميليارد ٢٥ باالي گذاري سرمايه هاي طرح به تسهيالت پرداخت: ١ تبصره

 .باشد مي پذير امكان ملي گروه كار يدتاي 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 سرمايه 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 دستورالعمل اين وعموض 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، دريافت اضيمتق 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. 
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 و روستايي مناطق پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون« اجرايي نامه آيين موضوع تسهيالت از استفاده 

 قانون) ٧( ماده مشمول اجرايي هاي دستگاه كارمندان كليه براي »ملي توسعه صندوق منابع از استفاده با عشايري

 .باشد مي ممنوع نامه ينآي 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 هماد

 و موردي صورت به قانون اجراي نظارتي گزارش ارائه به نسبت كرد خواهد تعيين وزارت كه نظارتي ضوابط چارچوب

 .نمايند اقدام وزيران 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 ارهشم پيوست با مطابق. (نمايد

 اجراي ارزيابي و پايش به نسبت مناسب، نظارتي نظام كارگيري به طريق از معاونت همكاري با وزارت - ١٧ ماده

 .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

 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 در ورالعملدست 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 
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 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 

 ضي،متقا 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 ماده يك رهتبص گواهي و مالياتي نامه اظهار 

 فعاليت مجوزهاي -٤

 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 

و فضايي، منابع توليد و نظام  انساني زير ساختي -ماعيقابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجت -٩- ٢

روستاهاي هدف دهستان و يا  جهت توليد و عرضه در بخش كشاورزي، صنعت و خدماتفعاليتي 

  بخش

در بخش هاي ... انساني، زيرساختي و -عي، اجتماعيبه منظور تحليل قابليت و تنگناهاي روستا در ابعاد مختلف طبي

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 

  .ف زير شناسايي شده استشهر در ابعاد مختلف با تعاري
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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

گروه از منابع و ويژگي ها كه موقعيت رقابت روستا را در مقايسه با ساير نقاط سكونتگاهيي به  آن: نقاط ضعف -  

  .خطر اندازد يا مانع استفاده از فرصتهاي بيروني آن شود، نقطه ضعف به شمار مي رود

رد و روستا نيز از آن گروه از منابع يا شرايط بيروني كه امكان گسترش تقاضاي بالقوه روستا را فراهم آو: فرصت ها - 

  .نظر رقابتي در آن زمينه ها امتيازي داشته باشد فرصت تلقي مي شود

نابساماني ها و ناسازگاري كه موقعيت رقابتي روستا را در منطقه به خطر اندازد آن گروه از : محدوديت ها - 

  .محدوديت تلقي مي شود

تدوين هدف هاي كالن و موضوعي و تشخيص  تحليل متقابل اين شاخص ها در چارچوب ماتريس سوات ما را به

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 ... ، اجتماعي، زيرساخت وختلف طبيعيتنگناها روستا در ابعاد م

  .ر ارائه مي شودبه شرح جداول زي) خدمات
  بررسي توانها و تنگناهاي طبيعي در بخش كشاورزي): ٤٩(شماره  جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

 -ويژگي هاي طبيعي

جغرافيايي و زيست 

  محيطي

و باغي وجود اراضي زراعي  -

  يرامون برخي از روستاهادر پ

در عبور جريان آب سطحي  -

  منطقه

هاي آذرين و وجود سنگ -

رسوبي و امكان ايجاد 

انديسهاي معدني در حواشي 

  هاروستا

وجود منابع آب زيرزميني  -

  مناسب

وجود مراتع قابل توجه در  -

  سطح منطقه

گستردگي اراضي با خاك  -

  مساعد كشاورزي

پوشش گياهي مناسب در  -

  هاامون روستاپير

برخورداري از ويژگي هاي  -

ديم زار بودن غالب  -

  اراضي زراعي

وجود توپوگرافي در  -

پيرامون برخي از 

و مشكالت  روستاها

ناشي از خطوط 

توپوگرافي جهت كشت و 

  زرع

عدم تطبيق نزوالت  -

نياز  دجوي با فصول مور

  جهت كشت و زرع

در سرعت باالي باد  -

  فصول بهار و پاييز

  

بهره گيري از امكانات و  -

ظرفيت هاي موجود در 

جهت توسعه زراعت و 

و  باغداري و دامداري

  زنبورداري

آب و هواي مناسب منطقه  -

  به ويژه در فصول گرم سال

امكان بهره برداري  -

گردشگري و تفريحي به 

دليل قابليت مناسب زير 

  هامحيطي روستا

ناشي  خطرات و تهديدهاي -

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  -

به سمت  هافاضالب روستا

  و منابع آبي رودخانه

فرسايش خاك و تخريب  -

  مراتع

هره گيري بي رويه از ب -

سفره هاي آب زيرزميني و 

  خطرات ناشي از آن
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  زيست محيطي مثبت و مفيد 

 -وبژگيهاي اجتماعي

  انساني

برخي مهاجرت معكوس به  -

  از روستاها

وجود رشد جمعيت در  -

  تعدادي از مناطق روستايي

سازي اجتماعي و يكپارچه  -

  هافرهنگي جمعيت روستا

عدم وجود اختالف و  -

گيريهاي گروهي، طايفه در

  در منطقهاي 

 هاافزايش جمعيت روستا -

 طبعدر فصول گرم سال به 

ت بازگشت جمعيت مهاجر

  كننده به مركز كشور

برخي حركت جمعيت  -

به  از مناطق روستايي

سمت سالخوردگي و 

  پيري

عدم تنوع اقتصاد  -

جهت جذب  هاروستا

وي كار در بخشهاي نير

  مختلف اقتصادي

وجود نرخ رشد پايين و  -

هاي منفي در دهه 

  و حال حاضر گذشته

امكان برنامه ريزي جهت  -

جلوگيري از حركت جمعيت 

به سمت  هاروستا

  سالخوردگي و پيري

رشد مناسب نرخ باسوادي  -

  هادر روستا

امكان بهره گيري از نيروي  -

فعال و كاري و جوان موجود 

  روستاها جهت رونق اقتصادي

امكاغن بهره گيري از  -

كارآفرينان، كشاورزان و 

  دامداري نمونه

تداوم روند حركت جمعيت  -

به سالخوردگي و از دست 

  هادادن جمعيت جوان روستا

وجود جاذبه قوي اقتصادي  -

در مركز كشور و تهديد 

به از دست دادن  هاروستا

  جمعيت خود

  

  بررسي توانها و تنگناهاي طبيعي در بخش كشاورزي): ٤٩(شماره  ادامه جدول

 OTتم برون سيس 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

شامل  وجود جاده ارتباطي -

در  و خط آهن آزادراه، جاده

 جهت حمل و نقل منطقه

آسان و سريع توليدات زراعي 

  هاو دامي روستا

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 

ره تغيير در شيوه هاي به

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 

نبود تأسيسات و امكانات 

  جهت اصالح آنها
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  بررسي توانها و تنگناهاي طبيعي در بخش صنعت): ٥٠(شماره  جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

 -ويژگي هاي طبيعي

جغرافيايي و زيست 

  محيطي

اراضي صاف و هموار  وجود -

برخي از مناطق در پيرامون 

جهت استقرار  روستايي

   صنايع كارخانه اي

دستيابي به منابع آبي مورد  -

  نياز جهت ايجاد صنايع

وجود خاك هاي زراعي  -

و امكان ايجاد صنايع  ٣درجه 

  در آنها

عدم امكان ايجاد  -

برخي از صنايع در 

به  مناطق روستايي

ي سبب وجود توپوگراف

و وجود  با شيب تند

  اراضي باارزش زياد

 
  

امكان ايجاد صنايع تبديلي غذايي  -

و لبني به سبب وجود منابع اوليه و 

در  و باغي توليدات دامي و زراعي

قالب صنايع گروه الف سازمان و 

  حفاظت محيط زيست

ايجاد صنايع سنگين  -

سبب تخريب آثار زيست 

محيطي از جمله صدمه 

ب و به منابع خاك، آ

اراضي زراعي روستا 

  .خواهد شد

  

 - ويژگيهاي انساني

  اجتماعي

مناطق افزايش جمعيت  -

در برخي از دوره روستايي 

  هاي آماري

  وجود افراد تحصيل كرده -

بازگشت بخشي از جمعيت  -

مهاجرت كننده و بهره گيري 

از توانمندي هاي آنها با توجه 

به تخصص كسب شده در 

  شهرهاي مقصد مهاجرت

ركت ساختار سني ح -

به  هاجمعيت روستا

سوي سالخوردگي و 

  پيري

عدم آشنايي الزم  -

با  هاجمعيت روستا

  صنايع كارخانه اي

بهره گيري از افراد مهاجرت  -

جهت سرمايه  هاكننده روستا

گذاري در ايجاد صنايع مرتبط با 

با توجه به  هاتوليدات روستا

  توانمنديهاي مالي آنها

ينان موثر در امكان وجود كارآفر -

  ايجاد صنايع

امكان استفاده از جوانان بيكار  -

  هاروستا

امكان ايجاد صنايع دستي جهت  -

  وي كار گروه جنسي زناننيرجذب 

عدم وجود انگيزه الزم  -

براي افراد با توانمندي 

 هامالي خارج از روستا

جهت ايجاد صنايع در 

  هاروستا

ويژگيهاي تأسيسات و 

  تجهيزات و زيرساختي

وجود امكانات اوليه جهت  -

ايجاد صنايع شامل گازرساني، 

آب لوله كشي، برق سراسري 

  و جاده

وجود اراضي زراعي  -

و  هاپيراموني روستا

مشكالت تغيير كاربري 

آنها جهت ايجاد 

  صنايع

امكان تعويض و اجراي مناسب  -

جاده بين روستايي جهت تسهيل 

  حمل و نقل توليدات روستايي

ب گاز، تلفن، آب، امكان انشعا -

برق براي ايجاد صنايع در سطح 

  هاروستا

تهديد زيرساختهاي  -

توسط  هاموجود روستا

عوامل طبيعي مخرب 

مانند سيل، زلزله و 

  طوفان

تأسيسات و تجهيزات  -

ضعيف موجود از جمله 

پايين بودن فشار آب، 

گاز و عدم پوشش 

  مناسب تلفن همراه
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  ا و تنگناهاي طبيعي در بخش خدماتبررسي توانه): ٥١(شماره  جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  نقاط قوت
strengths 

  نقاط ضعف
weaknesses 

  فرصتها
opportunities 

  تهديدها
threats 

 -ويژگي هاي طبيعي
جغرافيايي و زيست 

  محيطي

وجود پهنه هاي گردشگري  -
با ويژگيهاي طبيعي مناسب 
جهت توسعه خدمات 

مله وجود آب گردشگري از ج
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
وي انساني نيرفقدان  -

  خصص در بخش خدماتمت
عدم جمع آوري و دفع  -

و  هامناسب زباله هاي روستا
مشكالت زيست محيطي ناشي 

  از آن

امكان ايجاد و توسعه  -
فعاليتهاي خدماتي با توجه 
به پتانسيل طبيعي و 

  هاگردشگري موجود روستا

وجود مشكالت ناشي  -
از روابط اداري و ناشي از 
آن جهت ايجاد 

  فعاليتهاي خدماتي

 - ويژگيهاي انساني
  اجتماعي

كار فعال در وي نيروجود  -
  بخش خدمات

وجود خدمات اداري نظير  -
دهياري، آموزش و تجاري 

در سطح ) خرده فروشي(
  هاروستا

عدم وجود خدمات اقامتي و  -
پذيرايي مناسب در سطح 

  هاروستا
عدم وجود برخي از خدمات  -

مورد نياز روزمره در سطح 
ابي، از جمله قص هاروستا

  ...نانوايي و
عدم وجود خدمات درماني  -

  منطقهمناسب در سطح 

امكان ايجاد خدمات  -
پذيرايي و تأمين مايحتاج 

به ويژه در  هاروزمره روستا
فصول گرم سال به دليل 
مراجعه جمعيت از مركز 

  كشور

وجود مسافت زياد بين  -
با مركز جهت  هاروستا

  تأمين مايحتاج روزانه

ات و ويژگيهاي تأسيس
  تجهيزات و زيرساختي

وجود امكانات زيرساختي  -
شامل آب لوله كشي، برق، 

  هاگاز و تلفن در روستا

صعف زيرساختهاي مهندسي  -
و شهرسازي در ساخت و 
اجراي فضاهاي خدماتي در 

  هاروستا
فرسودگي تأسيسات و  -

 هاتجهيزات موجود روستا
شامل لوله كشي آب، برق و 

  خطوط تلفن

د و توسعه امكان ايجا -
 هافضاهاي خدماتي روستا

با توجه به طرح مصوب 
موجود در طرح هادي 

  روستايي

تهديد زيرساختهاي  -
به دليل  هاموجود روستا

عدم توجه به بازسازي 
  كردن آنها
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و برنامه ها، منابع  ي فرادستجمع بندي و نتيجه گيري از مباحث بررسي اسناد و طرح ها -١٠- ٢

  روستاهاي هدف دهستان و يا بخش، جايگاه فضايي و قابليت ها و تنگناها در توليد، نظام فعاليتي

  :مباحث كلي موجود در فصل دوم در ابعاد مختلف نتايج زير را نشان مي دهد

  :بررسي نتايج اسناد و طرح ها و برنامه ها -١

كه از جمله آنها مي توان به  اسناد و برنامه هاي باالدست در چند جنبه و طرح ها مورد بحث و بررسي قرار گرفتند

نتايج زير را به طور  اشاره نمود از تمامي طرح هاي فوق مي توان... طرح جامع ناحيه ابهر، طرح آمايش سرزمين و

  .خالصه بيان نمود

  .روستايي اشاره نداشته استده و برنامه هاي جزيي جهت اشتغالزايي طرح ها به صورت كلي بو - 

  .كالبدي پرداخته و برنامه هاي اشتغال زايي را كمتر مورد هدف قرار داده اندغالب طرح ها به مباحث  - 

  .برنامه هاي مربوط به خدمات رساني به مناطق روستايي گام بعدي غالب طرح هاي فوق بوده است - 

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

  .غالبًا قديمي بوده و نياز به بازنگري مجدد را دارند) طرح فرادست(عمر طرح هاي موجود  - 

  :نظام فعاليت -٢

  .تدر بررسي نظام فعاليت موجود روستا در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي نتايج زير حاصل شده اس

  :بررسي شاخص هاي مربوط به جمعيت نكات منفي و مثبت را به شرح ذيل نشان مي دهد - 

در عين حال تعدادي از روستاها  .حركت مي كندرو به سالخوردگي و پيري برخي از مناطق روستايي جمعيت  - الف

  .جوان جمعيت خود را حفظ كرده است ساختار

  عدم تعادل را در زمينه فوق نشان مي دهدتا حدودي  وستاهاي هدفردر ساختار جنسي  - ب

  .شرايط مثبت را نشان مي دهد در مناطق روستاهاي هدفنرخ اشتغال  - ج

  .روند مهاجرت معكوس به روستا در حال انجام مي باشد - د

  .نظام اقتصادي روستا مبتني بر فعاليتهاي كشاورزي به شكل سنتي مي باشد - 

  .ادي، طبيعي و اجتماعي روستا به صورت كامل انجام نيافته استبهره گيري از ظرفيتهاي موجود اقتص - 

  :روستاهاي هدفجايگاه فضايي  -٣

در بررسي ابعاد فضايي تأثيرگذار به روستا كه سبب شكل يابي آن در سطح فضاي جغرافيايي گرديده است به دو 

رمجموعه هاي مختلف خود سبب عامل مهم طبيعي و انساني اشاره گرديده است كه هر كدام از عوامل فوق با زي

عواملي مانند آب، توپوگرافي، اراضي زراعي، مخاطرات طبيعي و . ايجاد روستا در فضاي جغرافيايي شده است

همچنين راههاي ارتباطي، بافت اجتماعي و اقتصادي از جمله مهمترين عناصري هستند كه سبب شكل يابي روستا 

  .در سطح فضاي جغرافيايي منطقه شده اند

  :روستا تنگناهايقابليت ها و  -٤
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به شرح جدول ) توسعه اقتصادي و اشتغال زايي(قالبيت ها و تنگناهاي مختلف موجود روستا در زمينه موضوع طرح 

swot ارائه مي گردد.  
  قابليت ها و تنگناهاي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستا): ٥٢(شماره  جدول

 OTبرون سيستم   SWدرون سيستم   

  اط قوتنق
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
به مهاجرت معكوس  -

  هاروستا
وجود توليدات دامي و  -

زراعي جهت ايجاد صنايع 
مرتبط با آن بافت يكپارچه 

  هااجتماعي و فرهنگي روستا
 هاافزايش جمعيت روستا -

  طي سالهاي اخير
وجود تأسيسات و  -

زيرساختهاي اوليه شامل آب، 
برق، گاز، تلفن، جاده جهت 
ايجاد فعاليتهاي صنعتي و 

  اقتصادي سبك
ت فضايي مناسب ارتباطا -

روستا به مراكز بزرگتر شامل 
مركز، بخش، شهرستان و 

  استان

وجود خشكسالي اخير  -
طبيعي شامل سيل، مخاطرات 

  زلزله و طوفان
كمبود منابع آب و پايين  -

رفتن سطح سفره هاي آب 
  زيرزميني

به آبياري مزارع روستاها  -
  صورت سنتي

  پايين بودن راندمان توليد -
ه شيوه سنتي و از چراي دام ب -

بين رفتن پوشش گياهي 
  هاروستا

عدم وجود تخصص هاي الزم  -
  هاجمعيت بيكار روستا

فرسودگي تأسيسات و  -
تجهيزات زيربنايي موجود 

  هاروستا
عدم وجود خدمات مورد نياز  -

شامل فروشگاههاي  هاروستا
  خرده فروشي

قرارگيري برخي از روستاهاي  -
هدف در مناطق كوهستاني و 

  عب العبور ص

امكان توسعه و ايجاد  -
گردشگري روستايي در 
ابعاد گردشگري تاريخي، 

  طبيعي
امكان بهره گيري از افراد  -

 هامهاجرت كننده از روستا
جهت بكارگيري آنها در 
زميثنه هاي كارآفريني و 

  ايجاد اشتغال
امكان ايجاد صنايع  -

مرتبط با توليدات موجود 
روستا در قالب صنايع 

بندي، صنايع غذايي بسته 
  و لبني

امكان ايجاد صنايع  -
دستي و به كارگيري 

  وي كار زناننير

تهديد منابع آب روستا  -
به دليل برداشت هاي بي 
رويه و آبياري سنتي 

  اراضي
وجود و تهديد اقتصاد  -

  روستا
نبود برنامه مدون  -

سرمايه گذاري جهت 
ايجاد اشتغال در سطح 

  هاروستا
وده و هدايت آبهاي آل -

فاضالب خانگي به منابع 
  هاآبي روستا
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ن ه ۀ دو صادی  و غال و  ا ی ا تا ی رو   زا
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  روستاي بويين. ١

شناسايي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي 

  هدف

از سوي شركت ها شدت گرفته  منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيشتر بازار

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

ركت ها به دنبال راهي براي ايجاد مزيت رقابتي از طريق كاهش هزنيه هاي توليد و كسب از طرفي ش. گرفته است

  .بيشتر در فرآيند توليدشان هستند) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ١٦( رشمارهيتصو

  
ه قرار مي گيرد مدل يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف مورد استفاد

  .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

ره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه مي شود مدل زنجي

  .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 . زمان مي گرددمختلف و به تبع آن منابع سا

اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد 

ا توسعه فعاليتي خاص با در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه و جهت حذف ي

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

زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار  به طور كلي مدل

  .مي رود
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مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم 

هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كاري مي توان 

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

آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه هاي كاري تشكيل دهنده زنجيره 

احمدوند، . (و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذاردارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و توان رقابتي 

  ).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
  الت كلي مدل الماس پورترح): ١٧( 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

به هم از روابط افقي و  كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته -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

بط و خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرت -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 
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  .شكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك خوشه صنعتي را نشان مي دهد
  ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتيويژگي ): ١٨( رشمارهيتصو 

  
  

با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح 

بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش و منظومه 

زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت پتانسيل الزم جهت ايجاد چنين 

  .هاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير خواهد بود

در سطح روستاهاي هدف بخش مركزي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را دارا مي 

  .باشند

 توليدات لبني 

 دارويي توليد گياهان 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 
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 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 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 ات شامل گوجه فرنگي، سيب زمينيانواع محصوالت صيفي ج 

براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتصاد غالب در 

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. ارزش توليد را در سطح منطقه نمودبه ايجاد زنجيره هايي از 

. روستاي بويين جز روستاهايي است كه در آن فعاليت دامداري جز ركن اصلي اقتصاد روستا به شمار مي رود -١

بيا پرداخته مي شود هرچند در كنار اين بخش اقتصادي فوق فعاليتهاي زراعي نيز كه عمدتاً به كشت گندم، جو و لو

بخش ديگري از اقتصاد روستا را شامل مي شود كه مازاد توليد حاصل از غالت به سيلوي روستاي قره بالغ ارسال    

همچنين محصول لوبيا به عنوان يكي از محصوالت مهم در زمينه حبوبات است كه عمدتاً يه شهر هيدج . مي گردد

ت كه دامداري سنتي و فعاليتهاي زراعي دو ركن مهم و اساسي در روستاي به طور كلي مي توان گف. ارسال مي گردد

بويين به شمار مي رود هم اكنون پرورش گوسفند از نژاد اصالح شده رومانوف در سطح روستاي فوق راه اندازي شده 

  .است
  نقشه زنجيره ارزش محصوالت غذايي): ٢٧(شماره  نقشه
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ر در برخي از روستاهاي هدف ميتوان به جمع آوري محصول فوق پرداخت كه در حال حاض: 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 
  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٢٨(شماره  شهنق

  
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

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  
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 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 وااليش، دوسنگان، بويين، سنبل آباد، حسين آباد از ويژگيهاي الزم و ضروري در اين 

خصوص برخوردار هستند و روستاي سنبل آباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي تواند مورد 

توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات دامي روستا در حال حاضر در روستاي بويين . توجه قرار گيرد

  . 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): ٢٩(شماره  نقشه 

  
توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، نگهداري و : 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 

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 . الزم را انجام دادبرنامه ريزي 

  :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(..  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٥٥ 

 
 

 ه پشتيباني شامل تأمين مواد تغذيه طيورمرحل  

 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  

قطعه اي شامل پرورش مرغ گوشتي وجود دارد كه  ١٠٠٠٠رغداري در حال حاضر در روستاي بويين يك واحد م

بنابراين مي توان گفت كه روستاي بويين زمينه الزم براي پرورش انواع . تن گوشت مرغ توليد مي شود ١٠ماهانه 

  . دارا است... طيور از جمله بوقلمون، بلدرچين، كبك، شترمرغ و
  بويينمرغداري صنعتي در روستاي ): ١٩( رشمارهيتصو

  
  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٣٠(شماره  نقشه
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وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي وااليش، تركانده، دوسنگان، : توليدات باغي -٥

م اقتصاد روستاهاي باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مه... بويين، چشمه سار، سنبل آباد، حسين آباد، وير و

به طوري كه بخش قابل توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار . هدف قرار گيرد

. هستند لذا ايجاد يك زنجيره ارزش توليد زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد نمود

  :براي باغداري عبارتند از) زنجيره ارزش توليد(ين مورد از جمله فرآيندهاي مرتبط با ا

 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  

 انهمرحله انبار و سردخ  

 مرحله فروش  

در روستاي بويين 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
  نقشه زنجيره ارزش توليدات باغي): ٣١(شماره  نقشه 

٦

پرورش انواع ماهي نياز به منابع آب هاي شيرين از جمشه چشمه، سد و آبگيرهاي ويژه اي است كه : پرورش ماهي - 

در حال حاضر سد موجود در روستاي بويين كه . بتواند بستر و زمينه الزم و اوليه را در اين خصوص فراهم سازد
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ه زير كشت برد مي تواند فضاي مناسب در جهت هكتار از اراضي روستا را به صورت آبي ب ١٢٠توانسته حدود 

  .پرورش ماهي قزل آال به شمار آيد
  پرورش ماهي در روستاي بويين): ٢٠( رشمارهيتصو

 
شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي 

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا

منظور توضيح بهتر در خصوص فرآيندها و اقدامات ميداني مراحل مختلف در جهت دستيابي به چارچوب نظري و به 

  :عملي بهتر و مناسب تر مطالعات فوق به شرح ذيل آورده مي شود

  تعريف و تحليل فرآيندها و اقدامات ميداني

نفعان و ساكنين روستا از يك سو و اقدامات ميداني طي فرآيند و مراحل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي 

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

  :دستيابي به اهداف فوق مي باشد اساسي ترين شيوه جهت

  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

  طبقه بندي براساس ماهيت پرسشنامه - 

در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هر . در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم :ازپرسشنامه ب - 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 . گونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزا باشد
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تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است  اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و در اين صورت

  .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 . ي باز و بسته براساس شيوه خاصي تهيه گرديده انداين منظور پرسش نامه ها

مثالً در بررسي معرفي مسائل . هاي مورد نظر دسته بندي شده اند اما پاسخ ها در هر دسته به صورت باز خواهند بود

مورد انتظار در قالب عوامل طبيعي، با وجود آنكه پاسخ هاي ... 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): ٥٣(شماره جدول

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه يك 

ي توان گفت كه مقياس م. 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 كنند براساس 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 كتشر 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 قياسم از بهتر چه هر استفاده براي
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 از ها، گزينه در اعداد از استفاده جاي به شود مي توصيه شد اشاره كه همانطور: ها گزينه در كلمات از استفاده 

 شود 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 دخو گرايش تا

 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 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 قطهن 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 

دي مورد استفاده واقع شده است كه در اين ميان در شناخت و بررسي و تعيين عوامل ساكنين روستا در ابعاد اقتصا

  .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

  طبقه بندي پرسشنامه از لحاظ محتواي سنجش شده - 

 پرسشنامه آگاهي سنجي  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 
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  انواع پرسشنامه هاي به كار رفته در طرح - 

هاي تهيه شده براي طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در چهار گروه دسته بندي به طور كلي پرسشنامه 

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

ستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا پرسشنامه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي ه: 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 ... سات زيربنايي، خدمات، اقتصادي وبررسي و مطالعات جمعيتي، تأسي

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

 صادي و زيربنايي در روستابررسي طرح هاي فرادست مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقت  

 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  

 دگاه جوامع محليمعرفي پتانسيل هاي موجود از دي  

 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

  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 

مايش سرزمين استان زنجان و طرح ناحيه ابهر مورد بررسي واقع شده منطقه و شهرستان سلطانيه در طرح هاي آ

  .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 

جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در  ساكنين، مسئولين محلي شامل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از

  .اين خصوص مشكالت روستا در چهار بعد به شرح ذيل مورد بررسي واقع شده است
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 طبيعي 

 اجتماعي 

 اقتصادي 

 زيربنايي 

  مسائل و مشكالت طبيعي

  :اين مشكالت غالباً مربوط به عوامل زير خالصه شده است

 سرمازدگي محصوالت 

 مشكالت كمبود آب زراعي 

 تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي عدم 

 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... 

 خريب پوشش گياهي و مراتع به دليل چراي بي رويهت 

 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

  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .لي به شرح ذيل يافت شده استمسائل و مشكالت اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين مح

 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 

 وجود زنان بي سرپرست 

  طالق(اختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانواده( 

 معلوليت هاي جسمي و رواني 

 ايين جوانان روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزيرغبت پ 

 كمبود و يا نبود فضاهاي تفريحي و ورزشي در روستا 

  مسائل و مشكالت اقتصادي



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٦٢ 

 
 

  .اين مسائل و مشكالت به شرح ذيل دسته بندي شده است

 بيكاري 

 درآمد پايين 

 وجود روابط داللي و سلف خري در خريد محصوالت كشاورزي 

 ت به موقع حق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبطعدم پرداخ 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 نوسانات متغير و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي 

 مشكالت مربوط به تأمين نهاده هاي مربوط به بخش دامداري 

  مشكالت زيربنايي مسائل و

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 

مي باشد كه در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي 

  .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 

  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

مربوط به آب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات  از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا

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

  كنترل و جلوگيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت

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

درصد از اراضي روستا به صورت آبياري سنتي مورد بهره برداري  ١٥در حال حاضر حدود . رفتن زياد آب گردد هدر
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درصد نيز شامل اراضي است كه به شكل آبياري باراني به  ٥درصد در قالب آبياري قطره اي و  ٨٠قرار مي گيرد و 

 .زير كشت مي روند

 ع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موان

 .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

 .برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اندخصوص وجود 

 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 . 

  ي روستا در برابر مشكالت اجتماعيراهكار و پروژه ها

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 

هند ماند از سوي ديگر توسعه مدرنيزاسيون در فعاليتهاي كشاورزي سبب افزايش رغبت زياد در روستا باقي خوا

ضمن آنكه اجراي طرح هاي الزم براي مقابله رشد و . تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي كشاورزي را خواهد شد

عامل مخرب خواهد  توسعه اعتياد از طريق توسعه فضاهايورزشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين

  .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 

پتانسيل  مشكالت روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به

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

  اي روستا در برابر مشكالت زيربناييراهكار و پروژه ه

  .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 
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  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ٥٤(شماره جدول

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي

  شمال و شمالشرق روستا  رودخانه 
قرارگيري باغات و اراضي زراعي در بستر رودخانه و منبع 

  تأمين آب مورد نياز اراضي زراعي

  به آبي و امكان پرورش ماهيجهت تبديل اراضي ديم   شمالشرق روستا  سد

  امكان كشت محصوالت گندم و جو و حبوبات  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  شرق روستا  چشمه هاي آب
بهره برداري از منابع آب فوق در تأمين آب شرب و 

  كشاورزي، پرورش ماهي، امكان توليد آب معدني

  اقتصادي

  اقتصادي و جديد در ايجاد و توسعه فعاليتهاي  -  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 

  كفاشي و توليد البسه
  فعاليت نيروي كار فعال روستا در آنامكان   درون بافت روستا

وجود شرايط الزم براي توليدات 

  دامي و زراعي 
  ...شامل امكان توليد و پرورش انواع طيور، صنايع لبني و  درون بافت روستا

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

، برق، وجود خدمات زيربنايي آب

  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

  ي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كارظرفيت شناس

زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك ارتباط 

قتصادي در سطح روستا به تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت ا

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 و در 

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي رشد ). آب و زمين(از عوامل توليد صورت نقص و كمبود در يكي 

و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي باشند، 

نتيجه مي توان گفت كه نيروي  انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در

  .انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود
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روستاي بويين يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده دارند در 

شته مهاجرت هاي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن در روستا اين روستا عليرغم آنكه طي سالهاي گذ

برخي از آنها موفق به كسب . و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند

عداد مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات بعد از ت

نفر در مقاطع فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكتري موفق  ٢٣تقريبي تحصيل كردگان در روستاي بويين برابر 

  .به اخذ مدرك تحصيلي شده اند
  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي در روستاي بويين): ٥٥(شماره جدول

  جمع  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  

  ٥  -  -  ٣  ٢  دختر

  ١٨  ١  ٢  ٧  ٨  پسر

  ٢٣  ١  ٢  ١٠  ١٠  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 

هم اقتصاد بررسي هاي ميداني حكايت از آن دارد كه فعاليتهاي خدماتي يكي از اركان م. را در خود جذب نموده است

نفر از ساكنين روستا در زمينه هاي مختلفي  ٢٤مطابق با طاالعات حاصله تعداد . روستاي بويين را شامل مي شود

به فعاليت مي .. همچون خدمات عمده فروشي، خرده فروشي، برق كار و لوله كشي، فروش مصالح ساختماني و

مان مهمترين وجه اقتصادي روستاي بويين را به ضمت آنكه بخش صنعت فعالين مرتبط با صنعت ساخت. پردازند

عالوه بر آن تعدادي از ساكنين روستا در زمينه توليد انواع البسه و پوشاك در سطح روستا . خود اختصاص داده است

  .مشغول به فعاليت هستند كه توليدات خود را به شهر تهران ارسال و صادر مي نمايند
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  روستاي بويين توليد البسه در): ٢١( رشمارهيتصو

  
  

  در روستاي بويين MDFكارگاه ): ٢٢( رشمارهيتصو

  
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

انچه در بحث هاي گذشته مورد اشاره واقع شد شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي روستا در قالب دو همچن

  .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 

يش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل روستايي ب

مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش 

گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل 
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حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) 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 

  .در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گرددفعاليت هاي اقتصادي 

  عوامل انساني -٢

عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه 

گيرد و انسان با دانش بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي 

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 ... الت باغي و صيفي جات ولبني، توليد مربا، ترشي از محصو

از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان . ارزش توليد داده هاي طبيعي بيافزايد

  .وستا اثرگذار مي باشندآثار تاريخي از ديگر زمينه هايي هستند كه در فرآيند شناسايي ظرفيت ها توليدي مناطق ر

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش مركزي 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 پنير توليدي در روستا  

 نايع دستي روستا سابق و جديدص  

 توليدات كارگاهي شامل 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

برندسازي فعاليت ها و خدمات براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها 

  هت تحرك اقتصادي روستاج

يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شمار مي  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

 ت نام و نشان تجاريساخ 

 مهيا نمودن زيرساخت ها 

 مهيا نمودن مزيت هاي خاص 

 تبليغات و جذب مشتري 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 توجه به نظرات و بازخوردها 
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 ايده پردازي، نوآوري و ارزش آفريني 

 توسعه مداوم و تعامل سازنده 

 فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 

 تردهفعاليت به شكل همه جانبه و گس 

  
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

به صورت يك برند به شمار آيد مستلزم موارد مهم و اساسي به  اولويت هايي از فعاليتها كه در هر روستا مي تواند

  .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 

ه اول بايد قابليت خاصي در هر نقطه جغرافيايي به مستلزم وجود قابليت و پتانسيل موجود مي باشد به عبارتي درج

  .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 

ندي از محصول از دامنه محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و بستگي دارد ممكن است بر... 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

ر هر توليدي به شمار مي رود و صرف داشتن كيفيت مناسب محصول دليل بسته بندي يكي از شاخص هاي مهم د

  .به برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گردد

بليت هاي آن با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قا 

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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 رهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوا: 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 

 .جمله آن ها مي توان به فطير و نان لواش محلي اشاره نمود باشد از

  فطير محلي): ٢٣( شماره تصوير

  
 تخم مرغ محلي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي : توليد تخم مرغ محلي

الزم را جهت ايجاد يك برند مخصوص  تفاوت قابل توجهي را دارد و اين امر با توجه به امكان توليد مرغ محلي زمينه

و به خصوص دام سبك در روستاي بويين و اهميت و كيفيت محصول لبني آن از . بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برند در سطح روستا فراهم است

 دام سبك در عمده مناطق روستايي بخش مركزي سبب  وجود پرورش گوسفند و انواع: محصوالت لبني محلي

گرديده تا 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

 الب محصول آن به شهر تهران انتقال داده مي شود كارگاههاي موجود توليد انواع لباس روستا كه غ: توليد البسه

  .يكي از وجوه ديگر توليد در جهت ايجاد يك برند ويژه براي روستا محسوب مي شود

 منطقه مركزي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي : گياهان دارويي

ل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دلي

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي شهرستان سلطانيه موجود 

وستاهاي مي باشد كه در حال حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي ر

  .فوق را خريداري مي نمايند
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  گل گاو زبان): ٢٤( شماره تصوير

  
شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها 

براين . تدر الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داش

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

مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق و رقابتي 

  .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

  توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازدوجود مراتع مناسب و مساعد زمينه را براي. 

 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

 نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي  پرورش و

 .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

 دي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري فعاليتهاي بوم گر

 .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 

 محمدي در روستا با قابليت برندسازي امكان توليد زعفران، گل 

 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 

. ر بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشدروستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است د

امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از 
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مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق 

بنابراين محورهاي توليد  ؛ايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيردروست

  .براي روستاي بويين در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

ايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژاده

بنابراين از آنجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است  ؛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 جديد كه عالوه بر كم خوراك بودن و مقاومت به آب و هواي گرم و خشك، قابليت پرورش و نگهداري در نژاد

  .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 

 سفند شيري الكنگو 

 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 

نبوده بلكه ساير فرآورده هاي  سطح روستاي بويين پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل

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  

د و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باش

  .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، 

  حورهاي توليدمرتبط با ظرفيت ها، مزيت ها و 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 

اد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابع

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
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ريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي به طور كلي كارآف

متنوع سازي اقتصاد،  توسعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،

ر روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو بنابراين هر فعاليتي د ؛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  هديدات گسترده اي روبه رو هستند؛حاضر با تحوالت و ت

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 

از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر در مناطق روستايي هر بخش 

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد) كشاورزي، صنعت و خدمات(بخشي 

توليدات و چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت 

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

موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي  اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايده هاي مختلف و

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. ارندد

در واقع نواحي روستايي، محيط بكر بروز . كشاورزي است و زمينه هاي كارآفريني متنوعي در اين بخش وجود دارد

، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه. 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 

ارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام، توليد براي بازارهاي عب

بنابراين با توجه به موارد فوق الزم  ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از

ستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح رو

به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي 

زيرشاخه  را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در

  :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 بويين مورد برداشت قرار مي گيرند كه اين 

 :ار مي گيرندمحصوالت غالبًا به دو صورت مورد استفاده قر

  .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

توسعه  در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و

  :فرآيندي توليدي زير را نمود

 فهرست توليدات مرتبط با محصوالت غالت 

  جو پرك - 

  
  گندم پرك - 

  
  گندم پوست كنده - 

  
  جو پوست كنده - 
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  بلغور جو - 

  
  بلغور گندم - 

  
  رشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تالياتلي - 

  
 بط با حبوباتفهرست توليدات مرت 

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

  
 پرورش قارچ 

  ي جات نظير خيار و گوجه فرنگيتوليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيف - 
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  كشت زعفران - 

  
  كشت گل محمدي - 

  
  :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 

د غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بع

  .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 

م هاي سبك و سنگين به براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي بويين دا

صورت توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد 

مي تواند در توسعه اقتصادي و  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .واقع شوندافزايش درآمد ساكنين روستا موثر 

 توليد انواع طيور  

پرورش مدرن و صنعتي انواع طيور يكي از گامهاي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين زمينه  

در سطح روستاي بويين 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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  اد مرغداريايج - 

  
  پرورش و نگهداري بوقلمون - 

  
  پرورش و نگهداري كبك - 

  
  پرورش و نگهداري بلدرچين - 

  
  

  پرورش و نگهداري شترمرغ - 
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  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 

غالب را  هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال

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 - 
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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 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 مقدار. كنند مي درست كردنشان غليظ و مختلف اهانگي 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 ايتنه 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

 ميلي ٤ از كمتر قطرشان كه كندو درزهاي و اه 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
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 وادم 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 اه 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 دهنمو ترشح به شروع تولد پس روز دومين

 و 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 هك خود نيش با تواند مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا

 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 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

 صوصيخ 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
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  :صنايع -٣

لذا مهمترين صنايعي كه مي  از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي روند

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 بويين است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني و 

  .وانند در سطح روستا داير و ايجاد گردندگوشتي مهمترين صنايعي هستند كه مي ت

 توليد البسه و كفش و امكان گسترش آن 

  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٢٥( رشمارهيتصو

  
  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . ضمانت كننده رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي است همانطور كه پيشتر بيان شد اشتغال بهترين

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 . دستيابي بيشتر افراد به شغل مناسب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشددسترسي و 

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 

ل به متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، ساختار اشتغا. 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

ي الزم است به منظور پايداري اشتغال روستايي همانطور كه در شكل ذيل نيز نشان مي دهد عالوه بر اقتصاد

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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  ا رويكرد اشتغالزاييسياستهاي توسعه اقتصادي ب): ٣٣(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

ي همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي بويين م

تا حداكثر  ٢فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ١٧
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي بويين): ٥٦(شماره  جدول

 د طرحدرآم  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ٢٣٤  نفر ٥  پرورش بوقلمون

  ١٥٩٢  نفر ٢  پرورش ماهي قزل آال

  ١٩٣٦٠  نفر ١٧  احداث كارگاه توليدات لبني

  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

 عه و افزايش راندمان توليد محصوالت كشاورزيتوس 

 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 

 ه پايداربرنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسع 

 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 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٨٢ 

 
 

 ي روستابرنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگر 

  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 

ره برداري موثر از مزيت هاي نسبي جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي به

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 

 هاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتيراهكار 

  :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

 الزم دستگاه هاي اجرايي با ساكنين محلي روستا عدم هماهنگي 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتاً 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 

  .ستگاه اجرايي مرتبط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رودآنها توسط هر د

 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 ٦دود ح(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

  .وق را متعهد نمي شوند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده استپرداخت تسهيالت ف

 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

وديت كه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محد

  .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 بويين از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي 

ه براي بهره گيري از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص اقدامات قابل دارا مي باشد ك

  .توجهي صورت نگرفته است

  :راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا -٢

 ابهره گيري از كارآفرينان موجود در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي مناسب براي روست 
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 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 

 وجود روستاايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي م 

 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 

 هاي آبي فعاليت هاي اقتصادي روستاانجام طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نياز 

 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 صادياقت 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 نتأمي 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 مك 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 لشام 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 ررسيب 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 هب 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
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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 نامهبر 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

 ملكا 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

  :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 

  )يابيكار 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 همان( هاي فني رشته خصوص به و يدانشگاه 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 ىهدف ها 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 ور 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 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 ربازا 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 رتمها 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

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 

رت يك عضوي از منظومه پيراموني خود به فعاليت متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صو

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي بويين انجام 

  .گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور گردند

  :فعاليتهاي دامداري محور توسعه روستا براساس -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، 

مختلف نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه  ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني

براساس توليدات خام و اوليه اين بخش اقتصادي مي توان صنايع مرتبط با آن را در سطح روستا داير نمود و به 

سطح  عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در

  .روستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشند
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  :زنبورداري -٢

زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك سو و 

ده موجود روستا از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا نيروي انساني مجرب و آموزش دي

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

ائل روز و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مس

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

كنند،  اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت بهره وري از توريسم و جلب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي

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 

عمل ها و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور ال

  .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  طي مراحل 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  ايجادد بـا تـأمين ايـن نيازها و دارد تا بتوانـ

  .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  .قدام مي زنندا 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 

  .را بدنبال خواهد داشتاشتغالزايي 

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  عني احترام به طبيعت، احترام به فرهنگگردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه ي
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اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 

منطقه، شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به شيوه اي خردمندانه اي با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ 

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  

به سبب نقش آن در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي  فعاليتهاي باغداري

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

در سطح روستاي بويين جز خصيصه  به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن

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 بويين وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در چارچوب توسعه 

از . در سطح روستا اهميت يابد... نند بسته بندي محصول، خشكبار و چيپس ميوه وباغات و صنايع مرتبط با آن ما

سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي بويين به كشت و پرورش گل محمدي و 

  . محصول پسته نيز اقدام نمود

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

اي بويين كه در توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد كفش وجود كارگاههاي موجود در سطح روست

و البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي بويين به شمار 

مركز كشور را در مي رود كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله 

  .بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي بويين گردند

 زراعت  

فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و 

آنها از جمله رشته بري  كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با

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 بويين مورد توجه واقع شود

 حفظ محيط زيست 

ي ساكنان بومي منطقه و كسب يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال برا

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 . باشدانساني و همچنين توسعه پايدار تاثيرگذار 

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
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ران و طبيعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع گردشگ

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 

ته در صنايع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين با پيشرفت هاي صورت گرف

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 جذب گردشگر  براي

از طريق همچنين  .دادگردشگري هر چند در سطح خيلي محدود انجام مقصدبه عنوان اين روستا جهت معرفي 

  .معرفي كردبازار هدف  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

تجربه و رضايت گردشگر و همچنين براي توسعه پايدار مقصد و جامعه محلي، امري بسيار حياتي سوي خانواده، براي 

ميالدي به جهانيان معرفي شده و در چند  ١٩٩٤يكي از كسب و كارهاي كوچك گردشگري كه از سال . است

بر اساس اولين . تگردي اس 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؛ 

 صالح بومي و داشتن بافت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و استفاده از معماري و م

 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؛ پايدار به روش هاي سنتي و به كار گيري انرژيهاي  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

 ن؛برخورد با محيط طبيعي و فرهنگي پيرامو
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 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

ي قديمي بازسازي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه ها

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . 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. طي طبيعي سفر خود را به انجام برسانداز غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محي

گردي مكملي چون بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي را نيز مكمل كار خود ساخته و خدمات كاملي 

ر بومي درواقع اقامتگاه بوم گردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختا .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

هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي مانها و مه 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 و تعريف شده در محيطقابل قبول 
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٢٦( شماره تصوير

  
 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 ها هاي بوم گردي ضمن رعايت اصول فني و مهندسي كه تضمين كننده ايمني ساكنان ساختمان  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

 ويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با ر

 .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

وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون  پسابها به اجرا در آيند،

 .خود منتهي شود

 دكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشن. 
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 ورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي م

 .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

ش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دان

 .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

دارد هاي و ضوابط همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استان

 .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

 ماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سي

اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 ي است كليه هاي بوم گردي در محيط هاي طبيعي و به دور از مراكز امدادي، ضرور 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 

ي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و از جمله تعامل با نهادها( 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

 تي ضروري اسآگاهي و پايبندي گردشگران به هنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اقامتگاه هاي بوم گرد. 

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 ست؛ روند رو به رشد بومشايان ذكر ا. 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 ه پايدار گردشگري در ايران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاهتوسع

 .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، 

د بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي داراي ويژگي خاص محيطي خو

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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در محيطي طبيعي ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهاي محلي آنجا استفاده و 

 .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

بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي  گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه 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 

بجاي قفسه هاي كتاب و لباس،  صندوقچه هاي قديمي. در اين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشد

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 

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 . تخاص خواهيد داش باشيد توفيق بيشتري در جذب مخاطبان

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

تشكيل شده كه در آن  از يك دهه قبل واحدهاي بوم گردي در برخي مناطق كشور به خصوص در استان اصفهان

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 

  .دن به فعاليت مشغول مي باشنواحد ثبت شده با اين عنوا 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 

امت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث در حال حاضر براي تاسيس اق

 .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 . ه طبيعت هستندفرار از زندگي ماشيني و پناه بردن ب

اي براي  از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه. تاز رشد قابل مالحظه اي برخوردار شده اس

يليون م 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



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١٩٢ 

 
 

 انواع اقامتگاه هاي بوم گردي 

اقامتگاه هايي كه تجهيزات و خدماتي . اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده است بر اساس ضوابط تعريف شده

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

واحدهاي اقامتي براي در مشخصات اين اقامتگاه ها ضمن تعيين ظرفيت . 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 

تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله  در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و

  :تچنين اس

 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 ارزشرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و توسعه يافته، متناسب با مقتضيات ف

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، ( يغربدر سطح منطقه آسياي جنوب دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري

، 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

 ي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگو

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 گرياكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن دامروزه مفهوم شهرها بدون مر

 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. ستيركرد آن ناز كا 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 مهم به 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
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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 

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 يابيزار 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 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 نيرت مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريدر د كاربردياحث مهم و از مب 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 

  :دارائه كر 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
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 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 تيخالق از مراكز تفريحي و گردشي 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 يگردشي و عدم بر خورداراز مراكز تفريحي و  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 دشي غمبه مراكز تفريحي و گر 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

ه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالن

  و روستا

  پرورش بوقلمون

  
  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

دهندگان بوقلمون  بوقلمون ازجمله طيوري است كه پرورش آن همواره موردتوجه بوده و سود مطلوبي را براي پرورش

البته هدف اصلي از . دهند پر و كود آن پرورش ميبوقلمون را براي استفاده از گوشت و تخم و . نمايد حاصل مي

  .پرورش بوقلمون توليد گوشت است
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دهند از گوشت  بجاي استفاده از گوشت قرمز ترجيح مي مپرورش بوقلمون كاري سودآور است بسياري از مرد

گرم آن تنها  ١٠٠طور طبيعي چربي كمي دارد و در هر   بوقلمون استفاده كنند، زيرا گوشت بوقلمون بدون پوست به

  .گرم چربي موجود است ١

پروتئين باال، حداقل چربي اشباع، كمترين سطح كلسترول و فقدان چربي ميان بافتي در مقايسه با گوشت قرمز از 

هاي سفيد،  فرد گوشت بوقلمون نسبت به ساير گوشت  هاي منحصربه اهميت بسياري برخوردار است يكي از ويژگي

ويژه در فصل سرما، مصرف آن به كودكان و سالمندان  ويت سيستم ايمني آن است كه بهو نقش مهم تق A ويتامين

  .شود توصيه مي

 مچرا بايد بوقلمون پرورش دهي: 

  .دچربي دار گوشت بوقلمون منبع بسيار مهمي از پروتئين حيواني است زيرا مقدار زيادي گوشت و مقدار كم -١

هاي پرورشي بسيار  ها در مقايسه با ساير پرنده كه ميزان رشد آن طوري ها سرعت رشد بااليي دارند، به بوقلمون -٢

  .تزياد اس

  .تها نسبت به ساير پرندگان سودمندتر اس ها بعد از پايان دوره پرورش وزن زيادي دارند پرورش آن چون بوقلمون -٣

 دان هاي پرورشي دودسته بوقلمون: 

 )شپرورپيشنهاد براي (هاي اصالح نژاد شده  بوقلمون -١

  ...و مثل نيكوالس، هيبريد و بيوتي. هاي سفيد بوقلمون -٢

شود به دليل اينكه هنگام فروش قيمت تقريباً ثابتي دارد و نسبت  شده پيشنهاد مي هاي اصالح براي پرورش بوقلمون

وده و هم در تر ب ها مقاوم شده نسبت به بيماري شوند، همچنين بوقلمون اصالح به بوقلمون سفيد بهتر خريداري مي

 .دتوان آن را پرورش دا سالن و هم در فضاي باز مي

 ننكات مهم در رابطه با پرورش بوقلمو:  

ها به  هاي و مبتال شدن بوقلمون ها بايد از گردوغبار محفوظ باشند؛ زيرا گردوغبار باعث سفت شدن ريه بوقلمون -١

  .دشو نفس مي ي بيماري برونشيت و تنگ

  .درورش بايد از اضطراب و ترس دور باشنها در فضاي پ پرنده -٢

  .درس كيلوگرم مي ١٦الي  ١٠هاي پرورشي در پايان دوره به  وزن بوقلمون -٣

  .دتوان اقدام به پرورش بوقلمون كر ماه است و در يك سال دو دوره و نيم مي ٤طول دوره پرورش بوقلمون تقريباً  -٤

 فضاي الزم براي پرورش بوقلمون:  

  در هر مترمربع  

  جوجه ٣٠  هفته اول

  جوجه ٢٠  هفته دوم تا چهارم

  جوجه ١٠  هفته پنجم و ششم

  جوجه ٨  هفنه هفتم و هشتم

  عدد ٥  هفته نهم و دوازدهم

  بوقلمون در هر مترمربع ٣-٢  هفته سيزدهم تا بيستم
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 نكات مهم در پرورش بوقلمون: 

هشت . وسايل پرخرج براي گرم كردن به حداقل برسدهاي گرم سال آغاز شود تا نياز به  پرورش بوقلمون بايد در ماه

هفتگي هر ده جوجه بوقلمون را در يك  ٨هفتگي براي بوقلمون از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا تا سن 

. دهند جوجه بوقلمون را در يك مترمربع فضا قرار مي ٥هفتگي هر  ٨دهند ولي در سن  مترمربع فضا قرار مي

. گيرد كه بسيار امر مهمي است هاي نر و ماده از هم صورت مي فتگي جداسازي بوقلمونه ٨تا  ٧همچنين در سن 

ي جداسازي در سالن ديگر و يا  وسيله توان به اين امر را مي. هفتگي انجام داد ٨تا  ٦توان از سن  اين مسئله را مي

  .داستفاده از قفس يا توري در سالن مرغداري انجام دا

 هكه عمق دان طوري هاي جوان تهيه نمود به خوري هاي بزرگ براي بوقلمون هبازار بايد دان از سه هفتگي تا عرضه به

  .دمتر براي هر قطعه بوقلمون باش سانتي ٨الي  ٧متر و طول آن  سانتي ١٠خوري 

 قيمت گوشت بوقلمون: 

به علت وزن باالتر و  گوشت بوقلمون نر نسبت به بوقلمون ماده قيمت بيشتري دارد، قيمت باالتر نر نسبت به ماده

 .گذارد هر بوقلمون ماده يك روز در ميان تخم مي. لذيذتر بودن گوشت آن است

 ها سازي سالن پرورش براي ورود بوقلمون آماده: 

سازي سالن براي شروع دوره جديد است كه  ترين مراحل در هر مزرعه پرورش دام و طيور مرحله آماده يكي از مهم

  .شود ايد موردتوجه قرار نگرفته و موجب خسارات ميكه ب چنان متأسفانه آن

سلولي و نيز حشرات است و  بستر سالن كه شامل پوشال و كود است مكان بسيار مناسبي جهت رشد موجودات تك

 .توانند رشد تكثير و با محيط سازگارتر شوند سازي مناسب اين موجودات مي در صورت عدم وجود يك پروتكل پاك

دقت چيده  ها بايد تمام وسايل نگهداري النه را شستشو و ضدعفوني كرد و سپس وسايل پرورش به هقبل از ورود جوج

گذاري و مجدداً در محل  هاي حشرات و جانوران موذي تميز و دوباره طعمه اطمينان حاصل شود تا تمام تله. دشون

 .دان مناسب قرارگرفته

 دوجه كرها ت اقدامات مهم كه در پرورش بوقلمون بايد به آن: 

  .گرفته شودالزم است كه همواره از يك دامپزشك در امر پرورش كمك  -١

خوبي  شود كه تهويه به از نگهداري تعداد زيادي بوقلمون در يك مكان جدا خودداري شود، زيرا اين كار باعث مي -٢

  .دها انتقال ياب سرعت بين پرنده انجام نشود و بيماري و عفونت به

  .دها جدا شو هرگونه بيماري بوقلمون بيمار از ساير پرنده در صورت مشاهده -٣

  .دها خاك شو بوقلموني كه بيمار بوده بايد در محلي دور از ساير پرنده -٤

  .دشود بايد هميشه تميز و سالم باش ها در نظر گرفته مي آب و غذايي كه براي پرنده -٥

  .دخواه د كه بازار فروش دارد و مشتري آن را ميدهنده بايد بوقلموني را براي پرورش انتخاب كن پرورش - ٦

 پيش بيني هزينه و درآمد: 
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  هزينه تجهيزات): ٥٧(شماره جدول

 )ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد نام وسيله رديف

١ 

سيستم گرمايش و سرمايش : تجهيزات نگهداري بوقلمون برنز اصلي شامل

انخوري، آبخوري، منبع آب، ، د)متناسب با محل استقرار متفاوت است(

 بوقلمون برنز اصيل ١٠٠٠روشنايي، تهويه مطبوع، اتوماسيون براي 

١١٠٠٠٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠٠٠٠ ١ 

 ١٦٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ١٠٠٠ جوجه يكروزه ٢

 ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ جمع هزينه تجهيزات

  .مترمربع مي باشد ٢٥٠بوقلمون بومي  ١٠٠٠سالن مورد نياز جهت پرورش 
  ارج راه اندازي كسب و كارمخ): ٥٨(جدول شماره

 )ريال(هزينه كل  عنوان هزينه رديف

 ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ )نقل از جدول اول(تجهيزات  ١

٢ 
) ماهگي ٤روزه به سن  ١جهت خريد دان مورد نياز براي رسيدن جوجه (سرمايه در گردش 

١٥٠٠٠*١٠٠٠*٢٨ 
٤٢٠٠٠٠٠٠٠ 

 ٦٩٠٠٠٠٠٠٠ جمع هزينه 

كيلوگرم مي باشد  ٢٨) سن بلوغ(ماهگي  ٤تا سن حدود ) ن تحويل جوجهس(روزگي  ١مصرف هر بوقلمون از سن 

  .ماده مي باشد% ٥٠نر و % ٥٠كه با پيش فرض ) تومان ١٥٠٠از قرار هر كيلو دان ميانگين (

 ٢٨ميانگين مصرف دان نر و ماده (كيلو  ٢٢كيلو دان مصرف مي كنند و ماده ها حدود  ٣٥نرها طي اين مدت حدود 

  .كيلو خواهند گرفت ٥كيلو و ماده ها حداقل وزن  ٨مصرف اين ميزان دان، نرها حداقل وزن كه با ) كيلو

  ريال ٦٩٠٠٠٠٠٠٠: سرمايه الزم جهت شروع كار
  )ماهه ٤(هزينه هاي جاري ): ٥٩(جدول شماره

 )ريال(هزينه كل  عنوان هزينه رديف

 ٣٩٩٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠*٢٨*٩٥٠) جيره غذايي(دان  ١

 ٥٠٠٠٠٠٠٠ و واكسن...) گاز و آب، برق،(سوخت  ٢

  ٢١٠٠٠٠٠٠  %٥تلفات   ٣

  ١٦٠٠٠٠٠٠٠  جوجه يكروزه ١٠٠٠  ٤

 ٦٣٠٠٠٠٠٠٠ جمع هزينه 

مبلغ هر كيلو دان مصرفي به  ١٥٠٠درصد تلفات، عدد  ٥تعداد بوقلمون با كسر  ٩٥٠عدد  ١در جدول فوق در سطر 

  .ماه مي باشد ٤ون طي ميانگين مصرف دان هر بوقلم ٢٨ماه و عدد  ٤طور ميانگين طي 

و كار كردن خود شخص و عدم استفاده از كارگر در اين تعداد كم مي ) و نه اجاره(مبناي محاسبات داشتن سالن 

  .باشد

تلفات در سنين مختلف اتفاق مي افتد اما در محاسبات حالت بدبينانه يعني تلفات در سن بلوغ را مبنا قرار مي 

  .دهيم
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  ني سودپيش بي): ٦٠(جدول شماره

 )ريال(ماهانه  شرح رديف

 ٨٦٤٥٠٠٠٠٠ )٩٥٠*١٤٠٠٠٠*٦.٥(كيلوگرم  ٦.٥فروش بر پايه ميانگين  ١

 ٦٣٠٠٠٠٠٠٠ جمع هزينه  ٢

  ٢٣٤٥٠٠٠٠٠  ماهه ٤طي دوره ) ريال ١٤٠٠٠٠به ازاي هر كيلو (سود   ٣

 

هر كيلو وزن زنده بوقلمون  ميانگين قيمت ١٤٠٠٠٠ميانگين وزن بوقلمون هاي بالغ نر و ماده،  ٦.٥در سطر اول، 

  تعداد بوقلمون هاي زنده پايان دوره ٩٥٠برنز اصيل به ريال و 

  پرورش ماهي قزل آال

  
  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 هيسرماطرح،  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 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): ٦١(شماره جدول

مساحت  شرح

 )متر مربع(

ارزش واحد  مشخصات فني

 )هزار(

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

 - - ملكي يا واگذار شده از طرف سازمان جنگل ها و مراتع ١٥٠٠ زمين
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 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ٦٢(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح رديف

 ٢٠ ٢٠  ١٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ٣٠ ٣٠٠ ١٠٠ سترسيايجاد راه د ٢

 ٧٠ ٧٠٠ ١٠٠ احداث كانال آب و آبرساني ٣

  ١٢٠ جمع

 ساختمان سازي 

  هزينه محوطه 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

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ ١ باسكول ١

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ ١ ...وسايل كار تور و سطل و ٢

 ١٥ ١٥٠٠٠ ١ وسايل تعمير گاهي ٣

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ ١ دستگاه ضد عفوني آب ٤

 ٣٠ ٣٠٠٠٠ ١ شبكه هوادهي ٥

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ ١ آب شبكه آبرساني و برگشت ٦

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ ١ ساير ٧

 ٢٥٠ جمع

 تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ٦٥(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح ديفر

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ - تاسيسات برق ١

 ٤٥ ٤٥٠٠٠٠ - تاسيسات سوخت رساني ٢

  ٨٠  ٨٠٠٠٠  -  وسايل گرمايشي و سرمايشي  ٣

 ٢٠٥ جمع

  

 )ميليون ريال(كل هزينه   )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت  نوع ساختمان شرح

 ٦٠ ٣٠٠٠ ٢٠ معمولي  انبار 

 ٣٦ ٣٠٠٠ ١٢ - اتاق برق

 ٤٤٨ ٧٠٠ ٦٤٠ - حوضچه مجزا ٦ازي حوضچه ها و كف س

 ٦٠ ٣٠٠٠ ٢٠ معمولي نگهباني وكارگري

  ٦٠٤  جمع
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 وسايل حمل و نقل 

  هزينه خريد وسايل حمل و نقل): ٦٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(زش واحد ار مشخصات تعداد شرح رديف

١ - - - - - 

 - جمع

 هزينه تأسيسات اداري 

  هزينه خريد تأسيسات اداري): ٦٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٥٠ كامپيوتر، صندلي، سيستم امنيتي 

 ٥٠ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  از بهره برداريهزينه قبل ): ٦٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٢٦ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

 ٢٦ جمع

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٦٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٠ زمين ١

  ٧٢٤ ساختمان و محوطه سازي ٢
  ٢٥٠ ماشين آالت و تجهيزات ٣
  ٢٠٥ تاسيسات ٤
  ٠ وسايل نقليه ٥
  ٥٠ تجهيزات ٦
  ٢٦ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧
  ٤  وسايل دفتري  ٨
 ٦٢ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٣٢١ جمع

 مواد اوليه 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ٧٠(شماره جدول

 )ميليون ريال( هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه ينام مواد اوليه و مشخصات فن رديف

 ٨٧ ٣٥٠٠ قطعه ٢٥٠٠٠ بچه ماهي ١

  ٤٢٠ ٦٠٠٠٠٠٠٠ تن ٧ غذا ٢
  ٣٠ ١٠٠٠٠ كيلوگرم ٣٠٠٠ اكسيژن ٣
  ٣ ٣٠٠٠٠٠٠ كيلو گرم ١ دارو و مكمل ٤

 ٥٤٠ جمع
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 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ٧١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  دادتع شرح

 ٢٢٤ ١٦٠٠٠ 1 كارگر ماهر

  ١٦٨  ١٢٠٠٠ 1 كارگر ساده

 ٣٩٢ - ٢ جمع

 ٩٠ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٤٨٢ - - جمع كل حقوق پرداختي

 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

ده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن بسته كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي ش: 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

 .وت، فرق مي كندملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفا

  هزينه استهالك و تعميرات): ٧٢(شماره جدول

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ١٤ ٢ ٣٦ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ٢١ ١٠  ٢١ ١٠ تاسيسات 

  ١٣ ٥  ٢٥ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

  ٠ ١٠  ٠ ١٠ وسايل نقليه

  ٥ ١٠  ٥ ١٠ تجهيزات اداري

 ٠ ٠  ٦ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ١  ٢٠  وسايل دفتري

 ٥٢ - ٩٣ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  
  هزينه سوخت و انرژي): ٧٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٢٨ ٢٧٨٥ ١٠١٠٠ كيلو وات ساعت برق

  ١٥ ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ ليتر گازوئيل

  ٣٧ كلجمع 
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 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ٧٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٥٤١ مواد اوليه

  ٤٨٢ حقوق و دستمزد

  ٤٣ سوخت و انرژي

  ٥٢ هزينه نگهداري و تعميرات

  ٦١ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ١٦ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

  ٦٢ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦( هزينه تسهيالت مالي

  ٩٤ هزينه استهالك

  ٥ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ١٣٥٦ جمع كل

 برآورد سرمايه در گردش 

هاي ساخته شده براي سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاال

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما 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): ٧٥(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

  ١٣٥  )ماه٣(مواد اوليه   ١

  ١٢٠ )ماه ٣(حقوق ودستمزد كاركنان  ٢

  ١٠ )ماه ٣(سوخت و انرژي  ٣

  ١٣  )ماه ٣(تعميرات   ٤

 ٢٧٩ 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 رحط اين مالي منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن): ٧٦(شماره جدول

كل سرمايه گذاري  شرح

 )ميليون ريال(

درصد آورده 

 متقاضي

آورده متقاضي 

 )ميليون ريال(

تسهيالت بانكي 

 )ن ريالميليو(

 ٠ ٠ ٣٥ ٠ زمين

  ٤٧١  ٢٥٣  ٣٥  ٧٢٤ ساختمان و محوطه سازي

  ١٦٣  ٨٨  ٣٥  ٢٥٠ ماشين آالت و تجهيزات
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  ١٣٣  ٧٢  ٣٥  ٢٠٥ تاسيسات

  ٣٣  ١٨  ٣٥  ٥٠ تجهيزات اداري

  ١٧  ٩  ٣٥  ٢٦ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٣  ١  ٣٥  ٤  وسايل دفتري

  ٤١  ٢٢  ٣٥  ٦٣ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 

  ٨٥٩  ٤٦٣ - ١٣٢٢ كلجمع 

  ١٨٢  ٩٨ ٣٥ ٢٨٠ سرمايه در گردش

 ١٠٤١  ٥٦١ - ١٦٠٢ جمع كل

 برآورد توليدات و فروش محصول 

  برآورد توليد و فروش محصول): ٧٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل   ) هزار ريال(ارزش واحد  تعداد  فروش ساالنه شرح

 ١٥٩٢  ١٤٠  ١١٣٧٥ ماهي قزل آال

  ١٥٩٢   جمع

 ورد سود و زيان طرحبرآ 

 براورد سود و زيان طرح): ٧٨(شماره جدول

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ١٥٩٢  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ١٣٥٦  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٢٣٦  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٧٩(شماره جدول

هزينه كل  شرح هزينه

 )ريالميليون (

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٥٤١ ٥٤١ مواد اوليه

 ٦٥  ٣١٣ ٣٥  ١٦٩  ٤٨٢ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٩ ٨٠  ٣٥  ٤٣ سوخت و انرژي

 ٢٠  ١٠ ٨٠  ٤٢  ٥٢ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ١٦  ١٦ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ١٠٠  ٦٢ ٠  ٠  ٦٢ )درصد ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 ١٠٠  ٩٤ ٠  ٠  ٩٤ هزينه استهالك

 ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

١٠٠  ٥ ٠  ٠  ٥ 

 ١٥  ٩ ٨٥  ٥٢  ٦١ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٥٠٣  ٨٥٣ جمع كل
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 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 ميزان با اقتصادي بنگاه يك توليد ميزان ارتباط بررسي براي كه است حياصطال 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. نزيا 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 يينپا 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  يهسرما 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 يكديگر با طرح دچن 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 ٤.٠٣برابر  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 دشو 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

 سرمايه لريا ميليون ٨٠١ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٨٠١ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري

  
 نرخ بازدهي سرمايه 
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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

  . براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شودگذاري يا 

  
 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 ١٩ميزان 

  يدات لبنياحداث كارگاه تول

  
  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 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 ردمو طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 زمين محل اجراي طرح 

  هزينه خريد زمين): ٨٠(شماره جدول

  

  
 
 

 توضيحات )ميليون ريال(قيمت كل  )هزارريال(قيمت واحد مساحت زمين

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  
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 محوطه سازي و برآورد هزينه هاي آن 

  هزينه محوطه سازي): ٨١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني )متر مربع(مساحت  شرح رديف

 ١٠٠ ١٠٠ )اسكيپر ( تسطيح زمين  ١٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠ سازي رو پياده و آسفالت ٢

ديوار كشي و حصار كشي  ٥٠ ديوار كشي و حصار كشي ٣

 وطهمح

٢٧ ٥٥٠ 

  ٢٢٧ جمع

 ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ٨٢(شماره جدول

 ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ٨٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات  رديف

 ٦٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ١ مخزن انتي فوم ١

  ١٨٦  ١٨٦٠٠٠ ١ الكتروپمپ سانتريفوژ ٢
  ١٤٤  ١٤٤٠٠٠ ١ كنتور حجمي ٣
  ٢١٦  ٢١٦٠٠٠ ١ مبدل حرارتي ٤
  ٤٠٨  ٢٠٤٠٠٠ ٢ مخزن نگهداري شير خام ٥
  ٦٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ١ پاستوريزاتور ٦
  ١٢١  ١٢١٢٠٠ ١ پروس تانك سه جداره ٧
  ٣٦  ١٨٠٠٠ ٢ الكتروپمپ ٨
  ٩١٢  ٤٥٦٠٠٠ ٢ ماشين بسته بندي شير ٩
  ٩٣  ٩٣٦٠٠ ١ تري بلندر ١٠
  ٢١٣  ٢١٣٦٠٠ ١ مبدل حرارتي ١١
  ٦٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ١ cipسشنتشوسيستم  ١٢
  ٦٠٦  ٦٠٦٠٠٠ ١ تجهيزات سردخانه ١٣
  ٤٠٨  ٤٠٨٠٠٠ ١ تجهيزات آزمايشگاهي ١٤
  ٣٩٩  ١٣٣٢٠٠ ٣ پروس تانك ١٥
  ٣٨٤  ١٩٢٠٠٠ ٢ مخزن ذخيره شير ١٦

 ٥٩٢٨ جمع

  

 )ميليون ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت  نوع ساختمان شرح

 ٢١٠٠ ٦٠٠٠ ٣٥٠ سوله توليد سالن

 ٨٤ ٦٠٠٠ ١٤ مسقف نگهباني

 ٩٥٢ ٧٠٠٠ ١٣٦ مسقف ها سرويس و اداري

 ٧٠٠ ٧٠٠٠ ١٠٠ مسقف خانه سرد

  ٣٨٣٦  جمع
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 تأسيسات مورد نياز 

  هزينه خريد تأسيسات مورد نياز): ٨٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح رديف

 ٤٥٠ ٤٥٠٠٠٠ - انشعاب برق ١

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ - انشعاب گاز ٢

 ٢ ٢٠٠٠ خط تلفن كشي ٢ تلفن كشي ٣

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ - انشعاب آب ٤

  ٧٠  ٧٠٠٠٠  -  وسايل گرمايشي و سرمايشي  ٥

  ٢٠  ٢٠٠٠٠  -  اوليه كمكهاي و حريق اطفاي سيستم  ٦

 ٦٢٧ جمع

 ليههزينه خريد وسايل نق 

  هزينه خريد وسايل نقليه): ٨٥(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف

 ٣٨٠ ٣٨٠٠٠٠ - ١ سواري ١

  ٥٠٠  ٥٠٠٠٠٠  -  ١  نيسان يخچالدار  ٢

 ٨٨٠ جمع

 هزينه خريد تجهيزات 

  هزينه خريد تجهيزات): ٨٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٦ تلفن و فاكس

 ٥٠ ميز، كمد و صندلي اداري

 ٣٠ كامپيوتر، پرينتر 

  ١٠  گاوصندوق

 ٩٦ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٨٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٢٧٤ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

  ٧٩  ينه آموزش پرسنلهز

  ٤٠٨  )روز ١٥(هزينه راه اندازي توليد آزمايشي 

 ٧٦١ جمع
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٨٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٠٠٠ زمين ١

  ٤٠٦٣ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٥٩٢٨ ماشين آالت و تجهيزات ٣

  ٦٢٧ تاسيسات ٤

  ٨٨٠ وسايل نقليه ٥

  ٩٦ تجهيزات ٦

  ٧٦١ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧

  ٩  وسايل دفتري  ٨

 ٦٣٨ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٤٠٣٢ جمع

 برآورد هزينه خريد مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ٨٩(شماره جدول

 )ميليون ريال( هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه و مشخصات فني نام مواد اوليه رديف

 ١٢٠ ٦٠٠٠٠٠٠ تن ٢٠ كيلويي ١٠كارتن  ١

  ٨٨٠٠  ١١٠٠٠ كيلوگرم ٨٠٠٠٠٠ شير ٢

  ٥٢٨  ٩٦٠ عدد ٥٥٠٠٠٠ پاكت بسته بندي ٣

  ١١  ٣٦٠٠٠٠٠ تن ٣ نگهدارنده ٤

  ٢٢  ١٨٠٠٠٠٠٠ تن ١.٢ كنسانتره ٥

 ٩٤٨٠ جمع

 د هزينه پرسنليرآورب 

  برآورد هزينه پرسنلي): ٩٠(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح

 ٢٢٤ ١٦٠٠٠ ١ مسئول فني

  ١٩٦  ١٤٠٠٠ ١ تكنسين فني
  ٣٠٨  ٢٢٠٠٠ ١ مدير 

  ٢٢٤  ١٦٠٠٠ ١ حسابدار 
  ٤٢٠  ١٥٠٠٠ ٢ اداري و فروش

  ١٦٨  ١٢٠٠٠ ١ سرايداري و نگهباني
  ٣٣٦  ١٢٠٠٠ ٢ اننده و خدماتر

  ١٣٤٤  ١٢٠٠٠ ٨ كارگر بخش توليد
 ٣٢٢٠ - ١٧ جمع

 ٧٤٠ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٣٩٦٠ - - جمع كل حقوق پرداختي
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 برآورد هزينه هاي استهالك و تعميرات 

آن بسته  كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان: 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

  رد هزينه هاي استهالك و تعميراتبرآو): ٩١(شماره جدول

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ٨١ ٢ ٢٠٣ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ٢٥ ٤  ٦٣ ١٠ تاسيسات 

  ٢٩٦ ٥  ٥٩٣ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

  ٨٨ ١٠  ٨٨ ١٠ وسايل نقليه

  ١٠ ١٠  ١٠ ١٠ تجهيزات 

 ٠ ٠ ٦٧ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ٢  ٢٠  وسايل دفتري

 ٥٠٠ - ١٠٢٤ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ٩٢(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٢٨ ٢٧٨٥ ١٠٠٠٠ كيلو وات ساعت برق

  ١٢٤ ٥٧٦٠  ٢١٥٠٠ مترمكعب آب

  ٧٢ ١٥٠٠  ٤٨٠٠٠ مترمكعب گاز

  ١٥ -  ٥٠٠٠٠٠ پالس تلفن

  ٨٣  ١٠٠٠٠  ٨٢٥٠  ليتر  بنزين

  ٣٢١ جمع كل

  برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  برآورد هزينه هاي جاري طرح): ٩٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٩٤٨٠ مواد اوليه

  ٣٩٦١ حقوق و دستمزد

  ٣٢١ سوخت و انرژي

  ٥٠٠ هزينه نگهداري و تعميرات

  ٧٦٤ )درصد ٥( نشده پيش بيني 

  ١٩٤ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 
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  ٦٤٧ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ٢٨  بيمه

  ١٠٢٥ هزينه استهالك

  ١٥٢ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ١٧٠٧٢ جمع كل

 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 مستقيما در توليد نقش دارد اطالق مي شود

ياز براي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد ن

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
 برآورد سرمايه در گردش): ٩٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٥٢  )فروش روز ٥ معادل( مطالبات فروش  ١

  ٧٩٠  )ماه ١(مواد اوليه   ٢

  ٢٨٣ )ينه حقوق و دستمزد ماه هز ١(حقوق ودستمزد كاركنان  ٣
  ٢٧ )ماه ١(سوخت و انرژي  ٤
  ٤٢  )ماه ١(تعميرات   ٥
  ١٤١٨  ساخت جريان در و شده ساخته كاالي  ٦

 ٢٥٥٩ جمع

 جمع كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 رصد پيشد ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طريق از طرح اين مالي منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد كل سرمايه گذاري ): ٩٥(شماره جدول

كل سرمايه گذاري  شرح
 )ميليون ريال(

درصد آورده 
 متقاضي

آورده متقاضي 
 )ميليون ريال(

تسهيالت بانكي 
 )ميليون ريال(

 ٦٥٠ ٣٥٠ ٣٥ ١٠٠٠ زمين

  ٢٦٤١  ١٤٢٢  ٣٥  ٤٠٦٤ ساختمان و محوطه سازي
  ٣٨٥٣  ٢٠٧٥  ٣٥  ٥٩٢٨ ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٠٨  ٢١٩  ٣٥  ٦٢٧ تاسيسات
  ٥٧٢  ٣٠٨  ٣٥  ٨٨٠ وسايل نقليه
  ٦٢  ٣٤  ٣٥  ٩٦ تجهيزات 

  ٤٩٥  ٢٦٦  ٣٥  ٧٦١ هزينه هاي قبل از بهره برداري
  ٦  ٣  ٣٥  ٩  وسايل دفتري

  ٤٣٤  ٢٣٤  ٣٥  ٦٦٨ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 
  ٩١٢١  ٤٩١١ - ١٤٠٣٣ جمع كل

  ١٦٦٤  ٨٩٦ ٣٥ ٢٥٥٩ سرمايه در گردش
 ١٠٧٨٥  ٥٨٠٧ - ١٦٥٩٢ جمع كل
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 توليدات و فروش محصوالت طرح 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت طرح ): ٩٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل   ) هزار ريال(ارزش واحد  تعداد  فروش ساالنه شرح

 ٣٢٠٠ ١٦ ٢٠٠٠٠٠ شير

 ٤٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠٠٠٠  خامه 

 ٣٦٠٠  ١٨ ٢٠٠٠٠٠  كره

 ٢٨٠٠ ١٤ ٢٠٠٠٠٠  دوغ

 ٥٧٦٠ ٣٦ ١٦٠٠٠٠  كشك

  ١٩٣٦٠   جمع

 پيش بيني سود و زيان 

  برآورد سود و زيان طرح): ٩٧(شماره جدول

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ١٩٣٦٠  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ١٧٠٧٣  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٢٢٨٧  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  ثابت و متغير طرح برآورد هزينه): ٩٨(شماره جدول

هزينه كل  شرح هزينه

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٩٤٨٠ ٩٤٨٠ مواد اوليه

 ٦٥  ٢٥٧٤ ٣٥  ١٣٨٦  ٣٩٦١ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٦٤ ٨٠  ٢٥٧  ٣٢١ سوخت و انرژي

 ٢٠  ١٠٠ ٨٠  ٤٠٠  ٥٠٠ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ١٩٤  ١٩٤ )فروش درصد از ١(وش هزينه اداري و فر

 ١٠٠  ٦٤٧ ٠  ٠  ٦٤٧ )درصد ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ١٠٠  ٢٨    ٠  ٢٨  بيمه

 ١٠٠  ١٠٢٥ ٠  ٠  ١٠٢٥ هزينه استهالك

 ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

١٠٠  ١٥٢ ٠  ٠  ١٥٢ 

 ١٥  ١١٥ ٨٥  ٦٥٠  ٧٦٤ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٤٧٠٥  ١٢٣٦٧ جمع كل
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 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 دده 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 باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و واحد فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد ترباال نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي وضعيت هزينه اين در. بود خواهد تر پايين سر به سر نقطه

 با درآمد حسط 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

  
  رگشت سرمايهبدوره 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات تا كشد مي طول كه زماني است مدت سرمايه بازگشت دوره

   .شود ابربر 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 وتاهك 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 ٤.٠٤برابر  طرح اين سرمايه تبازگش 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

 سرمايه گذاري كل. شود مي استفاده آمار علم و اجتماعي علوم پژوهشي متون در وسيع صورت به عبارت اين. است

 سرمايه ريال ميليون ٩٧٦ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٩٧٦ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري
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 نرخ بازدهي سرمايه 

ز نرخ بازده سرمايه گذاري يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي ا

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 پيشنهادي طرح

  .رسد مي بنظر اين طرح موجه زايي، اشتغال و و از نظر اقتصادي درصد ١٨ميزان 
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  روستاي وااليش. ٢

شناسايي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي 

  هدف

بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته منابع در اختيار بشر محدود مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم 

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 . گرفته است

  .بيشتر در فرآيند توليدشان هستند) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ٢٧( رشمارهيتصو

  
مورد استفاده قرار مي گيرد مدل يكي از مدل هايي كه براي محاسبه ميزان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف 

  .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

ود مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر كمك مي كند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و شركت هايي كه مي ش

  .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 . آن منابع سازمان مي گرددمختلف و به تبع 

اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد 

و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با در اين صورت مي تواند ميزان تأثير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه 

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

طور كلي مدل زنجيره ارزش پورتر به عنوان ابزاري مناسب براي تحليل فعاليت هاي يك بنگاه يا سازمان به شمار به 

  .مي رود
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مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم 

ري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي شده و با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كا

بنابراين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري . در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

مان مي مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع ساز

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، . (وان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذاردارزش در بنگاه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و ت

  ).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): ٢٨( ارهرشميتصو

  
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

نايع پيوسته به هم از روابط افقي و كشورها نه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي ص -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

ر صنايع مرتبط و خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، تأمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها د -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 
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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): ٢٩( رشمارهيتصو 

  
با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح 

بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجود در سطح بخش و منظومه 

يجاد چنين زنجيره هايي را مهيا و ميسر مي سازد و اين امر با شناخت عميق و دقيق از ظرفيت پتانسيل الزم جهت ا

  .هاي توليد موجود روستاهاي هدف امكان پذير خواهد بود

در سطح روستاهاي هدف بخش مركزي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي توليد را دارا مي 

  .باشند

 توليدات لبني 

 ليد گياهان داروييتو 

  و صنايع مرتبط با آن) دام كوچك و بزرگ(پرورش انواع دام شمال 

 گردشگري 
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 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 

 زنبورداري و توليدات مرتبط با آن 

 الت صيفي جات شامل گوجه فرنگي، سيب زمينيانواع محصو 

براساس مطالعات ميداني كشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ويژه دام هاي كوچك جز اقتصاد غالب در 

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. ه هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمودبه ايجاد زنجير

در روستاي وااليش بخش كشاورزي اساس معيشت و اقتصاد روستا شامل مي شود و در اين ميان فعاليتهاي  -١

از جمله توليدات بخش  توليد دام زنده به خصوص گوسفند، پنير و شير. دامداري مهمترين نقش را بر عهده دارد

و ) گندم و جو(ضمن آنكه توليدات زراعي كه در قالب انواع غالت . دامداري در روستاي وااليش محسوب مي شود

را شامل مي شود از ديگر توليداتي است كه در بخش زراعي نقش آفرين هستند بنابراين ) به خصوص لوبيا(حبوبات 

جمله فرآيندهاي مهم اقتصادي روستاي وااليش هستند كه مي توانند  مي توان گفت كه بخش زراعت و دامداري از

  .در شكل گيري زنجيره ارزش توليد روستا حايز اهميت گردند
  نقشه زنجيره ارزش محصوالت غذايي): ٣٢(شماره  نقشه
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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 

توليد قارچ خوراكي نيمه كاره وجود دارد   هم اكنون در سطح روستاي وااليش يك واحد: پرورش قارچ خوراكي -٣

  .كه به علت مشكالت مالي و تأمين اعتبار و بازاريابي محصوالت آن به صورت نيمه كاره رها شده است
  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٣٣(شماره  نقشه

  
ك است كه هر چند مي توان بر روي توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سب: 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 

ضر ايجاد صنايع كارگاهي جهت توليد مواد لبني يكي از مواردي است كه مي تواند در خواهد ساخت در حال حا
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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

  نيمه مدرنمرحله نگهداري دام به صورت سنتي و  

 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 شهرستان سلطانيه از ويژگيهاي الزم و ضروري در اين خصوص برخوردار هستند و روستاي 

هم اكنون در روستاي . به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي تواند مورد توجه قرار گيردسنبل آباد 

وااليش توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات 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): ٣٤(شماره  قشهن 
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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

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

  :ره فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمودفوق بسيار موثر مواقع گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجي

  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  

 بسته بندي آن مرحله انتقال تخم مرغ و  

  مرحله فروش در بازارهاي محلي، منطقه اي و فرامنطقه اي  

قطعه وجود دارد كه توليدات آن به طور مستقيم به  ٦٠هم اكنون در روستاي وااليش يك واحد پرورش شترمرغ 

  :مهمترين محصوالت حاصل از شترمرغ عبارتند از. شهر تهران صادر مي شود

 سترول با طبيعتي گرم و داراي آهن است كه گوشت اين پرونده را از ساير گوشت قرمز كه كم چرب و كم كل

 .گوشت هاي قرمز متمايز مي سازد

  پوست نرم، لطيف و با مقاومت باالي شتر مرغ منحصر به فرد بوده كه در توليد انواع كيف و كفش از آن استفاده

 .دالر ارزش دارد ٤٠پوست شترمرغ در بازارهاي جهاني تا . مي شود

  مي باشد كه خواص تسكين دردهاي مفصلي و ماهيچه اي، نرم و  ٩و  ٦، ٣روغن آن داراي اسيدهاي چرب امگا

 .مرطوب كننده پوست و مو است

 مغز اين پرنده در درمان بيماري آلزايمر موثر است. 

 از بافت زانوي شترمرغ جهت دستگاه هاي الكترونيكي، مخابراتي استفاده مي شود . 
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  نقشه زنجيره ارزش توليدات انواع طيور): ٣٥(شماره نقشه 

  
زنبورداري يكي ديگر از فعاليتهايي است كه در برخي از روستاهاي هدف مورد تأكيد است و برخي از : زنبورداري -٥

چنانچه در روستاي وااليش فعاليت فوق يكي از زمينه . ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

ليتي آن محسوب مي شود كه معموالً عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت بهبود هاي فعا

و افزايش ارزش توليدي آن در سطح روستاهاي منطقه ايجاد زنجيره فوق مي تواند يكي از گامهاي مهم توسعه 

  .اقتصادي به شمار آيد

  كندو ومرحله پشتيباني شامل ساخت ادوات زنبورداري از جمله...  

 مرحله ايجاد زنبورداري  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
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  نمونه اي از زنبورداري در روستاي وااليش): ٣٠( رشمارهيتصو

  
  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٣٦(شماره  نقشه
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دي و فضايي شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصا

  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

  نيتعريف و تحليل فرآيندها و اقدامات ميدا

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 . د بوداشتغال روستايي از سوي ديگر قابل دستيابي و ارزيابي خواه

  :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 

  .را در آن مي نويسدارائه مي شود و پاسخگو براساس تشخيص خود جواب ها 

  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 . امه بسته با پرسش هاي بسته مواجه هستيمدر پرسشن :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 . مجزا باشد گونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت

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 . ر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته استبراي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحاظ ماهيت ه

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، ... الت روستا از نظر ساكنين، مسئولين محلي وو مشك

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
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  پرسشنامه معرفي مسائل و مشكالت روستا از ديدگاه مسئولين محلي): ٩٩(رهشما جدول

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه   

مي توان گفت كه مقياس . سشنامه به صورت بسته مي باشد پاسخ ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردديك پر

در اين . ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري در تحقيقاتي است كه براساس پرسشنامه انجام مي شود

تيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادي گزينه را در اخ

  .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 ايترع

 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 

 شود 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

 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 صورت
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 است مبهم هاي گويه جزء ها، گويه طراحي در رايج ايراد اين: كنيد خودداري گويه يك در سوال دو رسيدنپ 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 ثيخن گزينه يك هميشه 

 .روند كار به خنثي هاي گزينه عنوان به توانند مي ها گزينه نوع و موضوع حسب بر كه

 تعداد كه لتيحا 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.  

ه شده است اين روش در جهت بررسي و كسب نظر براي اين منظور در طرح مورد مطالعه از مقياس ليكرت استفاد

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 - 

 ريق رو در روپرسشنامه به ط  

 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  

 پرسشنامه نگرش سنجي  

 د سنجيپرسشنامه عملكر 

  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 

شده و نتايج حاصل از آن به صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي و تحليل واقع شده اند كه اين پرسشنامه ها به شرح 

  .باشد ذيل مي

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 

الت موجود، پروژه هاي عمراني مورد نياز، شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسائل و مشك

مورد بررسي واقع مي شوند و غالباً اطالعات ... بررسي و مطالعات جمعيتي، تأسيسات زيربنايي، خدمات، اقتصادي و
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در حالت كلي پرسشنامه عمومي . حاصله به شيوه پرسشنامه باز جمع آوري و در نهايت مورد تحليل قرار مي گيرند

  :خواهد بود شامل موارد زير

 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  

 نسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولين محليمعرفي پتا  

 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  

  ستا به تفكيك مشاغلفعاليت هاي اقتصادي رو

  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

برنامه هاي توسعه فضايي در سطح  براساس مطالعات موجود در فصل دوم مي توان گفت كه نقش و جايگاه روستا و

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

لحاظ  مسائل و مشكالت روستا از چند بعد مورد بررسي و بحث واقع شده كه اين ابعاد در دو بعد مشكالت روستا از

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

  :عوامل زير خالصه شده استاين مشكالت غالبًا مربوط به 

 سرمازدگي محصوالت 
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 مشكالت كمبود آب زراعي و دامي 

 عدم تطبيق فصل كاشت و داشت با نزوالت جوي 

 فرسايش خاكي 

 پايين رفتن سفره هاي آب زيرزميني 

 سيل و خسارت ناشي از آن 

 خشكسالي 

 اري، زنبورداري وآفت هاي گوناگون فعاليتهاي كشاورزي در بخشهاي مختلف زراعي، باغداري، دامد... 

 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

  ل و مشكالت اجتماعيمسائ

  .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 

 طالق(ي بنياد خانواده اختالف و از هم پاشيدگ( 

 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 

 ريد محصوالت كشاورزيوجود روابط داللي و سلف خري در خ 

 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 
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  مسائل و مشكالت زيربنايي

زيربنايي در قالب خدمات متعدد روستايي شامل مراكز آموزشي، درماني، دستيابي به شبكه آب، برق، گاز،  مشكالت

جاده و راه هاي مواصالتي، كيفيت ابنيه و مساكن روستايي، كيفيت شبكه درون روستايي، تأسيسات مربوط به 

مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بندي مي باشد كه در اين خصوص 

  .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 

  نظر از نظر ساكنين و مسئولين محلي راهكار و پروژه هاي مورد

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

ونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت روستا مربوط به آب زراعي و چگ

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

  رفتن آب كشاورزي محسوب تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در جهت كنترل و جلوگيري از هدر

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

هكتار آن در قالب آبياري  ١٤٠هكتار از كل اراضي روستا تنها  ٢٢٥٠حال حاضر از در . هدر رفتن زياد آب گردد

 .باراني مورد بهره برداري واقع مي شود

  جلوگيري از چراي بي رويه مراتع، ايجاد موانع الزم در جهت توسعه و حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق

 .از فرسايش آن الزم است در سطح روستا انجام گيرد از ديگر مواردي است كه در جهت حفظ خاك و جلوگيري

 در اين . اجراي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمترين مانع در جهت مقابله با خشكسالي روستا قرار گيرد

 .خصوص وجود برنامه احداث سد معيشتي از جمله مهمترين نيازهايي بوده كه ساكنين روستا بر آن تأكيد داشته اند

 دايت فاضالبهاي روستا به منابع آب روستا شامل مسيل و انهار كشاورزيجلوگيري از ه 

 مقابله با آفت هاي كشاورزي كه باعث از بين رفتن محصوالت زراعي مي گردد . 
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  راهكار و پروژه هاي روستا در برابر مشكالت اجتماعي

از يك سو و ساير مسائل مرتبط ايجاد طرحهاي اشتغال زايي مهمترين راهكار در جهت جلوگيري از مهاجرت روستا 

با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه در صورت وجود شغل مناسب با درآمد كافي جوانان روستا با ميل و 

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 . كشاورزي را خواهد شد تمايل جوانان در انجام فعاليت هاي

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

مله مهمترين هدف طرح فوق به شمار مي رود چرا كه مهمترين معضل و اجرا و پيشنهاد پروژه هاي فوق از ج

مشكالت روستاييان در قالب بيكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل 

ت به ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخ. 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

  .مي باشد اهم پروژه هاي زير بنايي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل

 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 

  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ١٠٠(شماره جدول

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  ربعد عنص

  طبيعي

  شرق روستا  رودخانه 
قرارگيري باغات و اراضي زراعي در بستر رودخانه و منبع 

  تأمين آب مورد نياز اراضي زراعي

  امكان كشت محصوالت گندم و جو و حبوبات  پيرامون روستا  اراضي زراعي

  جوانب مختلف روستا  چشمه هاي آب
ع آب فوق در تأمين آب شرب و بهره برداري از مناب

  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
-  

ي هاي متخصص در توسعه امكان بهره برداري از نيرو

  اقتصادي در ايجاد صنايع روستايي
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  -  امكان توليد صنايع دستي در روستا
به دليل وجود سابقه تاريخي مهم در خصوص توليدات 

  صنايع دستي در روستا

  زيربنايي

  -  وجود جاده ارتباطي
وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 

  اقتصادي

ايي آب، برق، وجود خدمات زيربن

  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

  ت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كارظرفي

زمين، آب و نيروي كار سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك ارتباط 

اليت اقتصادي در سطح روستا به تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فع

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 و در 

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي رشد ). آب و زمين(ر يكي از عوامل توليد صورت نقص و كمبود د

و توسعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي باشند، 

ست، در نتيجه مي توان گفت كه نيروي انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده ا

  .انساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتصادي در سطح روستا به شمار مي رود

روستاي وااليش يكي از نقاطي است كه در آن نيروي كار نقش عمده اي را در تحوالت اقتصادي آن بر عهده دارند در 

لهاي گذشته مهاجرت هاي از آن صورت گرفته ولي كماكان جمعيت ساكن در روستا اين روستا عليرغم آنكه طي سا

برخي از آنها موفق به كسب . و همچنين افراد مهاجر كننده سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند

يداني تعداد مدارك عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند براساس مطالعات م

نفر داراي  ١٥تحصيل كردگان دانشگاهي روستاي وااليش محدود بوده كه براساس اظهارات ساكنين روستا تنها 

  .مدرك فوق ديپلم هستند

از سوي ديگر بررسي زمينه هاي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف 

شد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به نوعي ظرفيت نيروي انساني داراي فعاليت گسترده اي مي با

روستا را نشان مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد در 

ست و معموالً اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داده ا

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 

هر چند تعدادي . يش در بخش فوق مشغول فعاليت هستندرا در خود جذب نموده است و بيشتر فعالين روستاي واال
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به فعاليت ... و) نفر ٣(، فرش بافي )نفر ١٥(از ساكنين روستا به شكل محدود در فعاليت هايي نظير پرورش شترمرغ 

  .مي پردازند

شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعاليت ها و خدمات 

  عيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستابراي ت

  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

يژگي وجه اساسي در مناطق روستايي به شمار مي رود و معموالً وابستگي اقتصادي و اجتماعي در مناطق اين و

روستايي بيش از ساير سكونتگاه ها مي باشد، چرا كه زمين هسته اصلي اقتصاد و فعاليت ساكنين يك روستا را شامل 

متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوامل طبيعي با داده هاي 

گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي 

حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد

جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي  بوم گردي روستا نيز از

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد

  عوامل انساني -٢

شوند چرا كه هرگونه  عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي در روستاها محسوب مي

بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش 

بنابراين . بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

ي شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محصوالت تغيير شكل مواد اوليه بهره بردار

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات و

ذشتگان كه تحت عنوان از سوي ديگر وجود جاذبه هاي تاريخي شامل آثار گ. 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

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش مركزي را مي توان در موارد زير دسته 

  .بندي كرد

 حبوبات، صيفي جات در روستاتوليدات زراعي شامل غالت ،  

  توليدات باغي  

  پرورش زنبورعسل  

 توليدات لبني به ويژه پرورش دامهاي سبك و اصالح نژاد آنها  

 صنايع دستي روستا سابق و جديد  
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 توليدات كارگاهي شامل كفش، توليد انواع البسه  

  .روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود كه با توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي فوق را به صورت برند

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 رود Brandingبرندسازي يا 

ر واقع تالشي است در جهت رسيدن به شهرت و محبوبيت كه براي رسيدن به چنين جايگاه الزم است اين شيوه د

  .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 

 هاتوجه به نظرات و بازخورد 

 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 . راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند مي كند، به طوري كه مشتري به

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
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ي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرار گيرد اگر هر فعاليت توليدي و يا محصول نهاي

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

فضايي خاصي برخوردار هست و اين به شرايط محصول از جمله كيفيت، تبليغات، سرمايه هر برند از يك دامنه 

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

وردار بوده باشد در آن صورت توانايي تداوم عرضه در هر بازاري برخ... 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 

  .محصول بر بازار توانا گرددبه برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول نيز مي تواند در چيرگي 

با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن  

مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در سطح 

  .به ايجاد يك برند جديد گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود روستاهاي هدف منجر

 سابقاً زنان روستايي نان مورد نياز خانوارهاي روستايي را با توجه به دانش بومي خود تهيه و : توليد نان هاي محلي

ژگي در برخي از اين وي. 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 

 .باشد از جمله آن ها مي توان به فسر و نان لواش محلي اشاره نمود

  فطير محلي): ٣١( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

  

 ر مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي تخم مرغ محلي با آنچه كه د: 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 
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و به خصوص دام سبك در روستاي وااليش و اهميت و كيفيت محصول لبني آن . بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برند در سطح روستا فراهم است از

 وجود پرورش گوسفند در عمده مناطق روستايي شهرستان سلطانيه سبب گرديده تا مواد : محصوالت لبني محلي

د انواع محصوالت لبني از اوليه الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهيا گردد كه اين امر زمينه را براي تولي

  .جمله پنير، كره، ماست فراهم مي سازد

 وجود امكان توليدات صنايع دستي در روستاي وااليش از جمله فرش بافي، جوراب بافي، : توليدات صنايع دستي

 .شالگردن، دستكش بافي مي تواند زمينه را در جهت توليدات برند براي روستاي فوق فراهم سازد

  فرش و جاجيم و گليم بافي): ٣٢( شماره تصوير

  
  دستكش و جوراب بافي سنتي): ٣٣( شماره تصوير
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 منطقه مركزي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي : گياهان دارويي

ن گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قابليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را مختلف به شمار مي رود كه اي

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي در بخش هاي شهرستان سلطانيه موجود مي 

ياهي روستاهاي هدف باشد كه در حال حاضر نيز بسياري از مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي هدف توليدات گ

 .را خريداري مي نمايند

  گل گاو زبان): ٣٤( شماره تصوير

  

  

  

  

  

  

شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها 

براين . خواهد داشت در الويت بندي، احصاء و چگونگي سرمايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي

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

و رقابتي مراكز روستايي است تا براساس آن طرح هاي سرمايه  بررسي و مطالعه اساسي در مزيت هاي نسبي، مطلق

  .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

 ه را براي توليد و پرورش انواع دام مهيا مي سازدوجود مراتع مناسب و مساعد زمين. 

 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

 .دپرورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نماي

  پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي

 .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

 هاي بوم گردي و گردشگري يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي است كه نيازمند طرح هاي سرمايه گذاري فعاليت

 .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 
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  زعفران، گل محمدي در روستا با قابليت برندسازيامكان توليد  

 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 

. قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشدروستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف 

امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از 

مناطق مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در 

بنابراين محورهاي توليد  ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .براي روستاي وااليش در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

كي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و براي اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف ي

بنابراين از آنجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است  ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

زم است و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي نگهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا ال

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 

 فين شيپ گوسفند 

 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 

فرآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده هاي  سطح روستاي وااليش پيشنهاد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص

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  

موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در مواد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا 

  .صورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوند
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جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط افراد بومي و غيربومي، 

  ، مزيت ها و محورهاي توليدمرتبط با ظرفيت ها

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 

توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد  به تنهايي نخواهند توانست منجر به

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

طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي به 

متنوع سازي اقتصاد،  توسعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،

هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  بنابراين ؛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  با تحوالت و تهديدات گسترده اي روبه رو هستند؛حاضر 

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 

ستايي هر بخش از اقتصاد مي توان يك بستري براي كارآفريني محسوب گردد و به عبارتي در هر در مناطق رو

هر . مي توان ايده هاي موثر و قابل توجهي را در زمينه كارآفريني به دست آورد) كشاورزي، صنعت و خدمات(بخشي 

ي است كه جهت توليدات و چند در اين راستا بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخش

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

ه هاي مختلف و موثر در هر بخش اقتصادي به صورت عميق و اساسي اقتصادي و اشتغال زايي الزم است به ايد

نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي 

  .قرار مي گيرند

فهومي مشابه كارآفريني در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي م: 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

غداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل فعاليت هايي از جمله زراعت، با. كارآفريني است

 مهم ترين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستند... داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست و

د آورند به كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل را در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجو

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
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لوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مط

به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي 

هم و اساسي در زيرشاخه را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، اقدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي م

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  مشاغل كشاورزي و زيرشاخه هاي آن - الف

 زراعت 

گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي وااليش مورد برداشت قرار مي گيرند كه اين 

 :ورد استفاده قرار مي گيرندمحصوالت غالباً به دو صورت م

  .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

دام به ايجاد و توسعه در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذايي مي توان از توليدات موجود روستا اق

  :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 - 

  
 ت توليدات مرتبط با حبوباتفهرس 

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 

  ع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگيتوليدات گلخانه اي در زمينه انوا - 

  
  كشت زعفران - 

  
  كشت گل محمدي - 

  
  :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 

ت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي با سالمت مردم و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوال

  .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 

ستاي وااليش دام هاي سبك و سنگين به براي توسعه فعاليتهاي فوق به شمار مي رود كه در اين خصوص در رو

صورت توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد 
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مي تواند در توسعه اقتصادي و  و توسعه نژادهاي دامي زود بازده و مقرون به صرفه مهمترين ايده هايي هستند كه

  .ين روستا موثر واقع شوندافزايش درآمد ساكن

 توليد انواع طيور  

پرورش مدرن و صنعتي انواع طيور يكي از گامهاي موثر و اساسي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين زمينه  

در سطح روستاي وااليش اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قابليت ايجاد اشتغال در 

  :رد شاملروستا را دا

  ايجاد مرغداري - 

  
  پرورش و نگهداري بوقلمون - 

  
  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 

درصد از محصوالت كشاورزي وابسته به زنبور عسل است از اين رو است كه ارزش  ٤٧كه اين نكته قابل توجه است 

توليد عسل و فرآورده . برابر ارزش توليد شده در سال محاسبه مي كنند ١٠٠الي  ٢٥اقتصادي زنبورعسل را در دنيا 

گفت كه اشتغال غالب را  هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فعاليت در زنبورداري است و مي توان

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
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  صندوق زنبورعسل - 

  تخته مانع ملكه - 

  دود پمپ - 

  ماشين عسل كشي - 

  اس هاي محافظتيلب - 

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 دوم دسته. اشندب 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 گياهان شهد آوري معج 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 رارق 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 يم 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 يها 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 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
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 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

 تمتفاو 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 وعشر تولد پس روز دومين

 و 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 دتوان مي عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا

 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 ستني مضر كامال عسل زنبور

 از كه است زنبورها ملكه مخصوص غذاي كه است اي ماده عسل زنبور محصوالت ارزشمندترين از يكي: ژله رويال 

 يغذاي 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
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 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 هك 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 شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي كه مي از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع ب

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 وااليش است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صنايع لبني و 

  .ي هستند كه مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گردندگوشتي مهمترين صنايع

 توليد البسه و كفش و امكان گسترش آن 

  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٣٥( رشمارهيتصو

  
  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . د اشتغال بهترين ضمانت كننده رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي استهمانطور كه پيشتر بيان ش

اشتغال و داشتن شغل مناسب، سودمندي، شخصيت سازي، اجتماعي شدن، استقالل شخصي، مسئوليت پذيري، 

رد كه بنابراين مي توان چنين عنوان ك. 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، . دسطح زندگي اكثريت جامعه روستايي قلمداد مي شو

نظام برنامه ريزي و مديريت و نوع مشاغل وابسته بوده و لذا متفاوت بودن عوامل فوق در مكانهاي مختلف جغرافيايي 

ند توسعه در فرآي. 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 
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شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
  وسعه اقتصادي با رويكرد اشتغالزاييسياستهاي ت): 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

روستاي وااليش مي همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در 

تا حداكثر  ٤فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣توان اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند ١٠
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي وااليش): ١٠١(شماره  جدول

 درآمد طرح  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ١١.٧٢١  نفر ١٠  پرورش گوسفند رومانوف

  ٧١٨٥  نفر ١٠  كارگاه فرش بافي

  ٤٥١.٧٧  نفر ٤  كارگاه مشاغل خانگي مانند جوراب 

  برنامه ها با كاركرد در مقياس فضايي گوناگون

شرح ذيل مورد توجه واقع  اهم برنامه هاي ارائه شده در جهت افزايش توليد و اشتغال در سطح روستا مي تواند به

  .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 

 اي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه پايداربرنامه ه 

 بهره گيري از توان و ظرفيت نيروي انساني 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٤٧ 

 
 

  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 

 بليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري روستابرنامه مرتبط با ت 

  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 

دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره برداري موثر از مزيت هاي نسبي جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و 

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

 تعيين محدوديت ها و موانع شناخت و 

 راهكارهاي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتي 

  :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 

  :يدي موضوع تصور نمودكل

 عدم هماهنگي الزم دستگاه هاي اجرايي با ساكنين محلي روستا 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتاً فعاليت هاي آن با شناخت اندك از پتانسيل و 

خت مشكالت و مسائل ويژگيهاي روستا صورت گرفته است به طوري كه انجام پرس و جو از ساكنين محلي و شنا

  .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  ١.٥مقرر شده كه  هيئت وزيران قرار گرفته و

بانك هاي كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفريني، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري (نزد موسسات عامل 

ا بانك هاي عامل اما در روستاي فوق و براساس اظهارات ساكنين روست ؛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

وامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدوديت كه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در بخش ديگري از ع

  .سطح روستا مي گردد

 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 
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، اقتصادي، همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي وااليش از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي

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

 عاليت هاي اقتصادي مناسب براي روستابهره گيري از كارآفرينان موجود در جهت ايجاد ف 

 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 

 يل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود روستاايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانس 

 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 

 جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي آبي فعاليت هاي اقتصادي روستا انجام طرح هاي آبخيزداري در 

 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، وسعهت 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 ويكردي،ر 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 يهسرما انساني،

 هاي آموزش ارائه به بايست مي ها برنامه اين در. است هايي برنامه بكارگيري مستلزم انساني افزايش سرمايه اصل

 ايجاد و بترغي 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
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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 دارپاي

  ).١٣٩٠نصيري،(گردد  ايجاد روستائيان زندگي در مفيدي تغييرات آموزش ها اين طي

 افزايش با كه ستا 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 دبو 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 دبهبو جهت در زير كارهاي 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 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 

 يكاربرد- 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
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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 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

  ).١٣٨٩آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى دنياى كار بازار نياز و نيست كافى اى حرفه و ىفن

 روستايي آموزش هاي برنامه اهداف - 

 :از عبارتند مجموع در ها برنامه اين اهداف

 ناطقم 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

ايي با مقياس تعيين و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالز

  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 

تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت يك عضوي از منظومه پيراموني خود به فعاليت  متناسب با آن را تهيه و

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي وااليش انجام 

  .گردند گرفت مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور

  :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 

فعاليتهاي دامداري اين پتانسيل و ظرفيت را دارا مي باشند كه در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ساكنين، 

اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه  ايجاد
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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 

ي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره ا

  .روستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشند

  :زنبورداري -٢

سو و زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك 

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

  .اهميت خاصي برخوردار مي گردد

  :بوم گردي -٣

دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي در 

با توسعه . ترين بخش اقتصاد دانست كه ويژگي بارز آن، پايداري و توسعه روز افزون است دتوان غني ترين و پر درآم

ب تعدد بيشتري از گردشگران تالش مي كنند، اين صنعت، كشورهاي مختلف در جهت بهره وري از توريسم و جل

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 

رار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق مسئوالن و برنامه ريزان ق

  .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  زنجاننطقه در م بويژه ايراندر  صنعت گردشگري

ميـراث فرهنگـي از قابليت گردشگري بااليي  به لحاظ دارا بودن منابع غني طبيعي، سابقه تاريخي وفوق منطقه  .آيد

مختلف توريستها را  اسـتان توانـايي تبـديل شـدن بـه منطقـه بزرگ گردشگري و تأمين نيازهاي 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  ذبه هاي تاريخي موجوداستفاده از جا

گيري است بويژه كه در شرايط كنوني  تصميم اصلي مالك فايدهعرصه نيز محاسبه هزينه و  ايندرآمد زاست در 

سرمايه گذاري باالترين را تهديد مي كند و توسعه صنعت گردشگري با كمترين  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 . ي در اين روستا ايجاد گرددو اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  ردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احترام به طبيعت، احترام به فرهنگگ

اكوتوريسم ارزشمندترين  .منطقه آسيبي نرسد تطبيعكنند و به سال ها قبل در يك زيست بوم خاص زندگي مي 

كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه، شاخه طبيعت گردي است كه قصد دارد به شيوه اي خردمندانه اي با 

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 

  .ي باشدمعيشت آنها م

 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

نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح روستاي وااليش جز  به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود

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 وااليش 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

از سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي وااليش به كشت و پرورش گل . يابد

  . محمدي و محصول پسته نيز اقدام نمود

 اهيفعاليت هاي صنعتي و كارگ  

وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي وااليش 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 وااليش به 

د هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله مركز كشور شمار مي رود كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مور

  .را در بر مي گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي وااليش گردند

 زراعت  

فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و 

و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته بري كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات 

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 وااليش مورد توجه واقع شود

 حفظ محيط زيست 

ه گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه و كسب يكي از مهمترين نتايج اين نگرش 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
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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 

آنان تالش خواهند كرد كه آنچه براي  عالوه بر اين. فرهنگي خود پي برده و هرچه بيشتر در حفظ آن مي كوشند

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

  .ه گرددموجب كاهش غناي فرهنگي منطق

 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 

    .گردي نيز رو به رشد ترين بخش آن است صنعت در دنيا محسوب مي شود و شاخه ي طبيعت

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

  .دسترسي راحت به نقاط شهري اشاره كرداقامت، محيط اقامتي متفاوت و 

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 وان اين روستا را براي بخشي ازمي ت 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

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 ، ايجاد و توسعه اقامتگاهگذشته در ايران به شدت در حال توسعه است 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؛ 

 در هنگام ساخت آن؛ ايجاد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه 

  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 

 سيب رساني به محيط؛هاي خشك و دفع ديگر انواع زباله بدون آ 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 
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 كار گروهي همراه با به كارگيري جامعه محلي؛ 

 ت و هاي آموزشي ويژه كاركنان، گردشگران و مالكان اقامتگاه ها درباره چگونگي حفاظ 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

اهي بومي و محلي است كه عمدتاً در خانه هاي قديمي بازسازي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگ

در اين اقامتگاهها كه تقريبا همگي آنها بصورت . شوند شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي

ه و كنند، سعي بر اين است تا ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شد 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 

ردي اقامتگاهي براي گردشگران است كه ساختار بومي درواقع اقامتگاه بوم گ .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

هاي بوم گردي در  اقامتگاه. دكنن پذيرها متمايز مي ها و مهمان از ديگر الگوهاي اقامتي مانند هتلاقامتگاه است، آن را 

محيط هاي طبيعي با رعايت باالترين سطح ممكن ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري و سيماي 

قامت طبيعت گردان را با كيفيتي طبيعي منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعه محلي، زمينه حضور و ا

  .دهاي طبيعي فراهم نماين قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٣٦( شماره تصوير

  

  

  

  

  
 

 الزامات و شرايط عمومي اقامتگاه هاي بوم گردي 

 ني ساكنان ساختمان ها هاي بوم گردي ضمن رعايت اصول فني و مهندسي كه تضمين كننده ايم 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

  بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از مبلمان و تجهيزات سنتي و طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود
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  در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت و بازيافت پسماندها و استفاده بهينه از

ا به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون پسابه

 .خود منتهي شود

 دكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشن. 

 من تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حداكثر صرفه جويي در نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ض

 .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

معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت حرارتي در اقامت گاه  محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول

 .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

گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط  همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم

 .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

  فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهنگي پيرامون حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن

اقامتگاه هاي بوم گردي توسط راهنمايان مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در كليه 

 .تاقامتگاه هاي بوم گردي الزامي اس

 مراكز امدادي، ضروري است كليه هاي بوم گردي در محيط هاي طبيعي و به دور از  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 

له تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين تجهيزات امدادي در حد نياز و از جم( 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

 تامتگاه هاي بوم گردي ضروري اسآگاهي و پايبندي گردشگران به هنجارهاي جامعه ميزبان در كليه اق. 

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. دد بواقامتگاه هاي بوم گردي خواهن

گردشگري،  ١٤٠٤يافتن به اهداف افق  هاي بومي، نشانگر اين است كه دست گردشگردان داخلي و خارجي از اقامتگاه

راهگشاي مسير  تواند 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

 .تو اركان ياد شده اس
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 معرفي طرح 

اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل ها كه ويژگي يكساني دارند، 

ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقامتگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي داراي 

در اين اقامتگاهها سعي بر اين است تا . بازسازي شده و با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شوند

لي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي ميهمانان با شيوه سنتي زندگي در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهاي مح

 .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

دگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشتن ساختارهاي گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوا 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،  .در اين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشد

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 

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 . تتري در جذب مخاطبان خاص خواهيد داشباشيد توفيق بيش

  .درا نيز تركيب نموده و خدمات كاملي را به مسافران ارائه دا مانند بيابان گردي، جنگل نوردي و گردشگري نجومي

 سابقه طرح در ايران 

وص در استان اصفهان تشكيل شده كه در آن از يك دهه قبل واحدهاي بوم گردي در برخي مناطق كشور به خص

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 

  .دبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي باشنواحد ث 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 

حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث در حال 

 .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 . شيني و پناه بردن به طبيعت هستندفرار از زندگي ما
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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  ٢٠ششم توسعه كه  همچنين بر اساس برنامه. 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 . اس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به سه درجه تقسيم شده استبر اس

بيش از حد ضوابط الزم را براي درجه بندي مصوب ارايه كنند و يا براي توسعه پايدار گردشگري اقدامات شاخصي 

ا ضمن تعيين ظرفيت واحدهاي اقامتي براي در مشخصات اين اقامتگاه ه. 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 

كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير جامعه ايران در افق بيست ساله در چشم انداز بيست ساله توسعه 

  :تچنين اس

 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 ارزشتناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و توسعه يافته، م

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، ( يغربدي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب دست يافته به جايگاه اول اقتصا

، 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

 الم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اس

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 گريفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤثر در اشكال گوناگون آن دامروزه م

 يمراكز تفريحي و گردشي و گسترش آن برا تيها موجود آن يطيمح ستيمعضالت ز يها يدگيچيو پ يتوسعه شهر

بتوانند  نكهيا يراها ب انسان يزندگو  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 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 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

... و  ، بازاريو 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

 ينيع وجه 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 نيمتأ 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 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 تيا رضامنظر آن ر 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 الز و تفريحي هاي بااكثر 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 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

صورت  و گسترش مراكز تفريحي و گردشي شهر را به جادياز ا 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 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 يسان به گونهاان 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 تياكز تفريحي و گردشي خالقاز مر 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 مراكز تفريحي و گردشي غم به 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 يماريدر درمان بقابل توجه  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

ه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا اعتبارات به تفكيك هر دهستان تهيه جدول و شبك

  و روستا

  پرورش دام سبك با اصالح نژاد رومانوف٢
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  هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 برآورد تسهيالت مورد نياز 

  برآورد سود تسهيالت): ١٠٢(شماره جدول

  محاسبه نرخ سود به روش جديد  شرح

  ١٥.٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠  )تاصل تسهيال(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  )برحسب ماه(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 

  هزينه طرح و نحوه تأمين منابع آن): ١٠٣(شماره جدول

  جمع كل صددر 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

 برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح 

  )ارقام به ميليون ريال(ي طرح هزينه سرمايه گذار): ١٠٤(شماره جدول

  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

جمع كل سرمايه گذاري طرح با هزينه هاي 

  قبل از بهره برداري

١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  ١٩.٦٥٧  

 ورد كل سرمايه گذاري طرح و نحوه تأمين منابع مالي آنبرآ 

  برآورد كل هزينه سرمايه گذاري ): ١٠٥(شماره جدول

  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): ١٠٦(شماره جدول

  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 

  محوطه سازي هزينه): ١٠٧(شماره جدول

 )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 

  هزينه ساختمان سازي): ١٠٨(شماره جدول

  

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 ، كف و ديواره ها سيمانيسقف ايرانيت

  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  

سقف ايرانيت، ديواره ها كاشي كف  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

سقف ايرانيت، كف موزاييك، ديواره ها  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 دار كف سيماني شيب 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): ١٠٩(شماره جدول

هزينه هاي  شرح

  باقيمانده

ارزش كل 

 )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  )روز هزينه هاي آبريال برق، سوخت، مواد اوليه، حقوق و دستمزد 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 

... تأسيسات جانبي، نظير تأسيسات گرمايش و سرمايش، آب، برق، ديگ بخار، كمپرسور، تأسيسات اطفا حريق و

توجه به ويژگيهاي فرآيند و محدوديتهاي منطقه اي و زيست محيطي انجام مي انتخاب اين موارد با . 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 ): ١١٠(شماره جدول

  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  انشعاب تلفن يك خط تلفن ثابت

  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 

برآورد  هزينه تهيه تجهيزات، براساس استعالم صورت گرفته از شركتهاي مهم توليد كننده يا نمايندگي هاي معتبر

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 ): ١١١(شماره جدول

  جمع كل  ي واحدهزينه ها  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  ابزارآالت و تجهيزات جانبي  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(ل و نقل برآورد هزينه خريد وسايل نقليه و حم): ١١٢(شماره جدول

  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 

  )الميليون ري(برآورد هزينه خريد اثاثيه اداري ): ١١٣(شماره جدول

  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  جعبه كمك هاي اوليه

  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): ١١٤(شماره جدول

  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 

عالوه بر سرمايه گذاري مورد نياز جهت احداث و راه اندازي واحد، يك سري از هزينه ها بايستي به صورا ساالنه 

اين هزينه ها شامل تهيه مواد مصرفي، نيروي انساني، انرژي مصرفي، هزينه . ليد محصول انجام شودبراساس تو

استهالك تجهيزات، ماشين آالت و ساختمانها، هزينه تعميرات و نگهداري، هزينه هاي فروش محصوالت، هزينه 

  .مي باشد... تسهيالت دريافتي، بيمه و
  و انرژيبرآورد هزينه سوخت ): ١١٥(شماره جدول

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  گازوئيل

  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): ١١٦(شماره جدول

  )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
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  ١٢  ١.٠٣٠  ١٢.٠٠٠ كيلوگرم  كربنات كلسيم

  ٦٠  ١.٠٩٠  ٥٥.٠٠٠ كيلوگرم  مكمل ويتاويني

  ٦  ١.١٤٠  ٥.٠٠٠ كيلوگرم  فسفات سديم

  ٢٤٩  ٩.٩٥٠  ٢٥.٠٠٠ كيلوگرم  رتفاله چغند

  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): ١١٧(شماره جدول

  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  وسايل نقليه

  ٥٠  ٢٠  ٢٥٠  اثاثيه اداري

  ٥٠  ارقام فوق) درصد ٥(نشده پيش بيني 

  ١.١٥٤  جمع كل

 برآورد هزينه تعمير و نگهداري طرح 

  برآورد هزينه تعمير و نگهداري طرح): ١١٨(شماره جدول

  جمع كل  درصد  مبلغ  شرح هزينه ها

  ١٣  ٢  ٦٤١  محوطه سازي

  ٩٩  ٢  ٤.٩٦٨  ساختمان ها

  ٣٧٧  ٤  ٦.٩٣١  ماشين آالت و تجهيزات

  ٩٧  ٨  ١.٢١٢  تأسيسات

  ٢٥  ٤  ٦٢٠  ايل نقليهوس

  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): ١١٩(شماره جدول

  جمع حقوق ساليانه  )ريال(حقوق ماهيانه   )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  )ريال(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه 

 رمستقيمبرآورد هزينه حقوق كاركنان غي 

  برآورد هزينه حقوق كاركنان غيرمستقيم): ١٢٠(شماره جدول

  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

جمع كاركنان 
  غيرتوليدي

٢      

  ٤٤٢.٧٢٣.٤٨٦  جمع كل حقوق
  ١٠١.٨٢٦.٤٠٢  بيمه% ٢٣افه مي شود اض

  ٥٥٤.٥٤٩.٨٨٧  )ريال(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه 

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٢١(شماره جدول

هزينه هاي ثابت و متغير   هزينه هاي متغير  هزينه هاي ثابت  هزينه هاي توليد
  مبلغ  رصدد  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
  ٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  حق امتياز

  ٣٦  ٠  ٠  ٣٥.٩٥٥.٨٢٦  ١٠٠  هزارم سرمايه ثابت ٢بيمه 
  ٨.٥٠٢  ٦.٣٣٢.٨٥٦.٨٠٦    ٢.٢٤٠.٢٣٤.١٨٩    جمع كل
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 پيش بيني قيمت فروش محصوالت 

  برآورد قيمت فروش محصوالت): ١٢٢(شماره جدول

  قيمت فروش  واحد فروش  نام محصول
  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠  راس  ميش
  ٢٥.٠٠٠.٠٠٠  راس  قوچ

  ٣٠٠.٠٠٠  كيلو  گوشت بره پرواري
  ١٥٠.٠٠٠  كيلو  پشم

  ١.٨٠٠  كيلو  ودك
  ٣٠.٠٠٠  ليتر  شيرتوليدي

 پيش بيني درآمد حاصل از  فروش محصوالت 

  برآورد درآمد حاصل از فروش محصوالت): ١٢٣(شماره جدول

  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): ١٢٤(شماره جدول

  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  هزينه هاي فروش، اداري و عمومي

  هزينه هاي عملياتي خالص ساير درآمدها و

  ٦.١٥١  ٥.٨٤٤  ٥.٥٣٦  ٥.٢٢٩  ٤.٩٢١  سود عملياتي

  مي شود) كسر(اضافه 

  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  دي ماليات سود فعاليتهاي عا

  ٣.٩٣٩  ٣.٧٠٩  ٣.٤٧٨  ٣.٢٤٧  ٣.٠١٧  سود خالص ناشي از فعاليتهاي عادي 
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 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 يم 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 اهدخو 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 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 يدرآمد 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 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 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 متقسي گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده سال بدست ٣برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

نرخ بازده سرمايه گذاري يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي از 

اين نرخ معيار سنجش عملكرد است كه براي ارزيابي كارايي يك سرمايه گذاري . دهد سرمايه گذاري اوليه نشان مي

  . يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري مختلف به كار گرفته مي شود

  
 به گذاري بازدهي سرمايه 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 صددر ٢٦ميزان 
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  كارگاه فرش بافي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  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 دازيان راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي 

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي): ١٢٥(شماره جدول

 )ريال(قيمت فروش  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

 ٢٤١٥٠٠٠٠٠٠ مترمربع در سال ١٥٠ نيم به باالقاليچه يك زرع و  ١

 ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ مترمربع در سال ١٥٠ تابلو فرش توليد شده  ٢

  ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠ مترمربع در سال  ٢٨٠  گليم طرح برجسته  ٣

  ٧١٨٥  )ميليون ريال(جمع كل 

 تعداد و مشخصات اشتغال ايجادي در طرح 

  مشخصات اشنغال ايجادي در طرح): ١٢٦(شماره جدول

  وي كارنير
تعداد اشتغال جديد 

  در پايان اجراي طرح
  آموزش هاي مهارتي  محل تأمين

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ٥  ساده

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ٤  ماهر

  آموزشها در حين اخذ مجوز  داخل شهر و روستا  ١  متخصص
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 برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح 

  )ارقام به ميليون ريال(هزينه سرمايه گذاري طرح ): ١٢٧(شماره جدول

  )ميليون ريال(جمع كل   شرح هزينه ها

  ٢٣٠٠  زمين

  ١٥٠  محوطه سازي

  ١٨٢٠  ساختمان سازي

  ١١٠٠  ماشين آالت و تجهيزات

  ٨٠  تأسيسات عمومي

  ٤٢٠  وسايل حمل و نقل

  ٣٠  )يدرصد هزينه ساختمان ادار ٣٠الي  ٢٠(وسايل دفتري 

  ١٨٠  )درصد اقالم باال ٥(پيش بيني نشده 

  ٦٠٨٠  )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٢٨(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح

 ٧٥٦٠٠٠٠٠ )ه ايهزينه هاي سرماي% ٢٠(هزينه هاي تهيه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهاي بانكي 

 ٧٦ )ميليون ريال(جمع كل 

 سرمايه ثابت  
  سرمايه ثابت): ١٢٩(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٦٠٨٠٠٠٠٠٠٠  هزينه هاي سرمايه اي  ١

  ٧٥٦٠٠٠٠٠  هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢

 ٦١٥٥٦٠٠٠٠٠ جمع

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ١٣٠(شماره جدول

 )ريال(مبلغ  شرح

 ٢٩٤٩٢٠٠٠٠٠ مواد اوليه و بسته بندي

  ١٢٠٠٠٠٠٠ آب، برق، سوخت

  ٦٨٤٠٠٠٠٠ تعميرات و نگهداري

  ١٨٤٨٠٠٠٠٠٠ حقوق و دستمزد

  ١٧١٠٠٠٠٠٠ استهالك

  ٥٠٤٨٦٠٠٠ )اقالم باال% ١(پيش بيني نشده توليد 

  ٥٠٩٩٠٨٦٠ )درصد اقالم باال ١(اداري و فروش 

  ١٥٠٠١٥٠٠٠  )قدار وام سرمايه ثابتم% ٥(تسهيالت مالي 

  ٦٠٠٠٠٠٠ )هزينه هاي قبل از بهره برداري% ٢٠(استهالك قبل از بهره برداري 
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  ١٤٣٧٠٠٠٠٠ )فروش% ٢(آموزش و كنترل كيفيت محصول 

  ١٠٨٩٩٥٨٣٧  )اقالم باال% ٢(پيش بيني نشده و ساير 

 ٥٥٥٩ )ميليون ريال(جمع كل 

 برآورد سرمايه در گردش 

ر گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مورد نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي سرمايه د

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما در توليد نقش دارد اطالق مي شود

اي تامين هزينه هايي از قبلي هزينه هاي آب و خدماتي در يك دوره مشخص مقدار سرمايه و نقدينگي مورد نياز بر

  .برق، پرسنلي و غيره در نظر گرفته مي شود
  برآورد سرمايه در گردش): ١٣١(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٤٥٧٦٦٦٦٦  )ماه ١مدت (مواد اوليه   ١

  ٣٠٨٠٠٠٠٠٠  )ماه ٢(حقوق و دستمزد   ٢

  ١٠٠٠٠٠٠ )ماه ١(آب، برق و سوخت  ٣

  ٥٧٠٠٠٠٠ )ماه ١(ير سا ٤

 ٥٦٠ )ميليون ريال(جمع كل 

 قيمت فروش محصوالت 

 قيمت فروش محصوالت): ١٣٢(شماره جدول

 )ريال(قيمت فروش  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

 ٢٤١٥٠٠٠٠٠٠ مترمربع در سال ١٥٠ قاليچه يك زرع و نيم به باال ١

 ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ المترمربع در س ١٥٠ تابلو فرش توليد شده  ٢

  ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠ مترمربع در سال  ٢٨٠  گليم طرح برجسته  ٣

  ٧١٨٥  )ميليون ريال(جمع كل 

  سود و زيان 

  برآورد سود و زيان): ١٣٣(شماره جدول

 )ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٧١٨٥٠٠٠٠٠٠  درآمد ساالنه  ١

  ٥٥٥٨٧٨٧٦٩٧  هزينه ساالنه توليد: كسر مي شود  ٢

 ١٦٢٦٢١٢٣٠٣ سود و زيان ناويژه
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  كارگاه مشاغل خانگي مانند جوراب بافي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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 يازن مورد طرح نمودن اجرايي و اندازي راه براي كه

  .گردد مي برآورد

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي 

 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي): ١٣٤(شماره جدول

 )ريال(قيمت فروش  واحد ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

 ٢٥٠٠٠ جفت ٣٠٠٠٠ جوراب درجه يك با نخ مرغوب ١

 ١٥٠٠٠ جفت ٦٠٠٠٠ وراب درجه دوج  ٢

  زمين 

  سال رهن كامل ١ميليون تومان به مدت  ٢٠ملك به صورت رهن و اجاره و به مبلغ 
 زمين مورد نياز): ١٣٥(شماره جدول

 توضيحات )ميليون ريال(ارزش كل  )ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح

 - ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ - زمين

 ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ١٣٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت نوع ساختمان شرح

 ٠ ٠ ١٢ مسقف انبار مواد اوليه و محصول

  ٠ ٠ ٤٠ مسقف سالن توليد

  ٠ ٠ ٦ اسكلت فلزي سروريس بهداشتي

  ٠  جمع
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 ماشين آالت و تجهيزات 

  .اشين آالت و تجهيزاتهزينه خريد م): ١٣٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت  )ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات رديف

 ٦٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣ ماشين جوراب بافي كامپيوتري ١

 ٢٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ١  ماشين دوخت سردوز ٢

 ٨ ٤٠٠٠٠٠٠ ٢  اتو ٣

 ٣٠ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ١  كمپرسور هوا  ٤

 ١٥ ١٥٠٠٠٠٠٠ ١  ماشين پس دوز  ٥

 ٦٧٣  جمع

  عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنهاتأسيسات 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ١٣٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح عنوان رديف

 ٠ از شبكه سراسري برق رساني ١

 ٠ از لوله كشي شهري آب رساني ٢

  ٠  از شبكه شهري  سوخت رساني  ٣

 وسايل سرمايشي و ايمني ٤
  كولر و بخاري

 توري كف
٥٠ 

  ١٠  كامپيوتر، گاو صندوق، سيستم ايمني  ساير  ٥

 ٦٠ جمع

 وسايل حمل و نقل 

 هزينه خريد وسايل حمل و نقل): ١٣٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت  )ريال(قيمت واحد  تعداد شرح رديف

 ١٨٠ ١٨٠٠٠٠٠٠٠ ١ وانت پيكان ١

 ١٨٠  جمع

  مواد اوليه 

  يهزينه خريد مواد اوليه مصرف): ١٤٠(شماره جدول

 )ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف

 ٨٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠ تن ٢ نخ ١

 ٢٠ ١٠٠٠٠٠ كيلوگرم ٢٠٠ كش ٢

 ٤ ٨٠٠٠٠ كيلو ٥٠ رنگ ٣

 ١١.٤ ١٢٠ عدد ٩٥٠٠٠ سلفون ٤

 ٢٨.٥ ٣٠٠ عدد ٩٥٠٠٠ گيره پالستيكي و برچسب ٥

 ٤٠ ٥٠٠٠ عدد  ٨٠٠٠  جعبه  ٦

 ٩٥ ١٠٠٠ عدد  ٩٥٠٠٠  مارك  ٧

 ٢٧٨.٩٠ جمع
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 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ١٤١(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٤.٢٧٢ ٣٥٦٠ ١٢٠٠ مترمكعب آب

  ٥٤ ١٢٠٠ ٤٥٠٠٠ كيلووات ساعت برق

  ١٣ ١٠٠٠٠ ١٣٠٠ ليتر بنزين

  ١٠.٤ ١٦٠٠  ٦٥٠٠  مترمكعب  گاز

  ٨١.٦٧ 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

  . به نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسبه مي گردد

هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و  هزينه: تعميرات و نگهداري

 .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند

  هزينه استهالك و تعميرات): ١٤٢(شماره جدول

 شرح
ارزش دارايي 

  )ميليون ريال(

 تعميرات استهالك

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )لميليون ريا(مبلغ  درصد

 ٣٣.٦٥ ٥ ٦٧.٣ ١٠ ٦٧٣ ماشين آالت و تجهيزات

  ٦ ١٠  ٦ ١٠ ٦٠ تأسيسات

  ١٨ ١٠  ١٨ ١٠ ١٨٠ وسايل حمل و نقل

  - -  ٠.١١ ٢٠ ٠.٥٥٦٥ وسايل دفتري

 ٥٧.٦٥ - ٩١.٤١ - - جمع

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ١٤٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )ريال( حقوق ماهيانه تعداد شرح

 ١٥٢.٥٢ ٩٣٠٠٠٠٠ 1 اوپراتور دستگاه

  ١٥٢.٥٢ ٩٣٠٠٠٠٠ 1  پنجه دوز

  ٣٠٥.٠٤ ٩٣٠٠٠٠٠ 2  آشنا به خياطي -كارگر ساده

 ٦١٠.٠٨  ١١٠٠٠٠٠٠  ٤ جمع كل

 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ١٤٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(كل ارزش  شرح رديف

 ٢٠٠ زمين ١

  ٦٧٣ ماشين آالت و تجهيزات ٢

  ٦٠ تاسيسات ٣



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٧٦ 

 
 

  ١٨٠  وسايل حمل و نقل  ٤

  ٠.٥٥  وسايل دفتري  ٥

 ١١.١٣ )درصد اقالم باال ١(پيش بيني نشده  ٦

 ١١٢٤.٦٩ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٤٥(شماره جدول

 )ميليون ريال(ش كل ارز شرح

 ٢٢.٤٩ هزينه سرمايه اي% ٤هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانكي 

  ١٢.٢٠  )كل حقوق ساالنه% ٢(هزينه آموزش پرسنل 

 ٣٤.٧٠ جمع

  هزينه هاي قبل از بهره برداري+ هزينه سرمايه اي= سرمايه ثابت

٣٤.٧٠+ ١١٢٤.٦٩= ١١٥٩.٣٩  

 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
  برآورد سرمايه در گردش): ١٤٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٣.٢٤  )يك ماه مواد اوليه(مواد اوليه   ١

  ١٩٦.٩٧  )روز كاري ٦٠معادل (دو ماه حقوق پرسنل   ٢

  ٥.٨١ )روز هزينه آب، برق، سوخت و تعميرات ١٥(تنخواه گردان  ٣

 ٢٢٦.٠٢ جمع

 نحوه سرمايه گذاري كل 

  نحوه سرمايه گذاري كل): ١٤٧(شماره جدول

 شرح
جمع كل  تسهيالت بانكي سهم متقاضي

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد  )ميليون ريال(

  ١١٥٩.٣٩ ٨١١.٥٧ ٧٠ ٣٤٧.٨٢ ٣٠ سرمايه ثابت

  ٢٢٦.٠٢  ١٥٨.٢١ ٧٠  ٦٧.٨٠ ٣٠ سرمايه در گردش

  ١٣٨٥.٤٠ ٩٦٩.٧٨ - ٤١٥.٦٢ - جمع
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 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ١٤٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٢٧٨.٩ مواد اوليه

  ٦١٠.٠٨  حقوق و دستمزد

  ٨١.٦٧٢ )آب، برق، سوخت(انرژي 

  ٥٧.٦٥ رات و نگهداريتعمي

  ١٠.٢٨ )درصد اقالم باال ١(پيش بيني نشده  توليد 

  ١٠.٢٨ )درصد اقالم باال ١(هزينه اداري و فروش 

  ٤٨.٦٩  )درصد مقدار وام سرمايه ثابت ٦(تسهيالت مالي 

  ٢.٣٢  )دو در هزار سرمايه ثابت(بيمه 

  ٩١.٤١ استهالك

  ٦.٩٤ )نه هاي قبل از بهره برداريدرصد هزي ٢٠(استهالك قبل از بهره برداري 

 ١١٩٨.٢٣ جمع كل

 قيمت تمام شده محصول 

  
  ريال ٢٥٠٠٠قيمت فروش   جفت  ٣٠٠٠٠ميزان توليد ساالنه : جوراب درجه يك با نخ مرغوب

  ريال ١٥٠٠٠قيمت فروش       جفت  ٦٠٠٠٠ميزان توليد ساالنه : جوراب درجه دو

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٤٩(هشمار جدول

 شرح هزينه
هزينه كل 

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 - - ١٠٠ ٢٧٨.٩ ٢٧٨.٩ مواد اوليه

 ٦٥  ٣٩٦.٥٥٢ ٣٥  ٢١٣.٥٢٨  ٦١٠.٠٨ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ١٦.٣٣٤٤ ٨٠  ٦٥.٣٣٧٦  ٨١.٦٧٢ سوخت و انرژي

 ٢٠  ١١.٥٣ ٨٠  ٤٦.١٢  ٥٧.٦٥ عميراتهزينه نگهداري و ت

 ١٥  ١.٥٤ ٨٥  ٨.٧٤  ١٠.٢٨ پيش بيني نشده

 -  - ١٠٠  ١٠.٢٨  ١٠.٢٨ اداري و فروش

    ٤٨.٦٩  -  -  ٤٨.٦٩  تسهيالم مالي

  ١٠٠  ٢.٣٢  -  -  ٢.٣٢  بيمه

 ١٠٠  ٩١.٤١ -  -  ٩١.٤١ هزينه استهالك

 ١٠٠  ٦.٩٤ -  -  ٦.٩٤ استهالك قبل از بهره برداري

 - ٥٧٥.٣٢ - ٦٢٢.٩١ جمع كل
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 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 رآمدهاد 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

  
 سود و زيان ناويژه 

  

 
 ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت هاي آن 

  

  

  

  
  

  
 سرمايه ثابت سرانه 
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 كل سرمايه گذاري سرانه 

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

در قالب درصدي  نرخ بازده سرمايه گذاري  يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را

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

  
 به گذاري سرمايه بازدهي نرخ به ايتشد و با عن 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 ٣٦.١٢ميزان 

 دوره بازگشت سرمايه 
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  روستاي وير. ٣

شناسايي و امكانسنجي ايجاد زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار در روستاهاي 

  هدف

د مي باشند و رقابت جهاني براي تصرف سهم بيشتر بازار از سوي شركت ها شدت گرفته منابع در اختيار بشر محدو

تعدد بنگاه ها و شيوه هاي نوين توليد، . است، داشتن يك استراتژي رقابتي موثر براي يك شركت بسيار ضروري است

منابع بيشتر، بيش از پيش باال  رقابت بين شركت ها براي دستيابي به. 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

  .بيشتر در فرآيند توليدشان هستند) ارزش افزوده(سود 
  تصوير شماتيك زنجيره ارزش): ٣٧( رشمارهيتصو

  
زان ارزش افزوده توليد سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد مدل يكي از مدل هايي كه براي محاسبه مي

  .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 

حلقه، ارزشي به محصول نهايي افزوده  محصوالت از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي كنند و در هر. 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

چه به فعاليت ها و وظايف مي توان نتيجه گرفت بكارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپار

از آنجايي كه زنجيره ارزش براي بنگاه هاي مختلف متفاوت است لذا . مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي گردد

اگر شركتي بتواند در شناسايي و تحليل فعاليت هاي ارزش زاي توليدي به درستي عمل كند و آن را مديريت نمايد 

ير هر فعاليت در فازهاي توليد را محاسبه و جهت حذف يا توسعه فعاليتي خاص با در اين صورت مي تواند ميزان تأث

معموالً زنجيره ارزش يك شركت به زنجيره ارزش شركت . آگاهي كامل از وضعيت موجود و نتيجه آتي اقدام نمود

ز واژه شبكه به عده اي معتقد هستند استفاده ا. 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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مفهوم زنجيره ارزش ابزاري است كه به وسيله آن امكان برخورد سينماتيك با تمام حوزه هاي كاري يك بنگاه مزاحم 

با تجزيه و تحليل رفتار اين حوزه هاي كاري مي توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت هاي رقابتي و عملكردي  شده و

بنابراين مي توان نتيجه گرفت بكارگيري . در كل سازمان ارزيابي كرد) كم كردن هزينه و بهبود كيفيت خروجي(

ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي  مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل گيري نگاه يكپارچه به فعاليت

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، . (ه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي بر ارزش و توان رقابتي و اجرايي ايجاد شد، بجاي گذاردارزش در بنگا

  ).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 

  .لي مدل الماس پورتر نشان مي دهدشكل زير حالت ك

  
  حالت كلي مدل الماس پورتر): ٣٨( 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

ه در صنايع جدا از هم، بلكه در خوشه هاي صنايع پيوسته به هم از روابط افقي و كشورها ن -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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أمين كنندگان تخصص و خدمات براي بنگاهها در صنايع مرتبط و خوشه تمركز فضايي شركتهاي بهم مرتبط، ت -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 

  .خوشه صنعتي را نشان مي دهدشكل زير ويژگي ها و عناصر اصلي يك 
  ويژگي ها و عناصر اصلي خوشه هاي صنعتي): ٣٩( رشمارهيتصو 

  
با توجه به مباني نظري فوق ايجاد هرگونه زنجيره هاي ارزش، توليد و خوشه هاي كسب و كار مي تواند در سطح 

د در سطح بخش و منظومه بخش و منظومه صورت گيرد چرا كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي موجو

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

توليد را دارا مي  در سطح روستاهاي هدف بخش مركزي زمينه هاي زير حايز شرايط الزم جهت ايجاد زنجيره هاي

  .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 

 بورداري و توليدات مرتبط با آنزن 

 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 

مورد اشاره واقع شد اقدام  روستاهاي هدف به شمار مي رود و مي توان با توجه به توليد مواد اوليه مطابق با آنچه كه

  :از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. به ايجاد زنجيره هايي از ارزش توليد را در سطح منطقه نمود

روستاي وير جز روستاهايي است كه در آن فعاليتهاي كشاورزي در قالب زراعي و دامداري به عنوان ركن مهم و  -١

و ) گندم و جو(توليدات زراعي كه عمدتاً به صورت غالت . ا شامل مي شوداصلي اقتصاد و معيشت ساكنين آن ر

در آن انجام مي گردد و سبب بر آن شده تا بخش كشاورزي نقش ويژه اي را در ارتزاق ) نخود، لوبيا و عدس(حبوبات 

دام هاي  و درآمد اهالي بر عهده داشته باشد همچنين وجود دامداري سنتي و نيمه صنعتي كه به صورت پرورش

سبك و سنگين در روستا انجام مي گيرد بخش ديگري از اقتصاد روستا را به خود اختصاص داده است كه مي توان 

  .روستاي وير را در فرآيند زنجيره ارزش توليد محسوب نمود) زراعت و دامداري(براساس توليدات فوق 
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  نقشه زنجيره ارزش محصوالت غذايي): ٣٧(شماره  نقشه

  
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 
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  نقشه زنجيره ارزش توليد گياهان دارويي): ٣٨(شماره  نقشه

  
توليدات دامي در سطح منطقه غالباً مربوط به دام هاي سبك است كه هر چند مي توان بر روي : توليدات دامي -٣

يكي از مهمترين شيوه هاي معيشتي در  دام هاي بزرگ نيز برنامه ريزي الزم انجام داد با توجه به اينكه دامداري

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 . الزايي در سطح روستاهاي منطقه فراهم سازدجهت رونق اقتصادي و اشتغ

  .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   

 مرحله تبديل شير به انواع مواد لبني  

 مرحله فروش  

از ويژگيهاي الزم و ضروري در اين خصوص ... در اين زمينه روستاهاي وير، وااليش، بويين، سنبل آباد، حسين آباد و

 برخوردار هستند و روستاي سنبل آباد به عنوان مكان پشتيبان كننده و توليد مواد لبني مي تواند مورد توجه قرار
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هم اكنون در روستاي وير توليد شير، كره، پنير و دام زنده جز مهمترين توليدات دامي روستا محسوب مي . گيرد

  . شود و مي تواند به عنوان مكاني در جهت چرخه و فرآيند ارزش توليدات لبني قرار گيرد
  نقشه زنجيره ارزش توليد محصوالت لبني): ٣٩(شماره  نقشه 

  
نگهداري و توليد محصوالت مرتبط با پرورش انواع طيور شامل شترمرغ، : ه پرورش انواع طيورتوليدات مربوط ب -٤

بوقلمون، مرغ، اردك به صورت سنتي و مدرن از جمله زمينه هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در سطح منطقه به 

اع گوشت هاي صنعتي شمار مي رود كه مي توان در خصوص توليدات غذايي شامل تخم مرغ، گوشت سفيد، انو

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

  اري، بوقلمون، شترمرغ ومرغد(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): ٤٠(ماره ش نقشه

  
وجود روستايي با توليد انواع محصوالت باغي از جمله در روستاهاي وااليش، حسين آباد، سنبل : توليدات باغي -٥

كه به طوري . باعث آن شده تا باغداري نيز يكي از وجوه مهم اقتصاد روستاهاي هدف قرار گيرد... آباد، وير و بويين و

بخش قابل توجهي از توليدات باغي روستاهاي هدف از بازارهاي فرامنطقه اي برخوردار هستند لذا ايجاد يك زنجيره 

از جمله فرآيندهاي مرتبط . ارزش توليد زمينه را بريا توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال روستايي فراهم خواهد نمود

  :عبارتند ازبراي باغداري ) زنجيره ارزش توليد(با اين مورد 

 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  

به شكل محدود موجود است كه اين ويژگي نيز مي تواند در برقراري ارتباط و  در روستاي وير توليدات باغي

  .قرارگيري در زنجيره ارزش توليدات باغي منطقه مورد توجه واقع شود
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  نمونه اي از باغات روستاهاي مورد مطالعه): ٤٠( رشمارهيتصو

  
  

  توليدات باغينقشه زنجيره ارزش ): ٤١(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 وير فعاليت فوق يكي از زمينه هاي . ساكنين آن به طور خاص و ويژه به اين فعاليت مي پردازند

عسل حاصل از آن در بازارهاي زنجان به فروش مي رسد جهت بهبود و  فعاليتي آن محسوب مي شود كه معموالً

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  

  مرحله جمع آوري عسل  

 مرحله بسته بندي 

 مرحله فروش  
  نمونه اي از زنبورداري در روستاي وير): ٤١( رشمارهيتصو
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  نقشه زنجيره ارزش زنبورداري): ٤٢(شماره  نقشه

  
شناسايي، توصيف و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي  

  يتي جهت توليد و اشتغال روستامنابع توليد و نظام فعال

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

ل مختلفي با هماهنگي و مشاركت ذي نفعان و ساكنين روستا از يك سو و اقدامات ميداني طي فرآيند و مراح

همچنين مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشدار و فرمانداري شهرستان و سازمانها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد و 

له مهمترين و بر اين اساس مراحل زير از جم. 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
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  اساس ماهيت پرسشنامهطبقه بندي بر - 

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 . ستيمدر پرسشنامه بسته با پرسش هاي بسته مواجه ه :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

ي توان به سرعت نوشت و در اين صورت تجزيه، تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است اينجا پاسخ ها را م

  .اما اطالعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست

  ماهيت پرسشنامه بكار رفته در طرح  -  

براي . است براي طرح مورد مطالعه پرسشنامه هاي تهيه شده از لحاظ ماهيت هر دو حالت ذكر شده مورد بكار رفته

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، ... محلي و و مشكالت روستا از نظر ساكنين، مسئولين

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
  شكالت روستا از ديدگاه مسئولين محليپرسشنامه معرفي مسائل و م): ١٥٠(شماره جدول

  ساير عوامل  عوامل زيربنايي  عوامل اقتصادي  عوامل اجتماعي  عوامل طبيعي  نام روستا

            

اما در تهيه پرسشنامه بسته به شيوه ليكرت پرسش ها تهيه شده، در واقع پرسشنامه به شيوه ليكرت ضمن آنكه   

مي توان گفت كه مقياس . ها در طيف خاصي دسته بندي مي گردد يك پرسشنامه 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

 قيقتح 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 هدهند 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 داعتما 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 

 شود مي باعث و كرده وگيريجل 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

 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 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 مين!  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.  

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  

 نامه پستيپرسش  

 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  

 پرسشنامه عملكرد سنجي 

  كار رفته در طرحانواع پرسشنامه هاي به  - 

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

امه عمومي حاوي اطالعات كلي و عمومي هستند كه معموالً سعي بر آن دارد تا پرسشن: پرسشنامه عمومي - ١

نظرات گروههاي مختلف اجتماعي از جمله ساكنين روستا، مسئولين محلي شامل دهيار، شورا، بخشداري در قالب 

د نياز، شناخت عوامل و مسائل مختلف موجود در روستا مانند مسائل و مشكالت موجود، پروژه هاي عمراني مور

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

 ت مصوب شامل نقش، جايگاه اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي در روستابررسي طرح هاي فرادس  

 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  

 ن محليمعرفي پتانسيل هاي موجود از ديدگاه مسئولي  

 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

  درصد افراد باسواد شرايط سواد و

  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

 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

  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 

ل ادارات، سازمانهاي مرتبط با روستا از جمله بخشداري را مي توان ذكر نمود كه در ساكنين، مسئولين محلي شام

  .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

 دگي محصوالتسرماز 

 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... 

  از جمله آلودگي منابع آبي، خاكي ومسائل زيست محيطي... 

 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
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  مسائل و مشكالت اجتماعي

  .اجتماعي روستا از نظر ساكنين و مسئولين محلي به شرح ذيل يافت شده است مسائل و مشكالت

 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 

 اختالف و از هم پاشيدگي بنياد خانواده 

 روستايي به ادامه اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي رغبت پايين جوانان 

 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 

 وجود روابط داللي و سلف خري در خريد محصوالت كشاورزي 

 ق الزحمه كشاورزان از سوي برخي از نهادهاي مرتبطعدم پرداخت به موقع ح 

  سخت بودن فعاليت هاي كشاورزي 

  مانند سردخانه و(عدم وجود انبار مناسب براي محصوالت كشاورزي(... 

 نوسانات متغير و متعدد در قيمت محصوالت كشاورزي 

 نبود صنايع مرتبط و مكمل با توليدات زراعي، باغي و دامي در سطح منطقه 

  ل و مشكالت زيربناييمسائ

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 

دي مي باشد كه در اين خصوص مسائل زير از جمله مهمترين مباحث آبياري مزارع و باغات روستا قابل دسته بن

  .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 

 تامشكالت مربوط به آنتن دهي خطوط ارتباطي و تلفني در روس 
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  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

روستا مربوط به آب زراعي و چگونگي تأمين آن مي باشد لذا بر طبق اظهارات از آنجا كه مهمترين مسائل و مشكالت 

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

 جهت كنترل و جلوگيري از هدر رفتن آب كشاورزي محسوب  تغيير شيوه هاي آبياري از جمله موارد ضروري در

مي شود كه در اين خصوص اجراي شيوه آبياري به صورت باراني براي مزارع و قطره اي براي باغات از جمله اقدامات 

ز همچنين تبديل نهرهاي قديمي به كانالهاي بتني از ديگر اقداماتي است كه مي تواند مانع ا. موثر به شمار مي رود

 .هدر رفتن زياد آب گردد

  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 . ن مانع در جهت مقابله با خشكسالي روستا قرار گيرداجراي طرحهاي آبخيزداري مي تواند مهمتري

 .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 

 ورزي كه باعث از بين رفتن محصوالت زراعي مي گرددمقابله با آفت هاي كشا . 

  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 

سب با درآمد كافي جوانان روستا با ميل و با مشكالت اجتماعي آن به شمار مي رود كه در صورت وجود شغل منا

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

ق توسعه فضاهايورزشي و تفريحي از اقدامات موثر در جهت مقابله با چنين عامل مخرب خواهد توسعه اعتياد از طري

  .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 

يكاري و درآمد كم لحاظ شده است كه اين پروژه هاي پيشنهادي با توجه به پتانسيل مشكالت روستاييان در قالب ب

ضمن آنكه خدمات واسطه گري و داللي، پرداخت به . و قابليت هاي موجود روستا در بحثهاي آتي آورده خواهد شد

هت مقابله با مشكالت موقع حق الزحمه كشاورزان، ايجاد ثبات قيمت محصوالت كشاورزي از ديگر اقدامات الزم در ج

  .اقتصادي روستا به شمار مي رود
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  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 

  شبكه ارتباطاتي الكترونيكي روستاتوسعه 

 اجراي طرح هادي روستا 

  اقتصادي تأثيرگذار - جدول عناصر كالبدي يا عملكرد اجتماعي): ١٥١(شماره جدول

  نوع اثرگذاري  موقعيت  نوع عنصر  بعد عنصر

  طبيعي

  غرب روستا  رودخانه و سيل
قرارگيري باغات و اراضي زراعي در بستر رودخانه و منبع 

  ورد نياز اراضي زراعيتأمين آب م
  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

  هاي اقتصادي و جديددر ايجاد و توسعه فعاليت  -  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 

توليد البسه، پرورش قارچ، 
  ورش ماهيزنبورداري و پر

  امكان فعاليت نيروي كار فعال روستا در آن  بافت روستا

  زيربنايي
  -  وجود جاده ارتباطي

وجود بسترهاي الزم جهت ايجاد صنايع و فعاليتهاي 
  اقتصادي

وجود خدمات زيربنايي آب، برق، 
  گاز، تلفن

-  -  

  
مصاحبه هايي را با ساكنين روستا و عالوه بر آن به منظور شناخت كامل از مسايل و مشكالت روستا الزم است 

مسئولين محلي در قالب سواالت ويژه انجام داد تا نتايج مصاحبه هاي فوق ديدگاهي الزم را جهت راهبرد بهتر 

  .توسعه روستايي ارائه نمايد

  ظرفيت شناسي نيروي انساني از طريق شناسايي جوانان و سرپرستان خانوار جوياي كار

سه منبع عمده فعاليت اقتصادي در روستا به شمار مي روند كه هر كدام از آنها در يك ارتباط زمين، آب و نيروي كار 

تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و بدون وجود يكي از اين موارد، باعث خواهد شد تا فعاليت اقتصادي در سطح روستا به 

وسيله سه عامل فوق انجام مي گيرد و در اين سر انجام نرسد، بنابراين هرگونه رونق اقتصادي در مناطق روستايي به 

بين نيروي انساني به عنوان يكي از پايه هاي مهم و اساسي در امر توليد روستا نقش حياتي را بر عهده دارد و در 

نيروي انساني با تغيير و تحول در آنها زمينه را براي رشد ). آب و زمين(صورت نقص و كمبود در يكي از عوامل توليد 

سعه روستايي فراهم آورده است چنانچه در مناطق خشك كه فعاليتهاي كشاورزي با كمبود آب روبرو مي باشند، و تو
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انسان با حفر قنات آب مورد نياز را به سمت اراضي زراعي هدايت نموده است، در نتيجه مي توان گفت كه نيروي 

  .ادي در سطح روستا به شمار مي رودانساني يكي از اساسي ترين پايه هاي الزم براي فعاليت هاي اقتص

روستاي وير 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 روستا و 

برخي از آنها موفق به كسب مدارك . سهم قابل توجهي در اقتصاد روستا ايفا مي نمايند همچنين افراد مهاجر كننده

  .عالي دانشگاهي شده اند كه در حال حاضر در سطح روستا ساكن نمي باشند

بررسي زمينه هاي شغلي و تعداد شاغالن روستا نشان از آن دارد كه روستا در زمينه هاي مختلف داراي فعاليت 

باشد كه مي توان گفت شاغلين در بخشهاي مربوطه به نوعي ظرفيت نيروي انساني روستا را نشان  گسترده اي مي

مي دهد در اين ميان بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني را نشان مي دهد در اين ميان 

ه است و معموالً غالب بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از ظرفيت نيروي انساني روستا را به خود اختصاص داد

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 را در 

رتبط با فعاليتهاي كشاورزي در قالب پرورش قارچ، پرورش زنبورعسل، عالوه بر آن توليدات م. خود جذب نموده است

يكي از جمله فعاليتهايي است كه بخشي از جمعيت روستا در آنها به فعاليت ... بسته بندي محصوالت كشاورزي و

  .مشغول هستند كه در جدول زير تعداد بهره بردار هر يك از آنها آورده شده است
  بهره بردار  واحدهاي توليدي بخش كشاورزي تعداد): ١٥٢(شماره جدول

  بسته بندي محصوالت كشاورزي  زنبورعسل  پرورش قارچ  

  ٣  ١٠  ٣  تعداد

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ

از سوي ديگر فعاليتهاي صنعتي عمدتاً در قالب صنايع دستي و فعاليتهاي ساختماني در سطح روستا مالحظه مي 

  .د شاغل در هر يك از فعاليتهاي صنعتي آورده شده استشود كه در جدول زير تعداد افرا
  تعداد بهره بردار  واحدهاي صنعتي): ١٥٣(شماره جدول

صنايع   

  دستي 

صنايع و كارگاه 

  توليدي

توليد محصوالت 

  MDFچوبي و 

  ساختماني

گچ   بنا

  كار

كاشي 

  كار

كارگر 

  ساده

  ٣٠٠  ٦  ٥  ٦  ١  ١  ٤  تعداد

  مطالعات ميداني مشاور: مأخذ                                     

  

اغلب فعاليت بخش ساختماني به صورت فصلي در ساير شهرهاي كشور از جمله تهران، زنجان و مناطق شمالي كشور 

و باالخره فعاليتهاي خدماتي يكي ديگر از اركان اشتغال ساكنين روستا را به خود اختصاص . مشغول فعاليت هستند

به فعاليت .. به صورت تعميركار ادوات كشاورزي، مراكز خرده فروشي، خدمات اداري و دولتي وداده است كه عمدتاً 

  . نفر از ساكنين روستا به فعاليتهاي خدماتي مبادرت مي ورزند ٥٥كه به طور تقريبي تعداد . مبادرت مي ورزند
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يت ها و خدمات شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي روستا با تأكيد بر برندسازي فعال

  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 

  .ركن اساسي و كلي به شرح ذيل قرار دارد

  و عوامل طبيعي ركن - 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 

ل طبيعي با داده هاي متنوع و مختلف خود از جمله خاك، پوشش مي شود و به طور عمومي مي توان گفت كه عوام

گياهي، منابع آبي، داده هاي اقليمي همچون بارش، رطوبت و دما در شكل گيري فعاليت ها و ظرفيت هاي توليدي 

حتي در ايجاد و توسعه ظرفيتهاي گردشگري و ) عوامل طبيعي(اين عامل . روستاييان نقش اساسي را بر عهده دارد

وم گردي روستا نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد بنابراين شناسايي و اولويت بندي مهمترين ظرفيت هاي ب

  .فعاليت هاي اقتصادي در روستا مي تواند با بررسي و شناخت عوامل طبيعي ميسر گردد

  عوامل انساني -٢

در روستاها محسوب مي شوند چرا كه هرگونه  عوامل انساني يكي ديگر از زمينه هاي شناسايي فعاليت هاي اقتصادي

بهره برداري اقتصادي و انجام فعاليت بر روي عوامل و داه هاي طبيعي توسط بشر صورت مي گيرد و انسان با دانش 

بنابراين . بومي و آموخته هاي خود به كار بردن نوع فن آوري مخصوص به هر منطقه سعي در توليد اقتصادي را دارد

واد اوليه بهره برداري شده از طبيعت مانند تبديل گندم به نان محلي و سنتي، شير دام به محصوالت تغيير شكل م

از جمله روش هايي است كه انسان را قادرساخته تا بر ... لبني، توليد مربا، ترشي از محصوالت باغي و صيفي جات و

ي تاريخي شامل آثار گذشتگان كه تحت عنوان از سوي ديگر وجود جاذبه ها. 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

با توجه به موارد فوق ظرفيت هاي موجود توليدي در روستاهاي هدف بخش مركزي را مي توان در موارد زير دسته 

  .بندي كرد

 يدات زراعي شامل غالت، حبوبات، صيفي جات در روستاتول  

  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  

  .فوق را به صورت برند روستاهاي فوق تعريف و تعيين نمود كه با توجه به موارد فوق مي توان بخشي از فعاليتهاي
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برندسازي فعاليت ها و خدمات براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها 

  جهت تحرك اقتصادي روستا

ر مي يكي از اقدامات مهم و اساسي در راه اندازي، مديريت و توسعه كسب و كار به شما 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 

 تبليغات و جذب مشتري 

 بررسي و تحليل رفتار مشتريان 

 ه به نظرات و بازخوردهاتوج 

 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 . به طوري كه مشتري به راحتي آن را تشخيص داده و در نهايت اقدام به خريد مي كند 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

ليدي و يا محصول نهايي سكونتگاهي بخواهد به عنوان نماد و يا نشان مختص به آن قرار گيرد اگر هر فعاليت تو

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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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 ... كيفيت مناسب وبرندي كه از حسن سابقه، 

  .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 

  .ز مي تواند در چيرگي محصول بر بازار توانا گرددبه برتري محصول نخواهد داشت بلكه نوع بسته بندي محصول ني

با توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق ايجاد برند جديد و يا برندسازي در روستاهاي هدف با توجه به قابليت هاي آن  

طح مي تواند مفهوم متفاوتي با آنچه كه در اين تعاريف آورده شد باشد معهذا از جمله قابليت هايي كه مي تواند در س

  .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 . ذار بوده استتدارك مي ديدند و وجود تنورهاي سنتي در كيفيت نان تهيه شده آنها تأثيرگ

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): ٤٢( شماره تصوير

  
 لي با آنچه كه در مرغداري ها توليد مي شود به لحاظ كيفيت و ارزش غذايي تخم مرغ مح: 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 

ل لبني آن از و به خصوص دام سبك در روستاي وير و اهميت و كيفيت محصو. بر مناطق روستايي مهيا مي سازد

  .جمله ويژگي هاي مهمي است كه زمينه الزم جهت ايجچاد يك برند در سطح روستا فراهم است

 وجود پرورش گاو و گوسفند و بز در عمده مناطق روستايي بخش مركزي از جمله روستاي : محصوالت لبني محلي

ا گردد كه اين امر زمينه را براي توليد وير سبب گرديده تا مواد اوليه الزم جهت هرگونه توليد محصوالت لبني مهي

  .انواع محصوالت لبني از جمله پنير، كره، ماست فراهم مي سازد
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 منطقه مركزي به سبب وجود ارتفاعات يكي از مناطق بي نظير در جهت توليد گياهان دارويي : گياهان دارويي

ليت الزم را در جهت مارك و برند خاص را مختلف به شمار مي رود كه اين گياهان به دليل نوع مرغوبيت آن ها قاب

دارا مي باشند در اين خصوص زمينه هاي الزم توليد گياهان دارويي به ويژه در روستاهاي گوزلدره سفلي، كردناب، 

سبزدرق، ساريجالو، شكورآباد، سلمان كندي، كردرق، خرمدرق، قره بالغ و خيرآباد موجود مي باشد كه در حال 

ز مسافران به هنگام مراجعه به روستاهاي فوق توليدات گياهي روستاهاي فوق را خريداري مي حاضر نيز بسياري ا

 .نمايند

  گل گاو زبان): ٤٣( شماره تصوير

  
شناخت دقيق و اساسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و منابع مختلف مرتبط با آنها 

براين . ايه گذاري و جهت دهي به آنها نقش اساسي را در پي خواهد داشتدر الويت بندي، احصاء و چگونگي سرم

اساس هر چقدر طرح هاي شناخته شده در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي نقاط روستايي به طور دقيق دسته 

اي الزمه چنين ويژگي . 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

مطابق با مطالعات فصل دوم و همچنين اقدامات ميداني صورت گرفته پتانسيل هاي موجود روستا در ابعاد اقتصادي 

  .ه بندي مي باشندزير قابل دست

 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

 .رورش و نگهداري دام هاي سنگين نيز فراهم مي نمايدپ

  پرورش و نگهداري انواع طيور يكي ديگر از شاخص هاي الزم جهت هرگونه سرمايه گذاري در روستا به شمار مي

 .رود

  با توجه به رونق فعاليتهاي دامداري و توليد روزانه قابل توجه شير در روستا و مناطق پيرامون آن بستر را براي

 .حداث و ايجاد صنايع لبني ميسر ساخته استا

  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

 واع گياهان استپي در پيرامون روستاسرمايه گذاري در جهت توليد انواع گياهان دارويي كه با توجه به وجود ان 
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 امكان توليد زعفران، گل محمدي در روستا با قابليت برندسازي  

 تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران ها جهت تحرك اقتصادي روستا

وان گفت كه مناطق روستايي عليرغم آنكه به عنوان نقاطي با محوريت توليد كشاورزي شناخته مي شوند اما مي ت

. روستا با توجه به پتانسيل هاي مختلف قادر است در بسياري از زمينه ها و ابعاد توليدي يا خدماتي نقش آفرين باشد

امروزه بحث بوم گردي يا گردشگري در مناطق روستايي به سبب وجود قابليت هاي طبيعي، آثار تاريخي يكي از 

رود بنابراين مي توان گفت كه محورهاي توليد در مناطق  مباحث مهم در توليد خدمات مختلف به شمار مي

بنابراين محورهاي توليد  ؛روستايي تك بعدي نبوده بلكه مي تواند در جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

  .براي روستاي وير در سه بعد زير قابل دسته بندي مي باشد

 دامداري و دامپروري با تأكيد بر اصالح نژاد 

اين منظور پرورش و نگهداري گوسفند رومانوف يكي از نژادهايي است كه جهت بهروري بهتر و افزايش درآمد و  براي

بنابراين از آنجا كه دام سبك موجود در كشور مناسب با چراي مرتعي است  ؛توليد براي روستاي فوق توصيه مي شود

گهداري كه مقرون به صرفه نيز نمي باشد لذا الزم است و نمي توان اين نژاد را با روش پرداربندي و دامداري صنفي ن

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

  :تند ازبر اين اساس دام هاي سبك كه مي تواند در دامداري هاي صنعتي نگهداري شوند عبار

 گوسفند رومانوف 

 گوسفند سافولك 

 گوسفند فين شيپ 

 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 

اد و ارائه گردد كه اين توليدات تنها مختص فرآورده عسل نبوده بلكه ساير فرآورده هاي آن سطح روستاي وير پيشنه

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  

اد خام و اوليه شامل شير كه در سطح روستا موجود مي باشد و بدون تغيير و به صورت خام صادر مي گردد در مو

  .صورت ايجاد و احداث صنايع مرتبط مي تواند در جهت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي موثر واقع شوند
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افراد بومي و غيربومي،  جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني قابل اجرا توسط

  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 

روستايي كارآفريني امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد، چرا كه تأكيد بر بخش هاي اقتصادي موجود در مناطق 

به تنهايي نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ريشه كني فقر، افزايش درآمد 

روستاييان گردد از سوي ديگر براي نيل به اقتصاد مقاوتي كه مهمترين سياست كالن اقتصادي كشور را شكل مي 

  .ق روستايي را اجتناب ناپذير مي نمايددهد، بهره گيري از تمام ظرفيتها و توانهاي موجود در مناط

به طور كلي كارآفريني روستايي به عنوان يك راهبرد اساسي براي توسعه روستايي مي تواند كمك شاياني براي 

متنوع سازي اقتصاد،  توسعه روستاها كرده و منجر به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد،

بنابراين هر فعاليتي در روستاها مستلزم پاسخ گويي به دو  ؛بع و بهبود زندگي روستاييان شوداستفاده بهينه از منا

با توجه به توانمندي ها و پتانسيل هاي انكارناپذير . مشكل عمده و اساسي بيكاري و فقر در نواحي روستايي است

روستاها در عصر . ن مشكالت كاسته شودموجود در روستاها، مي توان به ايجاد زمينه در كارآفريني تا حدودي از اي

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، (ني دارد مفهوم كارآفري

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 

ه عنوان محور توسعه در مناطق روستايي، بخشي است كه جهت توليدات و چند در اين راستا بخش كشاورزي ب

كارآفريني در بخش هاي وابسته، داراي توان هاي افزايش غير قابل مقايسه با بخش هاي اقتصادي ديگر است و به 

عه در هر صورت به منظور نيل به فرآيند توس. 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 

نگريست كه در زير ايده هاي مرتبط با طرح هاي كارآفريني مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بحث و بررسي 

  .قرار مي گيرند

اي كشاورزي، صنعت و خدمات از نظر بنيادي مفهومي مشابه كارآفريني در بخش ه: 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

فعاليت هايي از جمله زراعت، باغداري، گلخانه، پرورش دام و طيور، زنبورعسل، فعاليت هاي جنگل . فريني استكارآ

 مهم ترين زمينه هاي بروز كارآفريني در بخش كشاورزي هستند... داري، آبخيزداري، حفظ و توسعه محيط زيست و

ا در سطح روستا و مناطق پيرامون را به وجود آورند به كه هر كدام از اين فعاليت ها مي توانند زنجيره اي از مشاغل ر

عبارتي ايده هاي كارآفريني در بخش كشاورزي در ايجاد تنوع توليد، رهايي از توليد مواد خام، توليد براي بازارهاي 

ق الزم بنابراين با توجه به موارد فو ؛حايز اهميت مي باشند... ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و خاص، استفاده از
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است كه جهت نيل به فرآيند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسيل و توانهاي موجود آن الزم است اوالً 

به ايده هاي مورد نظر روستاييان در خصوص كارآفريني پرداخت و ثانياً مشاور نيز ايده پردازي هاي ضروري و اساسي 

قدام نمايد كه براساس مورد فوق ايده هاي مهم و اساسي در زيرشاخه را بتواند به تسريع اين فرآيند منجر شود، ا

  :هاي بخش كشاورزي براي روستاييان مورد مطالعه به شرح ذيل ارائه شده است

  مشاغل كشاورزي و زيرشاخه هاي آن - الف

 زراعت 

ند كه اين گندم، جو و عدس مهمترين محصول زراعي است كه در سطح روستاي وير مورد برداشت قرار مي گير

 :محصوالت غالبًا به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرند

  .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

ايي مي توان از توليدات موجود روستا اقدام به ايجاد و توسعه در مقابل فرآيند و چرخه توليد و توزيع محصوالت غذ

  :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 - 

  
  تليرشته و ماكاروني شامل الزانيا، رشته آش، تاليا - 

  
 فهرست توليدات مرتبط با حبوبات 

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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 ارچپرورش ق 

  توليدات گلخانه اي در زمينه انواع محصوالت صيفي جات نظير خيار و گوجه فرنگي - 

  
  كشت زعفران - 

  
  كشت گل محمدي - 

  
  :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 

و از سوي ديگر به دليل سهم ويژه محصوالت دامي در بعد غذايي خانوارها دارد، بستر مناسبي براي  با سالمت مردم

  .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 

ق به شمار مي رود كه در اين خصوص در روستاي وير دام هاي سبك و سنگين به صورت براي توسعه فعاليتهاي فو

توامان پرورش و نگهداري مي شوند كه در زمينه ايجاد واحدهاي دامداري مدرن و صنفي به همراه اصالح نژاد و 
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توسعه اقتصادي و  مي تواند در 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 زمينه  

ليت ايجاد اشتغال در روستا در سطح روستاي وير اين زمينه شغلي قابل اجرا و دستيابي مي باشد كه اهم آنها كه قاب

  :را دارد شامل

  ايجاد مرغداري - 

  
  پرورش و نگهداري بوقلمون - 

  
  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 - 

  
 بور عسلپرورش زن 

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 

اليت در زنبورداري است و مي توان گفت كه اشتغال غالب را هاي مرتبط با آن هر چند مهمترين و اساسي ترين فع

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
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  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

زير مي زنبور عسل به قرار  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، ل،عس: 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 زا 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 رد 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. ستني 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

 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
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 مواد زيادي مقدار شيميايي نظر از آن تركيبات در. تاس 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 نبورهاز 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 هغد 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

 و 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 ارم زهر در كه است تركيبي همان داراي تقريبا

 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 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 عاليتف 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
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 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

ان مواد اوليه مورد نياز صنايع به شمار مي روند لذا مهمترين صنايعي كه مي از آنجا كه توليدات كشاورزي به عنو

توانند در سطح مناطق روستايي ايجاد گردند صنايع غذايي مي باشد كه با توجه به اينكه غالت و توليدات دامي و 

ع لبني و عسل مهمترين توليدات كشاورزي روستاي وير است لذا صنايع غذايي شامل بيسكوييت سازي، صناي

  .گوشتي مهمترين صنايعي هستند كه مي توانند در سطح روستا داير و ايجاد گردند
  برگزاري كارگاه هم انديشي با حضور مطلعين و مسئولين روستا): ٤٤( رشمارهيتصو

  
  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه اقتصادي و اشتغالزايي روستا

همچنين . ل بهترين ضمانت كننده رفع فقر و محروميت در جوامع روستايي استهمانطور كه پيشتر بيان شد اشتغا

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 . سترسي و دستيابي بيشتر افراد به شغل مناسب براي جوامع روستايي از الزامات دستيابي به توسعه مي باشدد

واقع مي توان گفت كه اشتغال يكي از ابزارهاي موثر، به منظور توزيع عادالنه درآمد، افزايش خدمات اساسي و بهبود 

ار اشتغال به متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي، ساخت. 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 

ه در فرآيند توسع. 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 
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شناسايي افراد بيكار و جوياي كار، بسترهاي مناسبي براي حفظ اشتغال وضع موجود و توسعه ظرفيتهاي موجود نيز 

  .مورد توجه قرار گيرد
  تصادي با رويكرد اشتغالزاييسياستهاي توسعه اق): ٣٥(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

وير مي توان همانطور كه در جدول ذيل نشان مي دهد با توجه به اولويتها و رتبه بندي فعالتهاي اشتغالزا در روستاي 

 ١٧تا حداكثر  ٢فعاليت تقسيم نمود كه قادرند از حداقل  ٣اهم طرح ها و پروژه هاي داراي ظرفيت اين روستا را به 

  .نفر را به صورت مستقيم مشغول به كار نمايند
  ظرفيت فرصتهاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده در روستاي وير): ١٥٤(شماره  جدول

 درآمد طرح  ظرفيت اشتغال  نوع فعاليت

  ١٥٩٢  نفر ٢  پرورش ماهي

  ٧١٨٥  نفر ٩  بوم گردي روستايي

  ١٩٣٦٠  نفر ١٧  كارگاه توليد صنايع لبني

  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

 و افزايش راندمان توليد محصوالت كشاورزي توسعه 

 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 

  پايداربرنامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه 

 بهره گيري از توان و ظرفيت نيروي انساني 
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  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 

  روستابرنامه مرتبط با تبليغات و معرفي قابليت هاي گردشگري 

  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 

برداري موثر از مزيت هاي نسبي  جمعيت فعال كشور به ويژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي و براي بهره

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 

 ي مناسب و موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي موجود روستا در قالب اقتصاد مقاومتيراهكارها 

  :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

 زم دستگاه هاي اجرايي با ساكنين محلي روستاعدم هماهنگي ال 

دستگاههاي اجرايي كه در امر توسعه روستايي دخيل مي باشند عمدتاً 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 

  .گاه اجرايي مرتبط با توسعه اقتصادي امري ضروري و حياتي به شمار مي رودآنها توسط هر دست

 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 ٦د حدو(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

  .را متعهد نمي شوند و غالب مراجعات روستاييان بدون نتيجه باقي مانده است پرداخت تسهيالت فوق

 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

يت كه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال زايي در بخش ديگري از عوامل و مشكالتي كه باعث ايجاد محدود

  .سطح روستا مي گردد

 عدم وجود طرح هاي مناسب و موثر با توجه به پتانسيل و قابليت موجود روستا 
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همچنانچه در مباحث گذشته اشاره شد روستاي وير از برخي ويژگيها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي 

اي بهره گيري از آنها نيازمند طرح هاي مناسب و موثر مي باشد كه در اين خصوص اقدامات قابل دارا مي باشد كه بر

  .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 

 طاي تسهيالت براي گسترش اشتغال زايي در روستا برابر مقررات موجوداع 

 انجام آموزش هاي الزم در جهت ارتقاي مهارت در ارتقاي ظرفيت توليدي روستا 

 بهره گيري از نيروي جوان و زبده روستا 

 روستا ايجاد فعاليتهاي اقتصادي براساس توانمنديها و پتانسيل هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي موجود 

 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 

  آبي فعاليت هاي اقتصادي روستاانجام طرح هاي آبخيزداري در جهت حفظ منابع آب براي تأمين نيازهاي 

 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 ندهكن 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 زشار 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 ورمنظ 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
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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

  ).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 اتخدم

 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 هب

  :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 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 امنظ 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
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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 كمشتر 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

  ).١٣٨٩آبادي، نجف يعقوبي(كند  نمى را تأمين كنونى دنياى ركا 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 دفاق 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 يروين مهارت تطبيق

  ).١٣٨٧همكاران، 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 

اخت دقيق قابليت و پتانسيل هر يك از مراكز روستايي در جهت دهي به توسعه و رشد اقتصادي و اشتغال زايي شن

امري بديهي و ضروري است كه مي بايست متناسب با توان و ظرفيت هر يك از مناطق روستايي بتوان برنامه توسعه 

ك عضوي از منظومه پيراموني خود به فعاليت متناسب با آن را تهيه و تنظيم نمود تا براساس روستا به صورت ي

بپردازد براين اساس با توجه به اقدامات مختلف عملي و نظري كه در خصوص ظرفيت، توان روستاي وير انجام گرفت 

  .مي توان گفت كه محورهاي زير مي توانند به عنوان كانون و هدف توسعه روستا منظور گردند

  :تهاي دامداريمحور توسعه روستا براساس فعالي -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، 

نقش آفرين باشد اين امر زماني حايز اهميت مي يابد كه  ايجاد اشتغال مناسب براي گروه هاي انساني مختلف
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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 

عبارتي فعاليتهاي دامداري اين قابليت را دارا مي باشند كه زنجيره اي از فعاليتهاي متنوع اقتصادي را در سطح 

  .وستا و مناطق پيراموني فراهم سازند و عالوه بر رشد اقتصادي، در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز موثر باشندر

  :زنبورداري -٢

زنبورداري به سبب وجود مراتع در پيرامون روستا و وجود انواع گياهان دارويي و استپي در منطقه از يك سو و 

د روستا از سوي ديگر از توان و ظرفيت قابل توجهي در افزايش توليدا نيروي انساني مجرب و آموزش ديده موجو

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

و قابل اهميت در دنيا تبديل شده است و صنعت گردشگري را مي  در دنياي امروز، گردشگري به يكي از مسائل روز

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 . 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 

و آيين نامه ها در جهت ايجاد مناطق مسئوالن و برنامه ريزان قرار گرفته است و با تصويب دستور العمل ها 

  .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  

كند و صنعتي نوپا به شمار مي 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  ايجادـأمين ايـن نيازها و دارد تا بتوانـد بـا ت

  .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  .زنند اقدام مي 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 

  .ال خواهد داشتاشتغالزايي را بدنب
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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 . ي در اين روستا ايجاد گرددو اقامتگاه بوم گرد يو گردشگر يحيمجتمع تفراين روستا، پيشنهاد مي شود، 

گذشته و حال حاضر مردماني كه از  رام به طبيعت، احترام به فرهنگگردي يا اكوتوريسم در تعريف خالصه يعني احت

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 . 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  

نقش آن در توليد انواع ميوه به عنوان يك ماده غذايي مهم از اهميت قابل توجهي  فعاليتهاي باغداري به سبب

چنين ويژگي . برخوردار است و اين به عنوان يكي از مهمترين توليدات در برخي از مناطق روستايي به شمار مي رود

روستاي وير جز خصيصه  به سبب وجود باغات انبوه و متنوع و وجود نيروي انساني با دانش بومي و مدرن در سطح

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 وير وجود دارد كه ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در چارچوب توسعه 

از . در سطح روستا اهميت يابد... دي محصول، خشكبار و چيپس ميوه وباغات و صنايع مرتبط با آن مانند بسته بن

سوي ديگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مي توان در سطح روستاي وير به كشت و پرورش گل محمدي و 

  . محصول پسته نيز اقدام نمود

 فعاليت هاي صنعتي و كارگاهي  

توليدات كشاورزي، صنعتي از جمله كارگاه هاي توليد كفش و وجود كارگاههاي موجود در سطح روستاي وير كه در 

البسه كه عمدتاً از جنبه صادراتي برخوردار هستند بخش ديگري از قابليت هاي توليدي روستاي وير به شمار مي رود 

ر مي كه با توجه به جنبه صادراتي آن كه عمدتاً مورد هدف بازارهاي منطقه اي و ملي از جمله مركز كشور را در ب

  .گيرد مي تواند سطح توسعه هر چه بهتر در روستاي وير گردند

 زراعت  

فعاليت هاي زراعي به عنوان اولين و مهمترين محور توسعه اقتصاد روستا محسوب مي شود كه با توجه به توليد و 

بري كشت محصوالت نظير غالت، حبوبات و صيفي جات و وجود صنايع تبديلي مرتبط با آنها از جمله رشته 

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 وير مورد توجه واقع شود

 حفظ محيط زيست 

كسب  يكي از مهمترين نتايج اين نگرش به گردشگري و طبيعت گردي، ايجاد اشتغال براي ساكنان بومي منطقه و

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
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ايش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش مردم محلي با نم. 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

ب است را حفظ و نگهداري كنند؛ چرا كه بوم گردي به وضوح يكي از راه ها و منابع گردشگران و طبيعت گردان جذا

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 

و فناوري اطالعات، حتي دورترين و بكرترين نقاط روي زمين  با پيشرفت هاي صورت گرفته در صنايع حمل و نقل

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 چشموجود 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

در مي توان از جمله فعاليت هايي است كه ... حيطي، برگزاري همايش هاي مختلف و تبليغات مبراي 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 ٢٠٠٢ف رسمي در سال تعري

 :تزير پايبند اس

 حفاظت از محيط طبيعي و فرهنگي پيرامون؛ 

 ايجاد كمترين اثر بر محيط طبيعي اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ 

 ت فرهنگي و فيزيكي خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و استفاده از معماري و مصالح بومي و داشتن باف

 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 و به كار گيري انرژيهاي پايدار به روش هاي سنت استفاده از انرژي 
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 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 اي تحقيقاتي در جهت برنامهه 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 با شيوه اي كه مطلوب براي مسافران باشد اداره مي شده و

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. ه انجام برسانداز غذاهاي محلي آنجا استفاده و در محيطي طبيعي سفر خود را ب

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 و فعاليت خدمات، محصوالت

هاي اصلي يك  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 

طبيعي منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعه محلي، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با كيفيتي 

  .داي طبيعي فراهم نماينه قابل قبول و تعريف شده در محيط
  نمونه اي از اقامتگاه بوم گردي): ٤٥( 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

از مصالح بومي و با بهره بردن از حداكثر دانش بومي و هماهنگ با محيط طبيعي و فرهنگي هستند، با استفاده 

 .دپيرامون خود احداث شده و در طي مدت بهره برداري و توسعه اقامتگاه اين شرايط بايستي تداوم داشته باش

  مبلمان و تجهيزات سنتي و طراحي داخلي و خارجي كليه اقامتگاه هاي بوم گردي بايد با رويكرد بهره برداري از

 .بومي صورت گرفته تا ضمن تأمين رفاه براي گردشگران، فرصت آشنايي و درك فرهنگي منطقه فراهم شود
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  در كليه اقامتگاه هاي بوم گردي طرح هاي مشخصي در خصوص مديريت و بازيافت پسماندها و استفاده بهينه از

م گردي نبايد در هيج شرايطي به آلودگي زيست محيطي بستر پيرامون پسابها به اجرا در آيند، وجود اقامتگاه هاي بو

 .خود منتهي شود

 دكليه شيرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي بايد از انواعي انتخاب شود كه كاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشن. 

 اكثر صرفه جويي در نورپردازي اقامت گاه هاي بوم گردي بايد ضمن تامين روشنايي مورد نياز گردشگران، حد

 .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

حرارتي در اقامت گاه محيط زيست منطقه داشته باشد و با رعايت اصول معماري بومي و دانش فني روز، ميزان نشت 

 .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

همچنين رعايت اصول بهداشتي و پاكيزگي كليه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي براساس استاندارد هاي و ضوابط 

 .تمي اسالزا

 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

 گي پيرامون حضور راهنمايان و بلدهاي محلي و فراهم نمودن فرصت بازديدي از سيماي طبيعي و بستر فرهن

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

اي ضمن شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با فعاليت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طي اقامتگاه ه

گزارشاتي كه هر دو سال يك بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم را در خصوص مديريت حوادث در 

تجهيزات امدادي در حد نياز و از جمله تعامل با نهادهاي محلي امدادي، تأمين ( 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. 

ها در تعامل با كارشناسان استاندارد سازي و معاونين گردشگري ادارات كل ميراث  ن طبيعت گردي استانكارشناسا

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 مشايان ذكر است؛ روند رو به رشد بو. 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 يران باشد، به رسميت شناختن اقامتگاهتوسعه پايدار گردشگري در ا

 .تو اركان ياد شده اس
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 معرفي طرح 

اقامتگاه بوم گردي نوعي از محل هاي اسكان براي مسافران است كه بر خالف هتل ها كه ويژگي يكساني دارند، 

تگاهي بومي و محلي است كه عمدتا در خانه هاي قديمي داراي ويژگي خاص محيطي خود بوده و به نوعي اقام

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 

 .دد را به انجام برسانسفر خو

 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

ن ساختارهاي گرا، ساختار مالكيت و مديريت خانوادگي و مشاركت جامعه بومي و در نهايت داشت 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 

لباس،  صندوقچه هاي قديمي بجاي قفسه هاي كتاب و. در اين واحدها بايد همه خدمات رنگ سنت داشته باشد

جاجيم و گليم بجاي فرش و موكت، غذاهاي محلي، شب نشيني دور آتش بجاي تماشاي تلويزيون، دوشيدن شير 

هر چقدر سنتي تر باشيد و ابداعات نوستالوژيك داشته . گاو، پختن نان و غيره از جاذبه هاي اين محلها مي باشد

نين مي توان فعاليت هاي طبيعت گردي مكمل همچ. 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 . وقع اين واحدها بصورت امروز داراي شناسنامه نبودندم

ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تدوين گشته و از آن زمان ايجاد واحدهاي بوم گردي شدت گرفته و در حال 

  .دباشنواحد ثبت شده با اين عنوان به فعاليت مشغول مي  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 

كميته طبيعت گردي معاونت گردشگري سازمان ميراث در حال حاضر براي تاسيس اقامت بوم گردي بايد به 

 .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

ن اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردي در ايران بر همي. 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 الخصوص خارجي جذابيتي وصف گردشگران علي

مه مي باشد توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي در دستور دولت بوده و بر اين اساس دولت برنامه هاي گردشگر هدف برنا

  .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 . ه درجه تقسيم شده استبر اساس ضوابط تعريف شده اين اقامتگاه ها به س

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

ر يك از درجه ها اعالم شده است كه در تمام اقامتگاه هاي بوم گردي بايد طرح هاي مشخصي درباره مديريت و ه

  .دبازيافت پسماندها و استفاده بهينه از پسابها به اجرا درآي

 نقش پروژه در تأمين رفاه اجتماعي 

جامعه ايران در افق بيست ساله  در چشم انداز بيست ساله توسعه كشور در بحث رفاه و تأمين اجتماعي، تصوير

  :تچنين اس

 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 ارزشريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تا

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، ( يغربوب دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جن

، 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

 وسعه كارآمد، جامعه اخالقي، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، ت

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 گريثر در اشكال گوناگون آن دامروزه مفهوم شهرها بدون مراكز تفريحي و گردشي مؤ

 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 يردايپا

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
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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 يو بستر ارتباط و تعامل اجتماع يفراغت يفضاها نينظر تأم

  .شود يدر شهرها اشاره م نآ 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 يزيه ردر روند برنام) 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(وندان شهر

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 آن با شاخص بر اساس 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 يمراكز تفريحي و گردشي م كه ؛دارد ازيساكت و آرام ن يساعت فضا

 طيرا به عنوان محشهرها هاست كه  آن يطيمح ستيحي و گردشي در شهرها، كاركرد زمراكز تفري ياثرها نيتر مهم

، دهمقابله كر ينادرست تكنولوژ يدار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد يمعن يجامعه انسان ستيز

كشورها  گريددر  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
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  يختآثار جامعه شنا. 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

وفه انسان شك 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 يراز مراكز تفريحي و گردشي و عدم بر خوردا 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 يمانسان را  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 يبه طوردارد  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

اعتبارات به تفكيك هر دهستان  تهيه جدول و شبكه فعاليت هاي ساالنه و تخصيص تسهيالت يا

  و روستا

  پرورش ماهي
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  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 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 

 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): ١٥٥(شماره جدول

مساحت  شرح

 )متر مربع(

ارزش واحد  مشخصات فني

 )هزار(

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

 - - ر شده از طرف سازمان جنگل ها و مراتعملكي يا واگذا ١٥٠٠ زمين

 محوطه سازي 

 هزينه محوطه سازي): ١٥٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  )متر مربع(مساحت  شرح رديف

 ٢٠ ٢٠  ١٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ٣٠ ٣٠٠ ١٠٠ ايجاد راه دسترسي ٢

 ٧٠ ٧٠٠ ١٠٠ احداث كانال آب و آبرساني ٣

  ١٢٠ جمع

 ساختمان سازي 

  هزينه محوطه سازي): ١٥٧(شماره جدول

 

 )ميليون ريال(كل هزينه   )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت  نوع ساختمان شرح

 ٦٠ ٣٠٠٠ ٢٠ معمولي  انبار 

 ٣٦ ٣٠٠٠ ١٢ - اتاق برق

 ٤٤٨ ٧٠٠ ٦٤٠ - حوضچه مجزا ٦حوضچه ها و كف سازي 

 ٦٠ ٣٠٠٠ ٢٠ معمولي نگهباني وكارگري

  ٦٠٤  جمع
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 ماشين آالت و تجهيزات 

 هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ١٥٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات  رديف

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ ١ باسكول ١

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ ١ ...وسايل كار تور و سطل و ٢

 ١٥ ١٥٠٠٠ ١ وسايل تعمير گاهي ٣

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ ١ دستگاه ضد عفوني آب ٤

 ٣٠ ٣٠٠٠٠ ١ شبكه هوادهي ٥

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ ١ آب شبكه آبرساني و برگشت ٦

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ ١ ساير ٧

 ٢٥٠ جمع

 تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني آنها 

 هزينه خريد تأسيسات عمومي): ١٥٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(ش كل ارز )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح رديف

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ - تاسيسات برق ١

 ٤٥ ٤٥٠٠٠٠ - تاسيسات سوخت رساني ٢

  ٨٠  ٨٠٠٠٠  -  وسايل گرمايشي و سرمايشي  ٣

 ٢٠٥ جمع

 وسايل حمل و نقل 

  هزينه خريد وسايل حمل و نقل): ١٦٠(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات تعداد شرح رديف

١ - - - - - 

 - جمع

 هزينه تأسيسات اداري 

  هزينه خريد تأسيسات اداري): ١٦١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٥٠ كامپيوتر، صندلي، سيستم امنيتي 

 ٥٠ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه قبل از بهره برداري): ١٦٢(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٢٦ ...شاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و م

 ٢٦ جمع
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  هزينه اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ١٦٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٠ زمين ١

  ٧٢٤ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٢٥٠ ماشين آالت و تجهيزات ٣

  ٢٠٥ تاسيسات ٤

  ٠ وسايل نقليه ٥

  ٥٠ تجهيزات ٦

  ٢٦ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧

  ٤  وسايل دفتري  ٨

 ٦٢ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٣٢١ جمع

 مواد اوليه 

  هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ١٦٤(شماره جدول

 )ميليون ريال( زينه كله )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف

 ٨٧ ٣٥٠٠ قطعه ٢٥٠٠٠ بچه ماهي ١

  ٤٢٠ ٦٠٠٠٠٠٠٠ تن ٧ غذا ٢

  ٣٠ ١٠٠٠٠ كيلوگرم ٣٠٠٠ اكسيژن ٣

  ٣ ٣٠٠٠٠٠٠ كيلو گرم ١ دارو و مكمل ٤

 ٥٤٠ جمع

 برآورد هزينه هاي پرسنلي 

  هزينه پرسنلي): ١٦٥(شماره جدول

 )ليون ريالمي(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح

 ٢٢٤ ١٦٠٠٠ ١ كارگر ماهر

  ١٦٨  ١٢٠٠٠ ١ كارگر ساده

 ٣٩٢ - ٢ جمع

 ٩٠ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٤٨٢ - - جمع كل حقوق پرداختي

 برآورد هزينه استهالك و تعميرات 

سته كليه اموال با گذشت زمان از ارزش شان كاسته مي شده و دچار استهالك مي گردند كه ميزان آن ب: 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
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  ستهالك و تعميراتهزينه ا): ١٦٦(شماره جدول

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  درصد

 ١٤ ٢ ٣٦ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ٢١ ١٠  ٢١ ١٠ تاسيسات 

  ١٣ ٥  ٢٥ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

  ٠ ١٠  ٠ ١٠ وسايل نقليه

  ٥ ١٠  ٥ ١٠ تجهيزات اداري

 ٠ ٠  ٦ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ١  ٢٠  تريوسايل دف

 ٥٢ - ٩٣ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  هزينه سوخت و انرژي): ١٦٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٢٨ ٢٧٨٥ ١٠١٠٠ كيلو وات ساعت برق

  ١٥ ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ ليتر گازوئيل

  ٣٧ جمع كل

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  هزينه جاري طرح): ١٦٨(مارهش جدول

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٥٤١ مواد اوليه

  ٤٨٢ حقوق و دستمزد

  ٤٣ سوخت و انرژي

  ٥٢ هزينه نگهداري و تعميرات

  ٦١ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ١٦ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

  ٦٢ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ٩٤ نه استهالكهزي

  ٥ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ١٣٥٦ 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 . ا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما در توليد نقش دارد اطالق مي شودحداقل يك دوره توليد ي

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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  براورد سرمايه در گردش): ١٦٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

  ١٣٥  )ماه٣(مواد اوليه   ١

  ١٢٠ )ماه ٣(حقوق ودستمزد كاركنان  ٢

  ١٠ )ماه ٣(سوخت و انرژي  ٣

  ١٣  )ماه ٣(تعميرات   ٤

 ٢٧٩ جمع

 برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي شتغالا طرح هاي وام آورده متقاضي و طريق از طرح اين مالي منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد هزينه سرمايه گذاري و منابع تأمين آن): ١٧٠(شماره جدول

كل سرمايه گذاري  شرح
 )ميليون ريال(

درصد آورده 
 متقاضي

آورده متقاضي 
 )ميليون ريال(

تسهيالت بانكي 
 )ميليون ريال(

 ٠ ٠ ٣٥ ٠ زمين

  ٤٧١  ٢٥٣  ٣٥  ٧٢٤ ه سازيساختمان و محوط
  ١٦٣  ٨٨  ٣٥  ٢٥٠ ماشين آالت و تجهيزات

  ١٣٣  ٧٢  ٣٥  ٢٠٥ تاسيسات
  ٣٣  ١٨  ٣٥  ٥٠ تجهيزات اداري

  ١٧  ٩  ٣٥  ٢٦ هزينه هاي قبل از بهره برداري
  ٣  ١  ٣٥  4  وسايل دفتري

  ٤١  ٢٢  ٣٥  ٦٣ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 
  ٨٥٩  ٤٦٣ - ١٣٢٢ جمع كل

  ١٨٢  ٩٨ ٣٥ ٢٨٠ سرمايه در گردش
 ١٠٤١  ٥٦١ - ١٦٠٢ جمع كل

 برآورد توليدات و فروش محصول 

  برآورد توليد و فروش محصول): ١٧١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل   ) هزار ريال(ارزش واحد  تعداد  فروش ساالنه شرح

 ١٥٩٢  ١٤٠  ١١٣٧٥ ماهي قزل آال

  ١٥٩٢   جمع

 برآورد سود و زيان طرح 

 راورد سود و زيان طرحب): ١٧٢(شماره جدول

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ١٥٩٢  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ١٣٥٦  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٢٣٦  سود ويژه
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 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٧٣(شماره جدول

هزينه كل  شرح هزينه

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد ارمقد

 ٠ ٠ ١٠٠ ٥٤١ ٥٤١ مواد اوليه

 ٦٥  ٣١٣ ٣٥  ١٦٩  ٤٨٢ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٩ ٨٠  ٣٥  ٤٣ سوخت و انرژي

 ٢٠  ١٠ ٨٠  ٤٢  ٥٢ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ١٦  ١٦ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ١٠٠  ٦٢ ٠  ٠  ٦٢ )درصد ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 ١٠٠  ٩٤ ٠  ٠  ٩٤ هزينه استهالك

 ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

١٠٠  ٥ ٠  ٠  ٥ 

 ١٥  ٩ ٨٥  ٥٢  ٦١ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٥٠٣  ٨٥٣ 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 خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي ههزين 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
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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 ركا روش

  .است آمده سال بدست ٤.٠٣برابر  طرح اين سرمايه بازگشت دوره .شود

  
 كل سرمايه گذاري سرانه 

 »فرد هر ازاي به« معناي به و دشو 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

 سرمايه ريال ميليون ٨٠١ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٨٠١ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري

  
  بازدهي سرمايهنرخ 

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

  . مختلف به كار گرفته مي شود گذاري يا براي مقايسه بازدهي چند سرمايه گذاري

  
 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 ١٩ميزان 

  بوم گردي روستايي
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  د توليد، عرضه و مراحل آنفرآين

 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 دوارن يط و يداريخر طرح ياجرا حلهمر در ثابت يها ييدارا. شود يم

  هزينه هاي زمين  
  هزينه خريد زمين): ١٧٤(شماره جدول

  

  

  هزينه هاي محوطه سازي 

  ازيهزينه محوطه س): ١٧٥(شماره جدول

  مساحت  شرح رديف

 )تعداد/متر مربع(

ارزش واحد  مشخصات فني

 )هزار ريال(

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

خاكبرداري و  ١

 تسطيح زمين

  ١٠٠ ١٠٠ )اسكيپر ( تسطيح زمين  ١٠٠٠

فضاي سبز و زيبا  ٢

 سازي محوطه

فضا سازي با كاشت درختان و نصب  ٢٥٠

 صندلي به همراه زيبا سازي محوطه

١٦٣ ٦٥٠ 

ديوار كشي و حصار  ٣

 كشي

 ٤١٩ ٢٦٠ ديوار كشي و حصار كشي محوطه ١٦١٠

  ٤٥  ٢٥٠٠    ١٨  محوطه روشنايي  ٤

  ٤٢  ٤٢٠٠٠    ١  درب ورودي  ٥

 ٧٦٨ جمع

 هزينه هاي ساختمان سازي 

  هزينه ساختمان سازي): ١٧٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مساحت متر مربع شرح رديف

 مجموعه اقامتي بومي با سبك معماري محلي ١

  )اتاق با سرويس بهداشتي و حمام ٨(

١٤٠٠  ٧٠٠٠  ٢٠٠  

 ٧٠٠ ٧٠٠٠ ١٠٠ سالن پذيرايي سفره خانه سنتي ٢

 ١٨٠ ٦٠٠٠ ٣٠ آشپزخانه ٣

 ٣٥ ٣٥٠٠ ١٠ آبدارخانه  ٤

 ٣٨ ٣٨٠٠ ١٠ انبار  ٥

 ١٢٠ ٤٠٠٠ ٣٠ سرويس هاي بهداشتي عمومي  ٦

 ١١٤ ٣٨٠٠ ٣٠ الكر كاركنان ٧

 ٦٠ ٥٠٠٠ ١٢ اتاقك نگهباني ٨

 ٥٠ ٢٥٠ ٢٠٠ فضاي بازي كودكان  ٩

 توضيحات )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد مساحت زمين

١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠  
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 ١٤٠ ٧٠٠٠ ٢٠ اتاق مديريت  ١٠

 ١٢٥ ٥٠٠٠ ٢٥ استراحتگاه كاركنان ١١

 ١٢٠ ٤٠٠٠ ٣٠ فروشگاه صنايع دستي  ١٢

 ٣٠٨٢ جمع كل

 هزينه هاي خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  و تجهيزاتهزينه خريد ماشين آالت ): ١٧٧(شماره جدول

هزار (ارزش واحد  تعداد شرح رديف

 )ريال

ميليون (ارزش كل 

 )ريال

 ٢٧٤ ٢٧٤٧٨٣ ١ تجهيزات آشپزخانه  ١

 ٢٧٤ جمع

 هزينه هاي خريد تأسيسات عمومي و تجهيزات 

  هزينه خريد تأسيسات عمومي و تجهيزات): ١٧٨(شماره جدول

 )يليون ريالم(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح رديف

 ١٥٥ ١٥٥٠٠٠ انشعاب برق و تابلو برق انشعاب برق ١

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ گاز رساني و تاسيسات مربوطه انشعاب گاز ٢

 ٣ ٣٠٠٠ خط تلفن كشي ٢ تلفن كشي ٣

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ لوله گذاري انشعاب آب ٤

 ٢٢٨ جمع

 خريد وسايل نقليه 

  هزينه خريد وسايل نقليه): ١٧٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات دتعدا شرح رديف

 ٤٠٠ ٤٠٠٠٠٠ پژو پارس ١ سواري ١

 ٤٠٠ جمع

 تأسيسات و تجهيزات اداري 

  هزينه خريد تأسيسات و تجهيزات اداري): ١٨٠(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ١٤٥ تاسيسات صوتي

 ١١٢ سيستم سرمايش و گرمايش

 ٦٦ ...امپيوتر، تلفن وميز و صندلي، ك

 ٣٢٣ جمع

 هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  هزينه هاي قبل از بهره برداري): ١٨١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٧٤ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

 ٧٤ جمع
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  زا و ميزان سرمايه ثابتبرآورد اج): ١٨٢(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٠٠٠ زمين ١

 ٣٨٥٠ ساختمان و محوطه سازي ٢

 ٢٧٤ ماشين آالت و تجهيزات ٣

 ٢٢٨ تاسيسات ٤

 ٤٠٠ وسايل نقليه ٥

 ٣٢٣ تاسيسات و تجهيزات اداري ٦

 ٧٤ هزينه هاي قبل از بهره برداري ٧

 ٣٠٧ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٨

 ٦٤٥٧ جمع

 برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه مواد اوليه مصرفي): ١٨٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش ساالنه  )هزار ريال(ارزش روزانه  )ساالنه(مصرف  شرح

 ١٧٨٦ - - مواد اوليه مصرفي  

 ١٧٨٦ جمع

 هزينه هاي پرسنلي 

  يبرآورد هزينه هاي پرسنل): ١٨٤(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  تعداد شرح

 ١٦٨ ١٢٠٠٠ ١ انتظامات و نگهبان

 ٢٦٦ ١٩٠٠٠ ١ سالن مدير

 ١٦٨ ١٢٠٠٠ ١ پذيرش

  ٢٥٢  ١٨٠٠٠  ١ سر آشپز

  ٢١٠  ١٥٠٠٠  ١ اشپزخانه كارگر

  ٢٥٢  ١٨٠٠٠  ١ آشپز

  ١٤٠  ١٠٠٠٠  ١ شويي ظرف

  ٣٣٦  ١٢٠٠٠  ٢ ساده كارگر

 ١٧٩٢ - ٩ جمع

 ٤١٢ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٢٢٠٤ - - جمع كل حقوق پرداختي

 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
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هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، وسايل نقليه، تاسيسات،  ساختمان ها و : و نگهداري تعميرات

  .ملزومات مصرف مي گردد و درصد آن براي دارايي هاي متفاوت، فرق مي كند
  برآورد هزينه هاي استهالك و تعميرات): ١٨٥(شماره جدول

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )الميليون ري(مبلغ  درصد

 ٧٧ ٢ ٢٦٩ ٧ ساختمان و محوطه سازي

 ١٣ ٥ ٢٧ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

 ١١ ٥ ٢٢ ١٠ تاسيسات 

 ٣٢ ١٠ ٦٤ ٢٠ تاسيسات و تجهيزات اداري

 ٤٠ ١٠ ٤٠ ١٠ وسايل نقليه

 ٠ ٠ ٧٦ ١٠ پيش بيني نشده

 ١٧٤ - ٤٥٥ - جمع

 برآورد هزينه سوخت و انرژي 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي ): ١٨٦(هشمار جدول

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ١١٤ ٨٠٠ ١٤٢٩٤٨ كيلو وات ساعت برق

 ١٦٤ ٢٢٨٠ ٧٢٣١٦ مترمكعب آب

 ٤٢٧ ٧٠٠ ٣٨٨٩١ مترمكعب گاز

 ١٥٤٥ - - پالس تلفن

  ٣٥١ جمع كل

 برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  برآورد هزينه هاي جاري طرح): ١٨٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ١٧٨٦ مواد اوليه

 ٢٢٠٤ حقوق و دستمزد

 ٣٥١ سوخت و انرژي

 ١٧٤ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٢٤٨ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

 ٧١ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ٢٦٥ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 ٤٥٥ هزينه استهالك

 ١٤ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

  ١٢  بيمه

 ٥٥٨٤ جمع كل

 



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٣٨ 

 
 

 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 . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما 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 ):١٨٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٥٧ )ماه هزينه حقوق و دستمزد  ١(حقوق ودستمزد كاركنان  ١

 ٢٩ )ماه ١(سوخت و انرژي  ٢

  ١٤٨  )ماه ١(مواد اوليه   ٣

  ١٤  )ماه ١(تعميرات   ٤

 ٣٥٠ جمع

 جمع كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن 

 درصد پيش ٦روستايي با نرخ بهره  زايي اشتغال طرح هاي وام آورده متقاضي و طريق از رحط اين مالي  منابع تامين

 .است گرديده بيني

  برآورد كل سرمايه گذاري و منابع تأمين آن): ١٨٩(شماره جدول.

كل سرمايه گذاري  شرح

 )ميليون ريال(

درصد آورده 

 متقاضي

ميليون (آورده متقاضي 

 )ريال

 ميليون(تسهيالت بانكي 

 )ريال

 ٦٥٠ ٣٥٠ ٣٥ ١٠٠٠ زمين

  ٢٥٠٣  ١٣٤٨  ٣٥ ٣٨٥٠ ساختمان و محوطه سازي

  ١٧٩  ٩٦  ٣٥ ٢٧٤ ماشين آالت و تجهيزات

  ١٤٨  ٨٠  ٣٥ ٢٢٨ تاسيسات

  ٢٦٠  ١٤٠  ٣٥ ٤٠٠ وسايل نقليه

  ٢١٠  ١١٣  ٣٥ ٣٢٣ تاسيسات و تجهيزات اداري

  ٤٨  ٢٦  ٣٥ ٧٤ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٤٩٦٢٠٠  ١٠٨  ٣٥ ٣٠٧ %)٥(ي نشده هزينه هاي پيش بين

  ٤١٩٨  ٢٢٦٠ - ٦٤٥٨ جمع كل

  ٢٢٨  ١٢٣ ٣٥ ٣٥٠ سرمايه در گردش

 ٤٤٢٥  ٢٣٨٣ - ٦٨٠٨ جمع كل
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 برآورد توليدات و فروش محصوالت 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت): ١٩٠(شماره جدول

 )لميليون ريا(ارزش كل   ) هزار ريال(ارزش واحد  تعداد  فروش ساالنه شرح

 ٢٤٥٠ ٧٠٠ ٣٥٠٠ اقامت

 ٧٣٥ ٢١٠ ٣٥٠٠ رستوران

 ٣٣٠٠ ١١٠٠ ٣٠٠٠ تور گردشگري

  ٧٠٠  ٢٠٠  ٣٥٠٠  فروشگاه صنايع دستي

 ٧١٨٥   جمع

 برآورد سود و زيان طرح 

  برآورد سود و زيان طرح): ١٩١(شماره جدول

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ٧١٨٥  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ٥٥٨٤  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ١٦٠٠  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ١٩٢(شماره جدول

هزينه كل  شرح هزينه

 )ميليون ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ١٧٨٦ ١٧٨٦ مواد اوليه

 ٦٥ ١٤٣٣ ٣٥ ٢٢٠٤ ٢٢٠٤ حقوق و دستمزد

 ٢٠ ٧٠ ٨٠ ٣٥١ ٣٥١ رژيسوخت و ان

 ٢٠ ٣٥ ٨٠ ١٧٤ ١٧٤ هزينه نگهداري و تعميرات

 ١٥ ٣٧ ٨٥ ٢١١ ٢٤٩ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

 ٠ ٠ ١٠٠ ٧٢ ٧٢ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

درصد مقدار وام  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

 )سرمايه ثابت 

١٠٠ ٢٦٦ ٠ ٠ ٢٦٦ 

 ١٠٠ ٤٥٥ ٠ ٠ ٤٥٥ هزينه استهالك

 ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

١٠٠ ١٥ ٠ ٠ ١٥ 

  ١٠٠  ١٢  ٠  ٠  ١٢  بيمه

  ٢٣٢٢  ٣٢٦١ جمع كل

 تعيين درصد فروش در نقطه سر به سري 

 ميزان اب 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
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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 هاي هزينه هرقدر. ديد خواهد زيان باشد، كمتر اگر و ردب 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 شرو 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 گذاري، سرمايه ي اوليه مقدار كه است گونه بدين كار روش

  .است آمده بدست ٢.٩١برابر  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

 سرمايه ريال ميليون ٧٥٦ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و ميليون ريال است ٧٥٦ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري

  
 نرخ بازدهي سرمايه 

يه گذاري يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي از نرخ بازده سرما

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 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 ٢٧ميزان 

  كارگاه توليد صنايع لبني

  
  فرآيند توليد، عرضه و مراحل آن

 در ـازين مورد هيسرما .ـرديگ يم صورت يگذار هيسرما طرح، از يبهره بردار و طرح يرااج 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 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 ردبرآو

 زمين محل اجراي طرح 

  هزينه خريد زمين): ١٩٣(شماره جدول

  

  
 توضيحات )ميليون ريال(قيمت كل  )هزارريال(قيمت واحد مساحت زمين

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  
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 محوطه سازي و برآورد هزينه هاي آن 

  هزينه محوطه سازي): ١٩٤(شماره جدول

ردي
 ف

متر (مساحت  شرح
 )مربع

هزار (احد ارزش و مشخصات فني
 )ريال

ميليون (ارزش كل 
 )ريال

 ١٠٠ ١٠٠ )اسكيپر ( تسطيح زمين  ١٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح زمين ١

 ١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠ سازي رو پياده و آسفالت ٢

ديوار كشي و حصار كشي  ٥٠ ديوار كشي و حصار كشي ٣
 محوطه

٢٧ ٥٥٠ 

  ٢٢٧ جمع

 ساختمان سازي 

  ازيهزينه ساختمان س): ١٩٥(شماره جدول

 ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز 

  هزينه خريد ماشين آالت و تجهيزات): ١٩٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت  )هزار ريال(قيمت واحد  تعداد نوع تجهيزات  رديف

 ٦٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ١ مخزن انتي فوم ١

  ١٨٦  ١٨٦٠٠٠ ١ الكتروپمپ سانتريفوژ ٢
  ١٤٤  ١٤٤٠٠٠ ١ كنتور حجمي ٣
  ٢١٦  ٢١٦٠٠٠ ١ مبدل حرارتي ٤
  ٤٠٨  ٢٠٤٠٠٠ ٢ مخزن نگهداري شير خام ٥
  ٦٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ١ پاستوريزاتور ٦
  ١٢١  ١٢١٢٠٠ ١ پروس تانك سه جداره ٧
  ٣٦  ١٨٠٠٠ ٢ الكتروپمپ ٨
  ٩١٢  ٤٥٦٠٠٠ ٢ ماشين بسته بندي شير ٩
  ٩٣  ٩٣٦٠٠ ١ تري بلندر ١٠
  ٢١٣  ٢١٣٦٠٠ ١ مبدل حرارتي ١١
  ٦٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ١ cipسيستم سشنتشو ١٢
  ٦٠٦  ٦٠٦٠٠٠ ١ تجهيزات سردخانه ١٣
  ٤٠٨  ٤٠٨٠٠٠ ١ زات آزمايشگاهيتجهي ١٤
  ٣٩٩  ١٣٣٢٠٠ ٣ پروس تانك ١٥
  ٣٨٤  ١٩٢٠٠٠ ٢ مخزن ذخيره شير ١٦

 ٥٩٢٨ جمع

  

 )ميليون ريال(كل هزينه  )هزار ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت  نوع ساختمان شرح

 ٢١٠٠ ٦٠٠٠ ٣٥٠ سوله توليد سالن
 ٨٤ ٦٠٠٠ ١٤ مسقف نگهباني

 ٩٥٢ ٧٠٠٠ ١٣٦ مسقف ها سرويس و اداري
 ٧٠٠ ٧٠٠٠ ١٠٠ مسقف خانه سرد

  ٣٨٣٦  جمع
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 تأسيسات مورد نياز 

  هزينه خريد تأسيسات مورد نياز): ١٩٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  مشخصات فني شرح رديف

 ٤٥٠ ٤٥٠٠٠٠ - انشعاب برق ١

 ٣٥ ٣٥٠٠٠ - انشعاب گاز ٢

 ٢ ٢٠٠٠ خط تلفن كشي ٢ تلفن كشي ٣

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ - انشعاب آب ٤

  ٧٠  ٧٠٠٠٠  -  وسايل گرمايشي و سرمايشي  ٥

  ٢٠  ٢٠٠٠٠  -  اوليه كمكهاي و حريق اطفاي سيستم  ٦

 ٦٢٧ جمع

 هزينه خريد وسايل نقليه 

  هزينه خريد وسايل نقليه): ١٩٨(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  )هزار ريال(ارزش واحد  صاتمشخ تعداد شرح رديف

 ٣٨٠ ٣٨٠٠٠٠ - ١ سواري ١

  ٥٠٠  ٥٠٠٠٠٠  -  ١  نيسان يخچالدار  ٢

 ٨٨٠ جمع

 هزينه خريد تجهيزات 

  هزينه خريد تجهيزات): ١٩٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٦ تلفن و فاكس

 ٥٠ ميز، كمد و صندلي اداري

 ٣٠ كامپيوتر، پرينتر 

  ١٠  گاوصندوق

 ٩٦ جمع

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

  برآورد هزينه قبل از بهره برداري): ٢٠٠(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح

 ٢٧٤ ...مشاوره و مطالعات اوليه طرح، اخذ مجوزهاي الزم  و 

  ٧٩  هزينه آموزش پرسنل

  ٤٠٨  )روز ١٥(هزينه راه اندازي توليد آزمايشي 

 ٧٦١ جمع
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 برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت 

  برآورد اجزا و ميزان سرمايه ثابت): ٢٠١(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ١٠٠٠ زمين ١

  ٤٠٦٣ ساختمان و محوطه سازي ٢

  ٥٩٢٨ ماشين آالت و تجهيزات ٣

  ٦٢٧ تاسيسات ٤

  ٨٨٠ وسايل نقليه ٥

  ٩٦ تجهيزات ٦

  ٧٦١ هاي قبل از بهره برداري هزينه ٧

  ٩  وسايل دفتري  ٨

 ٦٣٨ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده  ٩

 ١٤٠٣٢ جمع

 برآورد هزينه خريد مواد اوليه مصرفي 

  برآورد هزينه خريد مواد اوليه مصرفي): ٢٠٢(شماره جدول

 )ميليون ريال( لهزينه ك )ريال(هزينه واحد  واحد مصرف ساليانه نام مواد اوليه و مشخصات فني رديف

 ١٢٠ ٦٠٠٠٠٠٠ تن ٢٠ كيلويي ١٠كارتن  ١

  ٨٨٠٠  ١١٠٠٠ كيلوگرم ٨٠٠٠٠٠ شير ٢

  ٥٢٨  ٩٦٠ عدد ٥٥٠٠٠٠ پاكت بسته بندي ٣

  ١١  ٣٦٠٠٠٠٠ تن ٣ نگهدارنده ٤

  ٢٢  ١٨٠٠٠٠٠٠ تن ١.٢ كنسانتره ٥

 ٩٤٨٠ جمع

 برآورد هزينه پرسنلي 

  برآورد هزينه پرسنلي): ٢٠٣(شماره جدول

 )ميليون ريال(ساليانه  )هزار ريال(حقوق ماهيانه  عدادت شرح

 ٢٢٤ ١٦٠٠٠ ١ مسئول فني

  ١٩٦  ١٤٠٠٠ ١ تكنسين فني
  ٣٠٨  ٢٢٠٠٠ ١ مدير 

  ٢٢٤  ١٦٠٠٠ ١ حسابدار 
  ٤٢٠  ١٥٠٠٠ ٢ اداري و فروش

  ١٦٨  ١٢٠٠٠ ١ سرايداري و نگهباني
  ٣٣٦  ١٢٠٠٠ ٢ راننده و خدمات

  ١٣٤٤  ١٢٠٠٠ ٨ كارگر بخش توليد
 ٣٢٢٠ - ١٧ جمع

 ٧٤٠ %٢٣حق بيمه سهم كارفرما 

 ٣٩٦٠ - - جمع كل حقوق پرداختي
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 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

  . ه مي گرددبه نوع مصرف و نوع اموال با روش هاي متفاوت محاسب

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

  برآورد هزينه هاي استهالك و تعميرات): ٢٠٤(شماره جدول

 تعميرات استهالك شرح

 )ميليون ريال(مبلغ  درصد )ميليون ريال(مبلغ  صددر

 ٨١ ٢ ٢٠٣ ٥ ساختمان و محوطه سازي

  ٢٥ ٤  ٦٣ ١٠ تاسيسات 

  ٢٩٦ ٥  ٥٩٣ ١٠ ماشين آالت و تجهيزات 

  ٨٨ ١٠  ٨٨ ١٠ وسايل نقليه

  ١٠ ١٠  ١٠ ١٠ تجهيزات 

 ٠ ٠ ٦٧ ١٠ پيش بيني نشده

  ٠  ٠  ٢  ٢٠  وسايل دفتري

 ٥٠٠ - ١٠٢٤ - جمع

  هزينه سوخت و انرژيبرآورد 

  برآورد هزينه سوخت و انرژي): ٢٠٥(شماره جدول

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه واحد شرح

 ٢٨ ٢٧٨٥ ١٠٠٠٠ كيلو وات ساعت برق

  ١٢٤ ٥٧٦٠  ٢١٥٠٠ مترمكعب آب

  ٧٢ ١٥٠٠  ٤٨٠٠٠ مترمكعب گاز

  ١٥ -  ٥٠٠٠٠٠ پالس تلفن

  ٨٣  ١٠٠٠٠  ٨٢٥٠  ليتر  بنزين

  ٣٢١ جمع كل

  برآورد هزينه هاي جاري طرح 

  برآورد هزينه هاي جاري طرح): ٢٠٦(شماره جدول

 )ميليون ريال(مبلغ  شرح

 ٩٤٨٠ مواد اوليه

  ٣٩٦١ حقوق و دستمزد

  ٣٢١ سوخت و انرژي

  ٥٠٠ هزينه نگهداري و تعميرات

  ٧٦٤ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ١٩٤ )شفرو درصد از ١(هزينه اداري و فروش 
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  ٦٤٧ )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ٦(هزينه تسهيالت مالي 

  ٢٨  بيمه

  ١٠٢٥ هزينه استهالك

  ١٥٢ )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 ١٧٠٧٢ جمع كل

 سرمايه در گردش 

د نياز بابت هزينه مواد اوليه، كاالهاي ساخته شده براي سرمايه در گردش در واقع به آن مقدار نقدينگي و سرمايه مور

در طرح هاي . حداقل يك دوره توليد يا آن مقدار از هزينه ها كه مستقيما 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): ٢٠٧(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل  شرح رديف

 ٢٥٢  )فروش روز ٥ معادل( مطالبات فروش  ١

  ٧٩٠  )ماه ١(مواد اوليه   ٢

  ٢٨٣ )ماه هزينه حقوق و دستمزد  ١(حقوق ودستمزد كاركنان  ٣
  ٢٧ )ماه ١(سوخت و انرژي  ٤
  ٤٢  )ماه ١(تعميرات   ٥
  ١٤١٨  ساخت جريان در و شده ساخته كاالي  ٦

 ٢٥٥٩ جمع

 جمع كل 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

  سرمايه گذاري برآورد كل ): ٢٠٨(شماره جدول

كل سرمايه گذاري  شرح
 )ميليون ريال(

درصد آورده 
 متقاضي

آورده متقاضي 
 )ميليون ريال(

تسهيالت بانكي 
 )ميليون ريال(

 ٦٥٠ ٣٥٠ ٣٥ ١٠٠٠ زمين

  ٢٦٤١  ١٤٢٢  ٣٥  ٤٠٦٤ ساختمان و محوطه سازي
  ٣٨٥٣  ٢٠٧٥  ٣٥  ٥٩٢٨ ماشين آالت و تجهيزات

  ٤٠٨  ٢١٩  ٣٥  ٦٢٧ تاسيسات
  ٥٧٢  ٣٠٨  ٣٥  ٨٨٠ ليهوسايل نق

  ٦٢  ٣٤  ٣٥  ٩٦ تجهيزات 
  ٤٩٥  ٢٦٦  ٣٥  ٧٦١ هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ٦  ٣  ٣٥  ٩  وسايل دفتري
  ٤٣٤  ٢٣٤  ٣٥  ٦٦٨ %)٥(هزينه هاي پيش بيني نشده 

  ٩١٢١  ٤٩١١ - ١٤٠٣٣ جمع كل
  ١٦٦٤  ٨٩٦ ٣٥ ٢٥٥٩ سرمايه در گردش

 ١٠٧٨٥  ٥٨٠٧ - ١٦٥٩٢ جمع كل
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 حصوالت طرحتوليدات و فروش م 

  برآورد توليدات و فروش محصوالت طرح ): ٢٠٩(شماره جدول

 )ميليون ريال(ارزش كل   ) هزار ريال(ارزش واحد  تعداد  فروش ساالنه شرح

 ٣٢٠٠ ١٦ ٢٠٠٠٠٠ شير

 ٤٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠٠٠٠  خامه 

 ٣٦٠٠  ١٨ ٢٠٠٠٠٠  كره

 ٢٨٠٠ ١٤ ٢٠٠٠٠٠  دوغ

 ٥٧٦٠ ٣٦ ١٦٠٠٠٠  كشك

  ١٩٣٦٠   جمع

  سود و زيانپيش بيني 

  برآورد سود و زيان طرح): ٢١٠(شماره جدول

  )ميليون ريال(مبلغ   شرح

  ١٩٣٦٠  درآمد طرح

  :كسر مي شود

  ١٧٠٧٣  جمع هزينه هاي جاري طرح

  ٢٢٨٧  سود ويژه

 برآورد هزينه ثابت و متغير طرح 

  برآورد هزينه ثابت و متغير طرح): ٢١١(شماره جدول

هزينه كل  شرح هزينه

 )لميليون ريا(

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

 ٠ ٠ ١٠٠ ٩٤٨٠ ٩٤٨٠ مواد اوليه

 ٦٥  ٢٥٧٤ ٣٥  ١٣٨٦  ٣٩٦١ حقوق و دستمزد

 ٢٠  ٦٤ ٨٠  ٢٥٧  ٣٢١ سوخت و انرژي

 ٢٠  ١٠٠ ٨٠  ٤٠٠  ٥٠٠ هزينه نگهداري و تعميرات

 ٠  ٠ ١٠٠  ١٩٤  ١٩٤ )فروش درصد از ١(هزينه اداري و فروش 

 ١٠٠  ٦٤٧ ٠  ٠  ٦٤٧ )درصد ٦(ت مالي هزينه تسهيال

  ١٠٠  ٢٨    ٠  ٢٨  بيمه

 ١٠٠  ١٠٢٥ ٠  ٠  ١٠٢٥ هزينه استهالك

 ٢٠( هزينه استهالك قبل از بهره برداري 

 )درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري 

١٠٠  ١٥٢ ٠  ٠  ١٥٢ 

 ١٥  ١١٥ ٨٥  ٦٥٠  ٧٦٤ )درصد ٥( پيش بيني نشده 

  ٤٧٠٥  ١٢٣٦٧ جمع كل

  



 ١٣٩٧ -زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٤٨ 

 
 

 وش در نقطه سر به سريتعيين درصد فر 

 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 باشد، سر سربه

 باشد، بيشتر متغير عملياتي هاي هزينه و احدو فروش قيمت بين تفاوت هرچه همچنين. بود خواهد باالتر نيز سر به

  .شود مي جذب سريعتر ثابت هاي 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 رتبصو سر سربه نقطه در توليد سطح به توجه

  
 دوره برگشت سرمايه 

 مدت بعبارتي. شود صفر پروژه تجمعي نقدي جريانات 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 بيارزيا 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 بخصوص روش اين. دارند بلندتر ازگشتب

 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 ٤.٠٤برابر  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

 سرمايه ريال ميليون ٩٧٦ حدود شاغل نفر هر ازاي دهد به مي نشان و است ميليون ريال ٩٧٦ طرح اين براي سرانه

  .گيرد مي صورت گذاري

 
 نرخ بازدهي سرمايه 
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نرخ بازده سرمايه گذاري يا نرخ بازگشت سرمايه نسبتي است كه سود حاصل از سرمايه گذاري را در قالب درصدي از 

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 بازدهي سرمايه 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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