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  مقدمه: 

شادن اسات    تار قدرتمندترشادن و حتای بازرگ   ، ترشادن  در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته �توسعه

اید برحسب پیشرفت به سوی اهداف توسعه را ب :گویدبروکفلید در تعریف توسعه می( 2111 ،)فرهنگ لغات آکسفورد

 .بیکاری و نابرابری تعریف کنیم  ،رفاهی نظیر کاهش فقر

اجتماعی را به -گیری متفاوت کل نظام اقتصادیبه طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت

هاای  های اساسی در ساختل دگرگونیشام ،همراه دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد

حتای   ،های عمومی مردم اسات. توساعه در بسایاری از ماوارد    اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه -اجتماعی ،نهادی

 ،بیکااری  ،توسعه را به معنای کاهش فقار  لذا می توان چنین گفت، .گیردبرمی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در

ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در اماور   ،ارتباطات بهتر ،بیشترشدن صنعتی ،نابرابری

 .کندسیاسی جاری تعریف می

جانبه است )نه فقط توسعه اقتصادی( که معطوف به بهبود تمامی ابعااد  امروز تلقی ما از مفهوم توسعه0 فرآیندی همه

م( است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی0 توساعه  زندگی مردم یک جامعه )به عنوان الزم و ملزو

سیاسی0 توسعه فرهنگی و اجتماعی0 و توسعه امنیتی )دفاعی(. مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه0 صارفا   

 .ها را در دستورکار آینده قرار دادبه یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش

از ماردم،   حمایات  جهت آباادانی،  در روستایی گاه های سکونت توسعه ساختاری توسعه ملی، عناصر مهمترین از یکی

اجتماعی، اقتصاادی،   های فعالیت ابعاد کالبدی، به ویژهروستایی، توجه  مناطق پذیری آسیب کاهشکاهش مهاجرت، 

 عماومی،  خادمات  امان،  محایط  ساالم،  قالب توسعه همگن، مسکن در و محیطی انسان در مناطق روستایی است که

 Clayton, & Dent,1993:39)-(Dalalقرار می گیرند  توجه مورد زمین یرکاربزیربنایی و  خدمات

 و رشاد  شاهرها  بای رویاه   گساترش  .است توسعه حال در در کشورهای جدی های دلنگرانی از یکی روستایی توسعه

 بین فاصلة موجود تنها نه دیگرسو، از ورزی،کشا فعالیت های و ناپایداری سو یک از شهری، اصطالح به جمعیت شتابان

 کند. می دیگری مصادره نفع به را انسانی( یکی و گوناگون )طبیعی بلکه منابع دهد، می گسترش را روستاها و شهرها

 بادون  کاه  است به پایین، باال از متمرکز و آمرانه نگرش و تصدیگری رویکرد متعارف زند، می دامن فرایند این به آنچه

 تااکنون  ای، برناماه هاای توساعه    و نیازها سوی و سمت تعیین در آنان و مشارکت ذینفع مردم اساسی نقش به توجه

 .یابد شهری نیز( دست البته روستایی )و توسعه و عمران نشدة تعیی از پیش اهداف به دلخواه به طور نتوانسته است

 :دآی به نظر می الزامی اساسی مقولة چند به الزم توجه بدینسان،

 توساعة اجتمااع   و تحاول  به نسبت آنان بنیادین تصور در و دگرگونی کارشناسان و سازان تصمیم نگرش در بازنگری 

 روستایی؛

 روستانشینان؛ مشارکت با ترغیب همراه روستایی خودگردانی ترویج و آموزش 

 شهری؛ -روستایی  اثرگذار و پیچیده روابط به اکید توجه 

 .های منطق یکپارچة توسعة بر مبتنی قالب رویکردهای در شهری  روستایی پیوندهای تقویت 
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طرح های توسعه روستایی در انواع مختلف طرح های از جمله طرح توسعه اقتصادی، طرح توسعه اجتماعی،کالبادی  

 بهداشات،  اشاتغال،  فقار،  همچاون  مسااللی  زمینة در توسعة روستایی پیشین راهبردهای ناکامی پی روستایی و ... در

 از و گریبان اسات؛  به دست متعدد چالشهای و مسالل با روستایی توسعة هنوز زیست، پایداری محیط و غذایی، منیتا

 برنامه ریزان نظریه پردازان، و است گرفته توجه قرار مورد روستایی توسعة دیگر بار اخیر، سالهای در که روست همین

 ناواحی  ایان  گریباان گیار   مسالل و معضالت از جدید، راهبردهای و ارالة راهکارها با تا آنند بر نیز حکومتی مجریان و

 آورده اناد.  روی بادان  بیشتر کشورها اخیر، سالهای در که است راهبردهایی از روستایی پایدار توسعة به بکاهند. توجه

 است مطرح سؤال این حال، است. سیاسی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، ابعاد تمامی به معطوف توسعه نوع این

 دارد؟  وجود رهیافت پایداری این توسعة پیرامون مشکالتی و چالشها چه ایران، روستایی جوامع که با توجه به شرایط

ارتباط بین روستاها با همدیگر و روستاها با شهر عموما تابعی از اندازه شهر مرکزی، روستاهای مرکزی، میزان و ناوع  

ر مراکز عمده روستایی اسات. وجاود صانایع هام پیوناد باا کارکردهاای        صنعتی شدن آن و میزان خدمات موجود د

اقتصادی روستایی می تواند باعث تقویت وضعیت اقتصادی روستاها به لحاظ انباشت سرمایه، هرچند محادود، شاود.   

این تقویت وضعیت اقتصادی، با تقویت یک بخش و تضعیف و یا حتی حذف برخی بخش های دیگر، می تواند باعاث  

 یرات در ساختار اقتصادی روستا شود. تغی

منطقه ای و ملی و دستیابی باه توساعه یکپارچاه و پایادار مساتلزم       -بازتعریف نقش نقاط روستایی در فضای محلی

شناخت نحوه تاثیر عصر صنعت بر روستاهای هر منطقه با توجه به ابعااد اقتصاادی، اجتمااعی، فرهنگای، ارتبااطی،      

ای و مکانی در توسعه روستایی الزم است. با رف دیگر توجه به تفاوتها و نابرابریهای ناحیهکالبدی و فضایی است. از ط

در نظر گرفتن اصول فوق، ضمن نگهداری جمعیت معقول می توان از منابع روستایی به صورت صحیح استفاده کارد  

ر در فضای ملای باازتعریف کارد.    و ارتباط سیستماتیک روستا با نقاط روستایی دیگر را برای داشتن نقش مفید و موث

این امر عالوه بر بازتعریف نقش روستاها نیازمند بازتعریف نقش روستاهای حوزه نفوذ آنها و باه خصاور روساتاهای    

کوچک و متوسط است؛ همچنین شهرها و روستاهای مرکزی که ارتباط تنگاتنگی با محیط روستایی پیراماون خاود   

ه در آنها می تواند ساختارهای موجود در محیط های روستایی را تحت تاثیر شدید دارند و هرگونه تغییر و تحول عمد

 خود قرار دهد. 
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تغییر و تحول در ساختارهای روستایی در گذر از عصر کشاورزی به صنعتی و انتظار از برنامه ریزی در عصر . 7نمودار

 ارتباطات
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 بخش دوم
 اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجودربرسی 
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 هدف موقعیت جغرافیایی بخش، دهستان و روستاهای  -2-7

 نظم هنحوو  بستراز  ستا رتعبا منظا هر رساختا یددگر کرذ تفصیل به حاضر تمطالعااول  بخشدر  که رهمانطو

از  ترافر ،چهریکپا کلیتی رتصو به ،عمل در کهآن  ههندد تشکیل یربناییز ایجزا یا یندبنیا عناصر ،ها بخش یپذیر

 بطیو روا ها فعالیت مجموعه م،هرنظا دکررکا مقابل. در دشو می گرفته نظردر  اءجزا یا عناصر ،ها بخش ینا تک تک

 رساختا بین منطقی تباطیار ن،بدینسا. یابند می تحقق نمکاا ریساختا ییژگیهاو به توجه با که ددگر می شاملرا 

 ییتهافعال انتو میآن  ریساختا یها قابلیت سساا بر تنها منظا هراز  ،یگرد سخن بهدارد.  دجوو منظا هر دکررکاو 

 .شتدا رنتظارا ا معین بطروا اریبرقرو  مشخص

وضاااعیت  سپسو  ختهداپر سیاسیو  طبیعی ظلحا به منطقاااه موقعیت معرفی به ابتددر ا فصل یندر ا ترتیب بدین

  ،فرهنگی -یخیرتا، یکالبد ،شناختی  مبو -محیطی یهارساختا تفکیک به ،منطقااه حاااکم باار منظا رساختامنااابع و 

 .  گرفت هداخو ارقر مطالعه ردمو سیاسیی و داقتصا  ،جتماعیا

 موقعیت منطقه -

روستا خالی از سکنه( و یک نقطه شهری )شاهر   18روستا ) 84شامل  از بخش انگورانحاضر حطر مطالعاتی ودهمحد

 ،ماهنشان نشهرستا ،انگوران بخش دهستان های انگوران، قلعه جوق و شهردندی ازسیاسی  تتقسیما ودحددندی(، 

 جمعیتی با مربع کیلومتر 1541048تقریبی  سعتدارای و بخش انگورانکه  ددگر می شاملرا  ،زنجان نستادر ا قعوا

جناوب  در  بخش انگاوران . باشد می (1495 لسا مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما با نفر )مطابق 17114 ودحددر 

از آن  صالتیامو صلیا یهارمحو ربوع معد لیلد به یکهرطو به ستا هیددگر قعوا زنجاان  شهرستان ماهنشان اساتان 

های قزل اوزن، کاکا و حلب و نیاز ساایر رودخاناه هاای فصالی و       خانهرود رعبوو  مونیاپیر یها پهنه سایر به نسبت

   .ستا دهنمو حفظرا  دخو ورزیکشاو  طبیعی تخصوصیا نهمچنا ،لشما به بجنوی ستاآن در را مرکزاز  دالمی

تبریز  -دندی و مسیر شمالی منشعب از آزاد راه زنجان  –طریق راه آسفالته زنجان دسترسی پذیری بخش انگوران از 

 تامین می گردد.

واقع شده  زنجان استان غربدر  این شهر .نفر جمعیت می باشد 4778انگوران، شهردندی بوده که دارای بخش  مرکز

دهساتان قازل گچیلاو     ، از شارق باه   کردستان، از جنوب به استان شهرستان ماهنشاناز شمال به بخش مرکزی  که

 محدود می گردد. استان آذربایجان غربیو از غرب به بخش انگوران 

 طبیعی و  یاضیر موقعیت تبیین -

 47° 44' تا 47° 29'و  شمالی ضعر 41° 41'تا  41° 21' فیاییاجغر تمختصااز  چوبیرچادر  محدوده مورد مطالعه

 شرقی 745759 تا 724459و  شمالی 4154451 تا UTM  4124412ای شبکه ت)مختصادارد.  ارقر شرقی لطو

 . (49زون  ایبر

 تا 1411 مابین تفاعیار ودهمحددر  محاادوده مااورد مطالعااه   GISدر  هشد منجاا فیاتوپوگر فضایی تحلیل سساا بر

 . ستا گرفته ارقرآزاد  ییاهادر سطحاز  یمتر 4211

 یستاهاو رو پایکوهی یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  منطقااه یها هسکونتگا هشددیا اردمو به توجه با

 با طبیعی ظلحا بهو  هشد قعوا یمتر 1111 یباال ازتردر  عمدتا  کوهستانی یستاها. روهستند تقسیم قابل شتید
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. هستند جهامو وریپرو دام  ورزیکشا یها فعالیت ایبر  مرتعی ضیارا حتیو  کشت قابل ضیارا یتودمحد

 نظراز  ماا ندا دهکر اپیدرا  وریمپرو دا ، زراعااااااتاریباغد توسعه نمکاا که هستند یطیاشردر  کوهیپای یستاهارو

و  سطحیآب  منابع به سترسیدبا  شتید یستاها. روهستند یتودمحددر  نهمچنا کخاآب و  منابع به سترسید

 نمکاا ،برفتیآ یندهازساروی  بر حاصلخیزو  ارهمو ضیاز ارا رداریبرخو همچنینو  قزل اوزن بریزآ حوضه مینیزیرز

 همچنین فاهیر تخدماورود  مناسب نسبتا  یها سترسید دجوو همچنین. ندا دهکر اپیدرا  ورزیکشا دقتصاا توسعه

 .ستزده ا قمر ستاهارو ینا رکنارا در  صنعتی نیمهو  صنعتی یها فعالیت برخی یقرتز

 موقعیت طبیعی منظومه انگوران -7نقشه
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 سیاسی -اداری تبیین موقعیت

در  که ستاماهنشان  نشهرستااز انگوران بخش  بر منطبق سیاسی -اداری موقعیت ظلحا  به روستاهای مورد مطالعه

روساتاهای بخاش    هجایگاو ماهنشاان   نشهرستا سیاسی تتقسیما خرینآذیل  جدول .ستا هشد قعوا زنجان نستاا

، بخاااش انگاااوران شاااامل دو ستا هشد مشخص هم رذکوم ولجددر  چنانکه. ستداده ا نمایشدر آن را انگاااوران 

روساتا خاالی از ساکنه( باه      7روساتا )  52کیلومترمرباع دارای   1171029دهستان به نام های انگوران باه مسااحت   

روستا )یازده روساتا خاالی از    42کیلومترمربع دارای  459022مرکزیت شهر دندی و دهستان قلعه جوق به مساحت 

 1495لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما جمعیتی رماآ طبقدنادی مای باشاد.     سکنه(  باه مرکزیات شاهر   

 باشد.  میو یک شهر  دیباآ 84قالب در  نفر 17114 دلمعا جمعیتیدارای  منظومه انگوران

درصاد( در شاهر    27084نفار )  11215درصاد( در روساتاها و    72011نفر ) 17114از مجموع کل جمعیت منظومه، 

 سکونت دارند.

 7931 لسادر  رکشو سیاسی تتقسیما خرینآ با مطابقماهنشان بخش انگوران  نشهرستا سیاسی تتقسیما -7 لوجد

 بخش شهرستان
شهر / 

 دهستان
 زن مرد جمعیت خانوار آبادی

 انگوران ماهنشان

 1139 1717 71771 1279 بخش انگوران

 9179 1721 1137 2179 دهستان انگوران

 انگوران

 127 168 295 84 ایالو

 26 30 56 17 قرقان سفلی

 35 33 68 22 قرقان علیا

 165 169 334 113 قواق سفلی

 20 20 40 15 قواق علیا

 35 32 67 20 کاروانسرا

 38 51 89 30 یوسف اباد

 22 26 48 14 اکیزقشالق

 0 0 0 0 تازه کند

 100 114 214 74 خایینک

 19 15 34 10 خضراباد

 119 109 228 67 زماین

 14 17 31 9 قراگل /طومار خان

 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 0 0 0 0 کش اباد

 20 24 44 16 نصیراباد

 86 96 182 59 مراش

 17 24 41 13 مزرعه
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 0 0 0 0 سد مراش

 0 0 0 0 کارخانه روی دندی

 625 657 1,282 400 انگوران

 64 70 134 37 قوزیجاق سفلی

 50 48 98 35 قوزیجاق علیا

 93 102 195 64 کوسج سفلی

 162 153 315 98 کوسج علیا

 272 260 532 171 شهرک حلب

 26 31 57 18 استی گل

 15 17 32 12 آقبالغ حسن آباد

 0 0 0 0 اقبالغ سردار

 30 25 55 19 اینچه سفلی

 0 0 0 0 اینچه علیا

 78 72 150 51 بلندپرچین

 10 7 17 5 حاجی اینک

 296 308 604 172 حسن آباد چایکند

 14 16 30 11 سیاه خانه

 89 102 191 54 شیخ لر

 35 29 64 21 قشالق جوق سفلی

 20 18 38 11 قشالق جوق علیا

 

 121 123 244 72 کپز

 0 0 0 0 ابراق

 6 6 12 4 امیراباد

 44 46 90 26 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران

0 0 0 0 

 72 68 140 44 قلعه جوق سادات

 58 66 124 41 کاکا

 22 30 52 18 گالبلو

 18 10 28 9 گنج اباد

 195 176 371 125 میانج

 91 117 208 65 ینگجه

 90 104 194 62 خورجهان
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 37 44 81 27 قره زکی

 250 240 490 143 قره نا س

 87 86 173 53 قوزلو

 50 46 96 31 یاستی قلعه

 2211 2273 1137 7191 دهستان قلعه جوق

 قلعه جوق

 161 159 320 102 ابراهیم اباد

 71 79 150 47 ایمیر

 13 21 34 10 توت اغاجی

 24 25 49 18 حمزه اباد

 80 77 157 56 امام کندی

 0 0 0 0 زرگر

 220 246 466 144 سونتو

 174 144 318 103 کهریزبیک

 0 0 0 0 شهرک صنعتی انگوران

 278 278 556 187 دوزکند

 36 22 58 18 قره آیی

 151 136 287 95 اوغلبیک علیا

 114 108 222 65 ایده لو

 0 0 0 0 تودار

 0 0 0 0 جداقیه

 0 0 0 0 چوخ بالغ

 42 34 76 22 چهارطاق

 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 0 0 0 0 زرگران

 228 209 437 153 قلعه جوق سیاه منصور

 35 35 70 21 کاوکل

 84 103 187 48 وزمک

 89 66 155 57 تبریزک

 0 0 0 0 سرچم

 

 0 0 0 0 کلی

 0 0 0 0 کوهول

 111 105 216 73 اوچ تاش

 14 19 33 11 قاسم اباد



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

11 

 235 230 465 134 قره دره

 80 67 147 45 قره قشالق

 0 0 0 0 محموداباد

 47 45 92 27 مغانلو

 2919 2191 1111 7979 شهر دندی

 انیرا رماآمرکز-1495 لسا-مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما :ماخذ

توصیف، تحلیل و تبیین اسناد باالدستی و ارزیابی طرح ها و برنامه های اجرا شده و در  -2-2

 حال انجام مرتبط با موضوع و مکان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها.

تی تاا حادامکان   هاا بایسا  ریزی در کشاور، طارح  با توجه به آنکه براساس سلسله مراتب و سطوح طرح ریزی و برنامه

هاای  هاا و راهبردهاای طارح   های فرادست باشند لذا بررسی سیاستریزیها و برنامهمشی طرحمطابق با اصول و خط

عبارتناد   های باالدست در مورد شهرستان ایجارود های انجام شده طرحیابد و با توجه به بررسیباالدست ضرورت می

 از: 

 یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس .1

 (.1491-1411ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )برنامه  .2

 .1494اسناد پایش و ارزشیابی برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان،  .4

 .1488 -اسناد توسعه، معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان .4

 .1494برنامه های راهبردی توسعه، معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان،  .5

 .1484ح جامع توسعه و عمران ناحیه زنجان، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، طر .1

 ..1488 -فهرست اسناد توسعه شهرستانها، شهرستان ماهنشان، معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان .7

 . .1489 -مطالعات برنامه آمایش استان زنجان، معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان .8

 .1491ملی آمایش سرزمین، استان زنجان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، جهت گیری های  .9

دفترآمایش و برنامه  -کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 7طرح مقدماتی آمایش استانهای منطقه  .11

 .. )تاکنون گزارش طرح مذکور در اختیار این مشاور قرار داده نشده است(1482-ریزی منطقه ای 

 طرح جامع شهر دندی، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، .11

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان. -طرح هادی روستایی .12

هاای زیردسات بار مبناای اصاول و      ها و طرحریزی کشور، برنامهریزی و برنامهبر اساس سلسله مراتب و سطوح طرح

هاای کاالن کاه    هاا و برناماه  گردد. به همین علت به بررسی طرحمی های فرادست انجامها و طرحهای برنامهسیاست

اختصار به تبیین راهبردهای بسیار کالن دارد، پرداخته خواهد شد. مهمترین طرح فرادست که تاثیر بسزایی در این 

ل و طرح خواهد گذاشت طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه زنجان می باشد، این طرح عالوه بار، در برداشاتن اصاو   

های خاصی را در مورد محدوده مورد مطالعاه  های فرادست، خود نیز راهبردها و سیاستها و طرحهای برنامهسیاست

 به تفصیل اراله کرده است.
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 سلسه مراتب طرح های فرادست و فرودست مورد مطالعه. 2نمودار
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 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.1

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف

های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، ساله، سیاست انداز بیستسند چشم

 :گرددگرا ابالغ میزا، پیشرو و بروندرون

های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه الی و سرمایهسازی کلیه امکانات و منابع متأمین شرایط و فعال -1

های های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 .درآمد و متوسطجمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

ه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به سازی و اجرای نقشپیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده -2

بنیان و دستیابی به رتبه منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 .بنیان در منطقهاول اقتصاد دانش

پذیری روی کار، تقویتِ رقابتوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیمحور قراردادن رشد بهره -4

های های متنوع در جغرافیای مزیتاقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت

 .مناطق کشور

وری، کاهش شدت انرژی ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهسازی یارانهاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمند -4

 .های عدالت اجتماعیخصو ارتقاء شا

تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم -5

 .سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

داتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارافزایش تولید داخلی نهاده -1

خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و 

 .خار

 (.تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال -7

های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با تأکید بر اجرای سیاست مدیریت مصرف -8

 .با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد جانبهاصالح و تقویت همه -9

 .در تقویت بخش واقعیملی و پیشگامی 

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از  جانبهحمایت همه -11

 :طریق

 .های الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق -

 .های مورد نیازگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت - 

 .دراتتشویق سرمایه گذاری خارجی برای صا -
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های اقتصادی با دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی،شکلبرنامه -

 .کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

 .استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز -

 .ت با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرا -

های پیشرفته، گسترش و تسهیل ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهت -11

 .تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

 :قتصاد کشور از طریقپذیری اافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب -12

 .ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگانتوسعه -

 .های اقتصادیستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف  -

 .ایالمللی و منطقههای بینهای سازماناستفاده از ظرفیت -

 :ز صادرات نفت و گاز از طریقمقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل ا -14

 .انتخاب مشتریان راهبردی  -

 .های فروشایجاد تنوع در روش  -

 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش  -

 .افزایش صادرات گاز -

 .افزایش صادرات برق -

 .افزایش صادرات پتروشیمی  -

 .های نفتیافزایش صادرات فرآورده -

ر به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشو -14

 .های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترکظرفیت

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه  -15

های نفتی با تأکید بر دن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بر

 .برداشت صیانتی از منابع

ی دولت و سازی اندازههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیجویی در هزینهصرفه -11

 .های زایدهای موازی و غیرضرور و هزینهحذف دستگاه

 .با افزایش سهم درآمدهای مالیاتیاصالح نظام درآمدی دولت  -17

 .سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت افزایش ساالنه -18

های پولی، های فسادزا در حوزهها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمشفاف -19

 . ... تجاری، ارزی و

وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره تقویت -21

 .و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخار دارای خدمات برجسته در این زمینه
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یل آن به ای و تبدهای علمی، آموزشی و رسانهتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط -21

 .گفتمان فراگیر و رایج ملی

ی امکانات سازی و بسیج پویای همهدولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ -22

 :کشور، اقدامات زیررا معمول دارد

 .های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسبشناسایی و بکارگیری ظرفیت -

 .های تحریم و افزایش هزینه برای دشمنرصد برنامه -

های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح -

 .های داخلی و خارجیاختالل

 های نظارت بر بازارگذاری و روزآمدسازی شیوهسازی نظام توزیع و قیمتشفاف و روان -24

 .ایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آنافز -24
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 (.7937-7177برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ) -2

در راستای  (مجلس شورای اسالمی 14/12/1495قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مصوب 

 یشنهاد نموده است.توسعه فضاهای روستایی، برنامه های ذیل پ

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران  -2جدول

 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

و بودجه  -2

 مالیه عمومی

  1ماده 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین 48عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده ) -2

گذاری خودروهای موضوع بند طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره عوارض ارزش افزوده گاز

داری نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه( قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به44)ج( ماده )

 .شودکل کشور واریز می

( سهم کالنشهرها، %12درصد)وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده

( روستاها و مناطق عشایری براساس %45درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%54درصد)وسهنجاهپ

شود، محاسبه و شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می

 .گرددها و مناطق عشایری توزیع میها و دهیاریبین تمام شهرداری

استانداری، 

برنامه و بودجه، 

مالیاتی،  امور

 محیط زیست

 

توازن  -5

منطقه ای، 

توسعه 

روستایی و 

توانمند سازی 

اقشار آسیب 

 پذیر

 

طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان  -5

ی فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالم

عنوان ای متشکل از رلیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بهروستاها و تصویب آن در کمیته

رلیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رلیس بنیاد 

انی مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمر

 .عنوان ناظر، تهیه کند استانداری و رلیس شورای اسالمی روستا به

ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهشوراهای برنامه -ب

ای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را های سرمایه( از سرجمع اعتبارات تملک دارایی%8تا  5%)

جرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب صرف تهیه و ا

 اسالمی نمایند

استانداری، 

برنامه و بودجه، 

بنیاد مسکن، 

سایر 

دستگاههای 

 اجرایی مرتبط

 

 و شناسایی مقاومتی، اقتصاد و برنامه کلی هایسیاست تحقق منظور به است موظف دولت -27ماده 

 جایگاه و روستاییان  اجتماعی منزلت وارتقای روستایی نواحی در موجود هایتظرفی از برداریبهره

مات اقدا روستاها محورعدالت پیشرفت و شکوفایی برای الزم بستر ایجاد و ملی اقتصاد در روستاها

 انجام دهد:های سنواتی زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه

ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد منطقه ریزیدولت مکلف است در راستای برنامه -1

هزار روستا با توجه به استعدادها و محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنجصادرات

اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با  -های بومی و محیطی و قابلیت محلیظرفیت

گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه دولتی و سرمایه هایگیری از تسهیالت بانکی، حمایتبهره

وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به

ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه برنامه

 ه اعالم نماید.اول سال اول اجرای قانون برنام

تنظیم و اراله هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه  -2

و اختصار بودجه عمرانی مربوط به این « عمران و توسعه روستایی»سنواتی، تحت پیوستی با عنوان 

 فصل انجام پذیرد

ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و  ها و صدور پروانهکاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -4

 ربط، به حداکثر پانزده روزعشایری از هرکدام از دستگاههای ذی

اری، استاند

برنامه و بودجه، 

بنیاد مسکن، 

تعاون روستایی، 

جهاد 

کشاورزی، امور 

عشایر، کمیته 

امداد، آبفای 

  روستایی
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 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

برداری و ساخت نود و هشت ناحیه توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -4

ناطق صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و م

گرا ازطریق بخشهای پذیروصادراتعشایری ازطریق احداث وتوسعه بنگاههای اقتصادی رقابت

 خصوصی و تعاونی

های برخورداری شاخص (%5تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد) -5

 شده در ساماندهی عشایرتعیین

های باالی ا برای همه روستاها و آبادیتهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنه -1

 بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

ریزی گر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -7

های رسانی، جلب مشارکتفرهنگی، بهبود خدمات هایهای اقتصادی و برنامهمحلی، توسعه فعالیت

 مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرایی

سازی این شناسایی روستاهای درمعرض خطرسوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن -8

 سکونتگاهها

نوعی که حداقل به با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

 سازی شوند.روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن (%41د)درصسی

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی تعیین شاخصهای بافت -9

 بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت.

کمیته امداد امام شده به افراد تحت پوشش بخشودگی سود و جرالم تسهیالت پرداخت -11

دیده از حوادث خمینی)ره( و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب

باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی

مدت سه سال از محل توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به 

و  27/11/1481( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11گردان موضوع ماده)تنخواه

 اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم.

 اقدامات عمرانی زیربنایی:  -ب

های روستاها و ودههای روستایی محدهای دفع بهداشتی زبالهسنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان

 ربطآوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذیجمع

های( دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای طراحی و اجرای طرحهای )پروژه -2

ذپذیری کم اراضی دفع فاضالب دلیل نفوها، سدها و روستاهایی که بهها، تاالبواقع در حریم رودخانه

 باشد از طریق بخش خصوصی.در آنها دچار مشکل می

های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی ها و برنامهسازی حداکثری فعالیتیکپارچه -4

پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت

های ریزی و اراله خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامهکپارچگی برنامهایجاد ی

 جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی.

تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی  -4

باالی بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه )هر سال روستاهای 

 ( از طریق سازمان.%21درصد بیست

( روستاهای مرزی با %21درصد )تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست -5

 رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 کشاورزی -7
 -41ماده 

اعتباری به تشکلهای  -تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی -ر

جهاد 

-کشاورزی
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 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

 شیالت فراگیر کشاورزی و روستایی

 آب -8

 -45ماده 

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهالی که ظرفیت توسعه عوارض حاصل از چشمه -ب

های همان منطقه قرار ها یا دهیاریگردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

ستا به گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا رومی

ریزی شهرستان صرف رسد، با تصویب کمیته برنامهریزی و توسعه استان میتصویب شورای برنامه

 .شودهای گردشگری همان منطقه میزیرساخت

-استانداری

-برنامه وبودجه

میراث -امورآب

 فرهنگی

و حمل -11

 نقل و مسکن

 -11ماده 

وری و استحصال زمین نسبت به هرهمنظور افزایش بربط موظفند بهدستگاههای اجرالی ذی -ب

 احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده  تهیه و اجرای طرح -پ

 روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.

اداره -استانداری

کل راه و 

 –شهرسازی 

 بنیاد مسکن 

 

ارتباطات  -14

و فناوری 

 اطالعات

 -17ماده 

های کلی اصل چهل شود با رعایت سیاستبه وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات اجازه داده می -الف

ویژه مسالل امنیتی در بخش های کلی برنامه ششم توسعه به( قانون اساسی و سیاست44و چهارم )

عالی فضای مجازی در توسعه ورایها و مصوبات شفناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست

ای که گونه گذاری نماید بههای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهزیرساخت

امکان اراله حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت )سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکی( در 

 .پذیر گردد( روستاهای باالی بیست خانوار کشور امکان%81هشتاد درصد )

دستگاه های اجرالی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت  -پ

الکترونیکی و تکمیل بانک های اطالعاتی مربوط،تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. 

از مشارکت بخش توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرالی می

خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرالی مکلفند کلیه خدمات قابل اراله در خارج از محیط 

اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر 

 ( روستایی حسب مورد واگذارکنند.ICTارتباطات و فناوری اطالعات )

کلیه 

ستگاههای د

 اجرایی

 

فرهنگ،  -17

 هنر و ورزش

 -92ماده 

های دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه -ث

با رویکرد   اییافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهروستایی در مناطق کمتر توسعه

وصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر گذاری بخش خصتشویق و جذب سرمایه

کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج 

( مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام %5درصد )

 .نماید

( مالیات بر ارزش %9( از کل نه درصد)%27/1است بیست و هفت صدم درصد)دولت مکلف  -94ماده 

ای و المللی ورزشهای زورخانهافزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

ویژه در حوزه کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به

صار دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت معلوالن و جانبازان اخت

شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این بینی میآموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش

 .گیردها قرار میوزراتخانه

 شود.ها هزینه میاین اعتبار فقط در استان -1تبصره 

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان همکاری با اسالمی انقالب مسکن بنیاد -99ماده 

فرهنگ و 

-اوقاف-ارشاد

راه 

-وشهرسازی

-شهرداری ها

آب -ثبت اسناد

صدا -و فاضالب

 و سیماوسایر
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 موضوع قانون نام بخش
دستگاه های 

 شمول قانون

رای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با اج و تهیه به نسبت است موظف

های ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی

مه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوبب مفاد این ماده ای، تا پایان اجرای قانون برناسرمایه

 برداری قرار گیرد.حفظ، نگهداری و مورد بهره

 99ماده 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 15دولت مکلف است از محل منابع بند)الف( ماده) -ج

هدف گردشگری را نیز در  گازرسانی روستاهای 4/12/1494( مصوب 2بخشی از مقررات مالی دولت)

 .اولویت قرار دهد
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 اسناد پایش و ارزشیابی برنامه ها -9

 آب-7

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آب استان زنجان -7-7

o پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه  ایجاد سندی راهنما برای

 راهبردی توسعه آب استان؛

o  اراله اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر

 و مبتنی بر شواهد؛

o داف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اه

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آب  استان زنجان -2-7

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه آب در استان زنجان؛ 

o یین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه آب استان زنجان در پاسخ به نیاز های پایه تع

 آب استان؛

o  تعیین نقاط ضعف و قوت های برنامه توسعه آب استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر

 استان ها؛

o  استان زنجان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و میزان تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه آب

 دسترسی آنان به خدمات؛

o  تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه آب استان زنجان

 با توجه به منابع فراهم شده؛

o ؛تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه آب استان زنجان 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه آب  استان زنجان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 تان زنجانراهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آب اس -9-7

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ پیگیری فعالیت های در 

o  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و

 تفسیر داده ها؛
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o  بودن، مرتبط و به روز بودن توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آب استان زنجان؛ 

o  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش آب استان زنجان؛ به منظور طراحی، هدایت و

 اجرای برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o خص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛تعریف فهرستی از شا 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o اتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آب استان زنجان و اعالم اولویت تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالع

 های پژوهشی مرتبط؛

o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 آموزش  -2

 ردی توسعه آموزش عمومی  استان زنجاناهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهب -2-7

o  ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه

 راهبردی توسعه آموزش عمومی استان؛

o حیح تر اراله اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تصمیمات ص

 و مبتنی بر شواهد؛

o  کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 آموزش عمومی  استان زنجاناهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه  -2-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه آموزش عمومی در استان زنجان؛ 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان در پاسخ به

 نیاز های پایه آموزش عمومی استان؛

o تان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه آموزش عمومی اس

 سایر استان ها؛

o  تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و

 میزان دسترسی آنان به خدمات؛
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o  برنامه توسعه آموزش عمومی تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در

 استان زنجان با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عمومی استان زنجان؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه آموزش عمومی  استان زنجان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی،  (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان -2-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o  به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 

o بی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیا

 تفسیر داده ها؛

o  توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن

 اطالعات؛

o می استان زنجان؛ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آموزش عمو 

o  ،توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان؛ به منظور طراحی

 هدایت و اجرای برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o شیابی تحقق اهداف برنامه؛تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارز 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان و

 اعالم اولویت های پژوهشی مرتبط؛

o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم.

 آموزش عالی-9

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آموزش عالی استان زنجان -9-7

o فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه  ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و

 راهبردی توسعه آموزش عالی استان؛
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o  اراله اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر

 و مبتنی بر شواهد؛

o ش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پی

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه آموزش عالی  استان زنجان -9-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه آموزش عالی در استان زنجان؛ 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان در پاسخ به نیاز

 های پایه آموزش عالی استان؛

o  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر

 استان ها؛

o ردهای برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و تعیین میزان کفایت راهب

 میزان دسترسی آنان به خدمات؛

o  تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه آموزش عالی

 استان زنجان با توجه به منابع فراهم شده؛

o های کلیدی برنامه توسعه آموزش عالی استان زنجان؛ تعیین میزان تحقق شاخص 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه آموزش عالی  استان زنجان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 داری.بهره وری و پای

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان -9-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o  ،نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 

o  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و

 تفسیر داده ها؛

o انیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن توسعه یک مک

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان؛ 

o به منظور طراحی،  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان

 هدایت و اجرای برنامه های پایش و ارزشیابی؛
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o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o نامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛تقویت ظرفیت تمامی شرکای بر 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عالی استان زنجان و اعالم

 اولویت های پژوهشی مرتبط؛

o  های تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 بازرگانی-1

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بازرگانی استان زنجان -1-7

o  ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه

 راهبردی توسعه بازرگانی استان؛

o مفید و موثر با هدف کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر و  اراله اطالعات

 مبتنی بر شواهد؛

o  کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام

 اقدامات اصالحی؛

o ه یافتگی استان زنجان.تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسع 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بازرگانی استان زنجان -1-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه بازرگانی در استان زنجان؛ 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه بازرگانی استان زنجان در پاسخ به نیاز

 بازرگانی استان؛ های پایه

o  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه بازرگانی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر استان

 ها؛

o  تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه بازرگانی استان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و میزان دسترسی

 آنان به خدمات؛

o تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه بازرگانی استان با  تعیین وضعیت و روند

 توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه بازرگانی استان ؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه بازرگانی استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability) ، 

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.
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 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش بازرگانی استان زنجان -1-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاستگذاری و برنامه ریزی ؛ طراحی سیستم جریان دا 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 

o ای شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و طراحی فرآیند ه

 تفسیر داده ها؛

o  توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن

 اطالعات؛

o ه توسعه بخش بازرگانی؛ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنام 

o  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش بازرگانی به منظور طراحی، هدایت و اجرای برنامه

 های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o اهداف برنامه؛ تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش بازرگانی و اعالم اولویت های

 پژوهشی مرتبط؛

o العات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های تشریح نوع و نحوه توزیع اط

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 انرژی-1

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش انرژی استان زنجان -1-7

o یابی دستاوردهای برنامه ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزش

 راهبردی توسعه انرژی استان؛

o  اراله اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر و

 مبتنی بر شواهد؛

o ام کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انج

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه انرژی استان زنجان -1-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه انرژی در استان زنجان؛ 
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o  برنامه توسعه انرژی استان زنجان در پاسخ به نیاز های تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی

 پایه انرژی استان؛

o  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه انرژی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر استان

 ها؛

o  میزان دسترسی تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه انرژی استان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و

 آنان به خدمات؛

o  تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه انرژی استان با

 توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه انرژی استان ؛ 

o  اساس میزان فراهم بودنارزیابی خروجی های برنامه توسعه انرژی استان بر(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش انرژی استان زنجان -1-9

o مع آوری داده؛ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت ج 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o صالحی در صورت لزوم ؛پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای ا 

o  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و

 تفسیر داده ها؛

o  توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن

 اطالعات؛

o اختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش انرژی؛ایجادو تقویت س 

o  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش انرژی به منظور طراحی، هدایت و اجرای برنامه

 های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o ز شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛تعریف فهرستی ا 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش انرژی و اعالم اولویت های پژوهشی

 مرتبط؛
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o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 حمل ونقل-7

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل استان زنجان -7-7

o  فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و

 راهبردی توسعه حمل و نقل استان؛

o  اراله اطالعات مفید و موثر با هدف کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر و

 مبتنی بر شواهد؛

o نی شده اجرای برنامه به منظور انجام کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بی

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه حمل و نقل  استان زنجان -7-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه حمل و نقل در استان زنجان؛ 

o میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه حمل و نقل استان زنجان در پاسخ به نیاز  تعیین

 های پایه حمل و نقل استان؛

o  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه حمل و نقل استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر

 استان ها؛

o امه توسعه حمل و نقل استان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و میزان تعیین میزان کفایت راهبردهای برن

 دسترسی آنان به خدمات؛

o  تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه حمل و نقل

 استان با توجه به منابع فراهم شده؛

o حمل و نقل استان ؛ تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه حمل و نقل  استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 مه توسعه بخش حمل و نقل استان زنجانراهبردهای پایش و ارزشیابی برنا -7-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o کار؛هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های هم 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 
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o  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و

 تفسیر داده ها؛

o ن از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینا

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش حمل و نقل؛ 

o  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش حمل و نقل به منظور طراحی، هدایت و اجرای

 برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o ف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛تعری 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش حمل ونقل و اعالم اولویت های  تهیه فهرست و مشخصات

 پژوهشی مرتبط؛

o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 کشاورزی-1

 امه راهبردی توسعه کشاورزی استان زنجاناهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برن -1-7

o  ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه

 راهبردی توسعه کشاورزی استان؛

o ح تر و اراله اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران به منظور اخذ تصمیمات صحی

 مبتنی بر شواهد؛

o  کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اورزی  استان زنجاناهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه کش -1-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه کشاورزی در استان زنجان؛ 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه کشاورزی استان زنجان در پاسخ به نیاز

 های پایه کشاورزی استان؛

o برنامه های قبلی استان و سایر  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه کشاورزی استان زنجان در مقایسه با

 استان ها؛
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o  تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه کشاورزی استان زنجان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و میزان

 دسترسی آنان به خدمات؛

o تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه کشاورزی استان 

 با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه کشاورزی استان ؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه کشاورزی استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش کشاورزی استان زنجان -1-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o ردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛هماهنگ ک 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 

o و  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند

 تفسیر داده ها؛

o  توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش کشاورزی؛ 

o  به منظور طراحی، هدایت و اجرای برنامه توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش کشاورزی

 های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o امه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛تقویت ظرفیت تمامی شرکای برن 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش کشاورزی و اعالم اولویت های

 پژوهشی مرتبط؛

o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 ی و عامه مردم. حقیقی و حقوق



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

29 

 صنعت-1

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه صنعت و معدن استان زنجان -1-7

o  ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه

 راهبردی توسعه صنعت و معدن استان؛

o  به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر و اراله اطالعات مفید و موثر

 مبتنی بر شواهد؛

o  کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام

 اقدامات اصالحی؛

o ان زنجان.تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی است 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه صنعت و معدن استان زنجان -1-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه صنعت و معدن در استان زنجان؛ 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه صنعت و معدن استان زنجان در پاسخ به

 عت و معدن استان؛نیاز های پایه صن

o  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه صنعت و معدن استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر

 استان ها؛

o  تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه صنعت و معدن استان زنجان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و

 میزان دسترسی آنان به خدمات؛

o  وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه صنعت و معدن تعبین

 استان با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه صنعت و معدن استان ؛ 

o بودن ارزیابی خروجی های برنامه توسعه صنعت و معدن استان بر اساس میزان فراهم(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش صنعت و معدن استان زنجان -1-9

o ده؛ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری دا 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o ورت لزوم ؛پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در ص 

o  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و

 تفسیر داده ها؛
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o  توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن

 اطالعات؛

o ظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش صنعت و معدن ؛ایجادو تقویت ساختارهای ن 

o  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور طراحی، هدایت و اجرای

 برنامه های پایش و ارزشیابی؛

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o ی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛تعریف فهرست 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش صنعت و معدن و اعالم اولویت های

 شی مرتبط؛پژوه

o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 تربیت بدنی  -3

 اهداف نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه تربیت بدنی استان زنجان -3-7

o یه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه ایجاد سندی راهنما برای پایش کل

 راهبردی توسعه تربیت بدنی استان؛

o  اراله اطالعات مفید و موثر به منظور کمک به برنامه ریزان و سیاست گذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر

 و مبتنی بر شواهد؛

o داف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اه

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه تربیت بدنی استان زنجان -3-2

o  استان زنجان؛تعیین و ارزیابی نیازهای پایه تربیت بدنی در 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه تربیت بدنی استان زنجان در پاسخ به نیاز

 های پایه تربیت بدنی استان؛

o  تعیین ضعف و قوت های برنامه توسعه تربیت بدنی استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر

 استان ها؛

o ن کفایت راهبردهای برنامه توسعه تربیت بدنی استان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و میزان تعیین میزا

 دسترسی آنان به خدمات؛
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o  تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش بینی شده در برنامه توسعه تربیت بدنی

 استان با توجه به منابع فراهم شده؛

o های کلیدی برنامه توسعه تربیت بدنی استان ؛ تعیین میزان تحقق شاخص 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه تربیت بدنی استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)، کمیت و کیفیت خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 های پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنی استان زنجانراهبرد -3-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o  طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطوح باالتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ؛ 

o ولیت ها بین دستگاه های همکار؛هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤ 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 

o  طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گردآوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و

 تفسیر داده ها؛

o  کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن توسعه یک مکانیسم کنترل

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش تربیت بدنی ؛ 

o  توانمند سازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش تربیت بدنی به منظور طراحی، هدایت و اجرای

 مه های پایش و ارزشیابی؛برنا

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o شفاف سازی نقش هریک از ذینفعان در برنامه؛ 

o برنامه؛ تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنی و اعالم اولویت های

 پژوهشی مرتبط؛

o  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم.

 زیست   -77

 نهایی سند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه محیط زیست استان زنجان اهداف -77-7

o  ایجاد سندی راهنما برای پایش کلیه پروژه ها و فعالیت های در حال اجرا و ارزشیابی دستاوردهای برنامه

 راهبردی توسعه محیط زیست استان؛



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

42 

o ت گذاران به منظور اخذ تصمیمات صحیح تر و اراله اطالعات مفید و موثر با هدف کمک به برنامه ریزان و سیاس

 مبتنی بر شواهد؛

o  کشف وشناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش بینی شده اجرای برنامه به منظور انجام

 اقدامات اصالحی؛

o .تعیین ارزش کلی برنامه و تاثیر آن بر روند توسعه یافتگی استان زنجان 

 ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه محیط زیست استان زنجان اهداف اختصاصی سند پایش و -77-2

o تعیین و ارزیابی نیازهای پایه محیط زیست در استان زنجان؛ 

o  تعیین میزان تطابق اهداف کالن و شاخص های کلیدی برنامه توسعه محیط زیست استان زنجان در پاسخ به

 نیاز های پایه محیط زیست استان؛

o ه توسعه محیط زیست استان زنجان در مقایسه با برنامه های قبلی استان و سایر تعیین ضعف و قوت های برنام

 استان ها؛

o  تعیین میزان کفایت راهبردهای برنامه توسعه محیط زیست استان در پاسخ به نیاز های گروه هدف و میزان

 دسترسی آنان به خدمات؛

o  بینی شده در برنامه توسعه محیط زیست تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیش

 استان با توجه به منابع فراهم شده؛

o تعیین میزان تحقق شاخص های کلیدی برنامه توسعه محیط زیست استان ؛ 

o ارزیابی خروجی های برنامه توسعه محیط زیست استان بر اساس میزان فراهم بودن(Availability)  ،

، (Cost-efficiency)خدمات اراله شده، میزان رضایت، هزینه کارآیی ، کمیت و کیفیت (Accessibility)دسترسی

 بهره وری و پایداری.

 راهبردهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش محیط زیست استان زنجان -77-9

o ایجاد و توسعه ابزارهای منظم و یکنواخت جمع آوری داده؛ 

o ح باالتر سیاستگذاری و برنامه ریزی ؛ طراحی سیستم جریان داده از نقطه اراله خدمت به مراکز و سطو 

o هماهنگ کردن کانال های جریان اطالعات، نقش ها و مسؤولیت ها بین دستگاه های همکار؛ 

o پیگیری فعالیت های در حال اجرا و هماهنگی با مدیران برای ایجاد کارهای اصالحی در صورت لزوم ؛ 

o آوری، مقایسه، فرآوری و تجزیه و تحلیل نظام مند و طراحی فرآیند های شفاف پایش و ارزشیابی به منظور گرد

 تفسیر داده ها؛

o  توسعه یک مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، پایایی، کامل بودن، مرتبط و به روز بودن

 اطالعات؛

o ایجادو تقویت ساختارهای نظارتی بر روند اجرای برنامه توسعه بخش محیط زیست ؛ 

o مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش محیط زیست به منظور طراحی، هدایت و اجرای  توانمند سازی

 برنامه های پایش و ارزشیابی؛
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o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی؛ 

o تعریف فهرستی از شاخص های اصلی ارزشیابی تحقق اهداف برنامه؛ 

o از ذینفعان در برنامه؛ شفاف سازی نقش هریک 

o تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه؛ 

o  تهیه فهرست و مشخصات طرح های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش محیط زیست و اعالم اولویت های

 پژوهشی مرتبط؛

o برنامه، مابین ذینفعان کلیدی، شخصیت های  تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلیدی به دست آمده از اجرای

 حقیقی و حقوقی و عامه مردم. 

 اسناد توسعه -77

در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملی و جهت گیری  -7

پایه های آمایش سرزمین و با توجه به ویژگی های استان، ماموریت ها و وظایف اصلی استان به ترتیب بر 

توسعه صنعت، معدن و کشاورزی، استفاده حداکثر از قابلیت های بازرگانی و گردشگری استوار خواهد 

بود.تکیه بر اولویت های فوق مانع بهره گیری از سایر توانمندی ها و ظرفیت های استان نخواهد 

 بود.بنابراین اصلی ترین راهبردهای توسعه استان به شرح زیر می باشد:

بخش صنعت و ایجاد خوشه های صنعتی با تاکید بر صنایع متالورژی و ذوب فلزات، قطعه سازی، و توسعه   -1

 ماشین آالت ،صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع نساجی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی 

استان در  گسترش و بهره برداری از مواد معدنی و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری آن با توجه به قابلیت های -2

 زمینه موادمعدنی شیمیایی با تاکید برمعادن سرب، روی و مس. 

توسعه کشاورزی با بهره برداری از پتانسیل منابع آب، خاک، اقلیم و ارتقاء سطح فناوری و نوین سازی   -4

ری( و ساختاربخش در استان با اولویت زیربخش باغداری)با تاکید بر محصوالتی نظیر زیتون و میوه های سردسی

 زراعت)با تاکید برنباتات علوفه ای( و توسعه دامپروری صنعتی، زراعت چوب.

حفاظت و بهره برداری متعادل و اقتصادی از منابع آبهای زیرزمینی، مهار و بهره برداری مناسب از جریان های  -4 

 سطحی)دایمی و فصلی( در چارچوب راهبردهای ملی توزیع منابع آب.

مکانات و خدمات نوین بازرگانی با توجه به چشم انداز توسعه صنعتی آن به منظور بهره گیری از ایجاد و توسعه ا -5

 مزیت های تولیدی و فضایی.

توسعه و ارتقاء بخش خدمات برتر در زمینه مهندسان مشاور و پیمانکاران، حسابرسان، مشاوران حقوقی،  -1

 ی سرمایه به منظور پشتیبانی از فرآیند توسعه استان.موسسات بازاریابی، مالی)بیمه و بانکداری( و بازارها

سیاحتی در -حفظ و احیاء آثار تاریخی، ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری، تجهیز کانون های تفریحی -7

 عرصه های گردشگری استان متناسب با سطح عملکرد ملی و فراملی و توسعه کیفی هنرهای سنتی و صنایع دستی

ت ها و شبکه های حمل ونقل برای تسهیل ارتباطات فراملی، با توجه به قراگیری در مسیر کریدور توسعه زیرساخ -8

 اصلی حمل ونقل و گسترش پیوندهای اقتصادی درون استانی و بین استانی
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گسترش و تجهیز شبکه های توزیع انرژی متناسب با موقعیت فضایی استان در شمالغرب و پراکندگی جمعیت و  -9

 ر سطح استانفعالیت د

 ایجاد و توسعه زیر ساخت های ارتباطی و اطالعاتی و کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات -11

توسعه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی استان با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد  -11

مورد نیاز با توجه به چشم انداز فعالیتهای  نیاز در سطح ملی در گروه علوم پایه و تربیت نیروی انسانی متخصص

 تخصصی و نقش استان در تمرکززدایی از تهران در سایر رشته ها.

توسعه فعالیتهای دانش پایه از طریق ساماندهی مجموعه ای از مراکز علمی، پژوهشی و فن آوری در قالب پارک  -12

 هشی در گرایش های اصلی توسعه استانعلمی و فن آوری و مراکز رشد تخصصی و گسترش فعالیتهای پژو

 تقویت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی استان با هدف ارتقاء عرضه خدمات درمانی -14

 توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به الزامات توسعه و گرایش های تخصصی فعالیتها در سطح ملی -14

ا تاکید بر نواحی شمالی و جنوبی استان به منظور تعادل تقویت و تجهیز مراکز مستعد جمعیت و فعالیت ب -15

 بخشی به سازمان فضایی استان و تعدیل حرکت های جمعیتی به سوی تهران با رعایت اصول پدافند غیرعامل

رعایت مالحظات محیط زیستی در فرآیند توسعه استان به منظور ارتقاء سطح پایداری توسعه با تاکید بر  -11

 طبیعی و تنوع زیستی از طریق اعمال مدیریت جامع زیست بومی مبتنی بر رویکرد مشارکتی حفاظت از منابع

 ارتقاء شاخص های توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی و احیاء میراث معنوی -17

دبود؛ با استانی خواه 1414باتوجه به نقش و ماموریتهای تعیین شده و تحقق راهبردهای فوق، استان زنجان در سال 

عملکرد فعال در عرصه تعامالت ملی، برخوردار از زیرساخت های مناسب برای رشد فعالیتهای صنعتی و معدنی، 

برخوردار از کشاورزی و صنایع مبتنی بر فناوری های نوین با بهره برداری مناسب و متعادل از منابع آب، اراله کننده 

ستان و آموزش فنی و حرفه ای در سطح ملی، دارای نقش مناسب خدمات نوین بازرگانی و خدمات برتر در عرصه ا

در گردشگری کشور، با توزیع متعادل و ساماندهی شده جمعیت و فعالیت در کل استان به گونه ای که سهم جمعیت 

 استان از کل کشور اندکی افزایش می یابد.

ن برنامه چهارم توسعه می قانو 711سند ملی توسعه استان یکی از اسناد ملی تعریف شده در ماده  -2

باشد که رویکرد توسعه استان را در طول حداقل دو برنامه توسعه مشخص می نماید. این سند حاوی 

اصلی ترین قابلیت ها و عمده ترین تنگناهای توسعه استان بوده و با ارائه اصلی ترین مسائل و اهداف 

می نماید.سند ملی توسعه استان زنجان  بلندمدت توسعه، راهبردهای بلندمدت توسعه استان را مشخص

که در ادامه ارائه شده است پس از طی مراحل قانونی به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و جهت اجرا 

 ابالغ گردیده است.

 اصلی ترین قابلیت های توسعه -الف

و شمالغرب کشور با شمال  بهره مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه متصل کننده غرب  -7

 کیلومتری تهران 121جنوب و واقع شدن در محدوده شعاع  -با توجه به استقرار در کریدور شمال

 وجود زیرساخت های صنعتی تجهیز شده در مقیاس ملی و منطقه ای و توان جذب سرریزهای صنعتی تهران.  -2
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 باغی -ک( در کشت و تولید محصوالت زراعیبرخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیل مطلوب )آب و خا  -9

 برخورداری از پتانسیل باالی آب های سطحی.  -4

 وجود ذخایر و منابع قابل توجه سرب و روی و کانی های غیرفلزی  -1

نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی و وجود بازار مصرف برای محصوالت کشاورزی و  -1

 صنعتی استان 

 برخورداری از زمینه های مناسب فرهنگی و جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم  -1

 بهره مندی از شبکه ارتباطی تجهیز شده در محور ترانزیت  -8

 زمینه گسترش خدمات بازرگانی با تاکید بر ترانزیت، تخلیه وباز توزیع کاال  -9

 علمی در رشته فیزیک وجود مراکز دانشگاهی متعدد و احراز قطب  -77

وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه  به فعالیتهای ورزشی، گرایش بخش خصوصی  -11

 ( به  سرمایه گذاری و خدمات رسانی در توسعه ورزش NGOو تشکلهای داوطلب غیردولتی)

 عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه -ب

بخش خصوصی استان جهت سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت های استفاده نشده  محدودیت منابع مالی  -7

 تولیدی

کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی و ضعف مکانیزاسیون و کافی نبودن مراکز نگهداری محصوالت  -2

 زراعی و باغی 

 شیب زیاد اراضی در بیش از نیمی از قلمرو استان  -9

 مهار و بهره برداری از منابع آب های سطحی  کافی نبودن تاسیسات -4

 ضعف خدمات برتر و خدمات پشتیبان تولید  -1

 ضعف شبکه های ارتباطی درون استانی و بین منطقه ای  -1

 ضعف زیربناها و تاسیسات خدماتی کانون های برخوردار از جاذبه های توریستی  -1

 عمومی وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای -8

 اصلی ترین مسائل -ج

 عدم انتشار توسعه یافتگی در سطح استان و گسترش خطی آن در امتداد جاده ترانزیت  -7

توسعه یافتگی اندک بخش صنعت ومعدن با وجود قابلیت های طبیعی و اجتماعی و ظرفیت های زیربنایی  -2

 موجود

 تی و کشاورزیپیوند ضعیف درون بخشی و بین بخشی در فعالیت های صنع  -4

 تطابق نامناسب بین منابع آب های سطحی و خاک وبیالن منفی آب های زیرزمینی در شرق استان -4

 خروج سرمایه های انسانی و مالی از استان  -1

 پالین بودن بهره وری تولید در بخش کشاورزی  -1
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 ی گردشگری استانکافی نبودن سرمایه گذاری های الزم برای بهره گیری مطلوب از جاذبه ها  -1

 ضعف تعامل موثر اقتصادی مرکز استان با برخی از نواحی استان و استان های همجوار  -8

 پالین بودن شاخص های توسعه انسانی، فرهنگی و هنری و اقتصادی  -3

 فقدان نظام شناسایی استعدادهای ورزشی -11

 اهداف بلند مدت -د

ن بر پایه توسعه هماهنگ بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات باتوجه به قابلیت ها و تنگناها توسعه استا

 بازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود.بدین ترتیب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتنداز:

توسعه صنعتی و معدنی استان متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های استان و ارتقاء نقش و جایگاه آن در اقتصاد   -7

 فظ تعادل در محیط زیستملی با ح

بهره برداری مطلوب از آب های سطحی با رعایت حقوق ذینفعان حوزه آبریز و تقویت منابع آب های زیرزمینی با  -2

 اولویت آبخوان های با بیالن منفی

 حفظ و احیا و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی استان  -4

نوین سازی فعالیت های این بخش و توسعه دامداریهای صنعتی  گسترش اراضی آبی کشاورزی، ارتقاء فن آوری و -4

 و مجتمع های آبزی پروری

 ارتقاء شاخص های توسعه انسانی متناسب با مقتضیات و قابلیت های استان  -1

 ساماندهی نظام مراکز زیست و فعالیت، نظام خدمات رسانی و تقویت پیوندهای درون استانی  -1

ارزشهای فرهنگی و ویژگی های هویتی استان و گسترش تعامالت اقتصادی و فرهنگی با اعتالی معرفت دینی،   -1

 استان های همجوار

تقویت و تجهیز تأسیسات و امکانات زیربنایی در راستای فعالیت های محوری و اولویت دار در توسعه استان و  -8

 تأکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات 

 نظام بانکی در گسترش فعالیت های اقتصادی با توجه به قابلیت های استانافزایش نقش بخش خصوصی و   -3

 توسعه فعالیتهای بازرگانی با تأکید بر خدمات بازرگانی نوین با توجه به موفقیت جغرافیالی)مزیت مکانی( استان -11

 توسعه ظرفیت های گردشگری استان با سطوح عملکرد استانی، ملی و فراملی  -11

 سازی بهره وری و افزایش آن در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید  نهادینه -12

 ارتقاء نقش ورزش در تاأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های اجتماعی  -79

 ( در استان  M.D.Gدست یابی به هدف های توسعه هزاره) -14

 ای گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگتوانمند سازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت ه  -71

 توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان -11
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 راهبردهای بلند مدت توسعه -ه

ایجاد خوشه های صنعتی با تأکید بر صنایع متالوژی، نساجی، ذوب فلزات و صنایع مرتبط با انرژی و قطعه سازی   -7

وسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، فلزی، خودروسازی، برق و و ماشین آالت و ت

 الکترونیک

 ایجاد زمینه مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در توسعه استان -2

 ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی فراوری مواد معدنی -4

ز منابع غنی آب های سطحی با رعایت حقوق تام ذینفعان حوزه آبریز و هماهنگ با نیازهای مهار و بهره برداری ا -4

 پایین دست و در چارچوب ظرفیت حوضه آبریز و حفاظت و بهره برداری متعادل و مجاز از منابع آب های زیرزمینی

منابع آب در حوضة آبریز و  یکپارچه سازی اراضی و تبدیل اراضی دیم به آبی مکانیزه در چارچوب نظام تخصیص -5

در نظر گرفتن نیاز های پایین دست، توسعه باغداری با تاکید بر زیتون، انگور وسیب، توسعه فعالیت های آبزی 

 پروری و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی

 ی استانایجاد وتوسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی به منظور بهره گیری از مزیت های تولیدی و فضای -1

ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری و تجهیز کانون های تفریحی و سیاحتی در عرصه های گردشگری  -7

 استان

تقویت مراکز آموزش عالی استان در جهت تمرکز زدالی دوره های کارشناسی دانشگاه های تهران و توسعه  -8

 طاتتحصیالت تکمیلی و مراکز تحقیقاتی و فناوری اطالعات و ارتبا

 ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی و گذران اوقات فراغت -9

تمهید زمینه های الزم جهت دستیابی به نظام متعادل سلسله مراتب شهری و روستالی و ارتقاء سطح خدمات -11

 برتر در شهر زنجان و تجهیز کانونهای شهری به خدمات پشتیبان تولید

 طوط انتقال انرژی متناسب با توزیع جمعیت و فعالیتگسترش شبکه های خ -11

توسعه، تقویت و بهسازی شبکه های ارتباطی استان با استان های همجوار به منظور گسترش پیوندهای  -12

اقتصادی درون استانی و بین منطقه ای و بهره گیری از وضعیت ممتاز استان در تسریع ارتباطات غرب و شمال غرب 

 کشور با مناطق شمالی

 اجرای طرحهای زیست محیطی در نقاط و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استان  -14

 استفاده از انرژی باد برای تولید برق -14

 ایجاد ساز و کارهای الزم و حمایت از افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید -15

 قهرمانی وحرفه ای در استان گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، -11

 ریشه کنی فقر شدید گرسنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی -17

 دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان -18

 کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان -19

 ، سل، ماالریا و...(H.I.V)ایدز / مبارزه با بیماری های عمده -21
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 حمایت موثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های تعاونی -21

 بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه استان -22

 زایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آبنهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و اف -24

 ایجاد زمینه های الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب -24

 گسترش پوشش بیمه های اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حوادث -25

 برنامه های راهبرد توسعه -1

 استان بر اساس موضوعات استراتژیک راهبردهای توسعه بخش فرهنگ عمومی -

 فرهنگ عمومی استان:-7

 ایرانی -ترویج و تقویت جنبه های مثبت فرهنگ اسالمی  -

 اصالح و بهبود رفتارها و هنجارهای اجتماعی  -

 اصالح سبک زندگی  -

 تقویت جنبه های مثبت فرهنگ بومی  -

 تقویت رویکردهای علمی و فرهنگی جامعه  -

 آزاد اطالعات در جامعهتقویت گردش   -

 راهبردهای توسعه بخش گردشگری استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیک -

 : توسعه زیرساختها  -7

 توسعه زیرساختها در محورها و مناطق نمونه گردشگری -

 گسترش بخش خدمات: -2

 ایجاد و توسعه خدمات برتر و نوین -

 تبلیغات و اطالع رسانی بخش -

 و نقش صنایع دستی در اقتصاد استان ارتقاء سهم -

 دانش و مهارت و تخصص نیروی انسانی: -9

 ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش در بخش -

 مسائل فرهنگی: -1

 تقویت زمینه های فرهنگی و نگرش مثبت در مردم -

 ارتقاء مشارکت عمومی برای حفاظت از میراث فرهنگی، طبیعی و تاریخی استان -

 عه بخش کشاورزی و آب استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیکراهبردهای توس -

 : تولید محصوالت کشاورزی  -7

 حفظ و افزایش تولید پایدار محصوالت کشاورزی -

 کنترل و ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی در بخش کشاورزی -
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 : بازار نهاده ها و محصوالت کشاورزی  -2

 مات تولیداصالح ساختار بازار نهاده ها و خد -

 تنظیم ساختار عرضه محصوالت کشاورزی -

 : منابع طبیعی استان زنجان  -9

 حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از جنگل ها و مراتع استان -

 کنترل فرسایش و حفاظت خاک -

 : منابع آبی استان  -1

 حفظ تعادل سفره های آب های زیرزمینی از لحاظ کمی و کیفی -

 بهره وری مصرف آبافزایش  -

 تالش برای دستیابی به منابع جدید آب و استفاده از آب های نا متعارف -

 توجه به ارزش اقتصادی آب -

 : منابع انسانی  -1

 اصالح و تقویت ساختار نیروی انسانی بخش کشاورزی -

 ارتقاء دانش فنی و مهارتی بهره برداران -

 بر اساس موضوعات استراتژیک راهبردهای توسعه بخش خدمات استان زنجان -

 : توسعه زیر ساختها  -7

 ساماندهی و تمرکز فعالیت صنوف خدماتی و تولیدی -

 توسعه تجارت الکترونیک -

 نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی -

 : گسترش بخش خدمات  -2

 گسترش خدمات انبارداری، مراکز نگهداری و توزیع کاال -

 برتر و نوینایجادو توسعه خدمات  -

 تسهیل در راه اندازی و گسترش واحدها و فعالیتهای صنفی جدید -

 : دانش و مهارت و تخصص نیروی انسانی  -9

 ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش در بخش -

 مدل اقتصادی توسعه بخش خدمات برای حمایت فعاالن : -1

 تخصصی نمودن فعالیت تجارت )خارجی و داخلی( در استان -

 ئل فرهنگی :مسا -1

 تقویت زمینه های فرهنگی و نگرش مثبت در مردم -

 راهبردهای توسعه بخش عمران و شهرسازی استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیک -
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 : شهرسازی و مدیریت شهری  -7

 افزایش میزان تحقق کاربری های عمومی و خدماتی در طرح های توسعه شهری -

 ر شهرداری هاایجاد درآمد مستمر و پایدا -

 بهبود حمل و نقل درون شهری -

 بهبود سیستم مدیریت شهری -

 بهبود مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار -

 تقویت زیر ساخت ها و ارتقا خدمات در مناطق نوساز و حاشیه شهری -

 فنی و معماری : -2

 نوسازی بافت فرسوده -

 فرهنگ شهری : -9

 نیادین معماری ایرانی و استفاده از تجارب بومی سازی شده جهانیاحیاء و پایبندی به ارزش های ب -

 ترویج قانونمداری در رعایت ضوابط توسط شهروندان -

 ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و نهادینه کردن آن -

 اقتصاد شهری : -1

 ایجاد مزیت های نسبی جدید برای تأثیرگذاری در توسعه شهری -

 کرد توسعه خدمات برترتقویت اقتصاد شهری با روی -

 توسعه استفاده از فناوری های نو در مدیریت شهری -

 توسعه مشارکت در ایجاد زیر ساخت های شهری -

 ایجاد سیستم هماهنگ خدمات شهری جهت نگهداشت طرحها و پروژه ها -

 راهبردهای توسعه بخش صنعت و معدن استان زنجان بر اساس موضوعات استراتژیک -

 : اری صنعتی و معدنی سرمایه گذ -7

 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی -

 تقویت زیرساخت های مورد نیاز توسعه صنعت و معدن -

 توسعه صنایع بزرگ و باالدست -

 تکمیل زنجیره های تولید با ارزش افزوده مناسب -

 تقویت محورهای جدید توسعه صنعتی در استان -

 طیرعایت توان اکولوژیکی و مالحظات زیست محی -

 بهره وری در بخش صنعت و معدن : -2

 تغییرات ساختاری مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف -

 بهسازی مدیریت و نیروی انسانی بخش - 

 حداکثر نمودن بهره برداری از ظرفیت های مستقر شده تولید -
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 فضای کسب و کار : -9

 اصالح و بهبود فرآیند های کسب و کار -

 شرکت های تجاری، خدمات فنی و مهندسی و تشکل های تخصصی در بخش بسترسازی برای ارتقاء نقش -

 فرهنگ توسعه صنعتی :-1

 ترویج الزامات و دستاورد های توسعه صنعتی -

 طرح جامع توسعه و عمران ناحیه زنجان -7

 اولویت اجرایی پیشنهادهای ارایه شده با توجه به اعتبارات قابل تخصیص

ژه های پیشنهادی جهت توسعه ناحیه و تحقق بخشیدن به اهداف طرح جامع ناحیه اولویت مهم ترین طرح ها و پرو

 در ارتباط با اهداف تعیین شده و راهبردهای تدوین شده به شرح ذیل اعالم می گردد:

 دستیابی به توسعه متوازن ناحیه با توجه به قابلیت های موجود آن -1هدف 

 بین منطقه ایتقویت و گسترش شبکه های ارتباطی  -1راهبرد 

 اقدامات اجرایی و اولویت دار طرح با توجه به راهبرد مذکور عبارت است از:

 ارتقاء محور زنجان، تهم، چورزق به راه اصلی و اتصال آن به ماسوله -

 منجیل به راه اصلی-گیلوان-ارتقاء محور زنجان -

 ایجاد و ارتقاء محور زنجان، دندی، تخت سلیمان، تکاب به راه اصلی -

 قره پشتلو و ارتباط آن به خلخال-ء محور زنجانارتقا -

برخورداری از راه فرعی برای ارتباط مراکز مجموعه روستایی به مراکز منظومه ضمن آنکه تکمیل آزاد راه زنجان  -

تبریز و برقراری ارتباط ریلی از طریق گسترش شبکه ی راه آهن به غرب ناحیه به طرف ماهنشان، دندی و استان  –

 نیز ایجاد پایانه های حمل و نقل به صورت جدی مورد تاکید می باشد. های غربی و

 توجه به قابلیت های موجود در بخش های مختلف ناحیه -2راهبرد 

 اقدامات اجرایی اولویت دار در ارتباط با این راهبرد جهت دستیابی به هدف مطرح شده به قرار زیر می باشد:

حدوده روستاهای قمچقای، چسب، ینگی کند، سفیدکمر و حلب به ایجاد کارخانجات ساخت آجر صنعتی در م -

دلیل گستردگی چشمگیر انباشت های مارنی در سطح منطقه ایجرود و نتایج آزمایشات به عمل آمده جهت ساخت 

 آجر صنعتی و نیز به دلیل برخورداری از دسترسی های مناسب موجود در منطقه ی مذکور.

سعیدآباد به دلیل مهیا بودن امکانات اولیه همچون آهک، گچ، مارن -ر قمچقایایجاد کارخانه ی سیمان در محو -

 مناسب، سیلیس.

گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت با توجه به قابلیت های محیط از جمله ایجاد صنایع تولید  -

تان ماهنشان و کنستانتره و کمپوت سازی و یا صنایعی که تولیدشان در ارتباط با مواد معدنی است، در شهرس

 ایجرود.

 ساماندهی نظام فعالیت و اشتغال -2هدف 

 توجه به بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای توسعه -1راهبرد 
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اقدامات اجرایی که انجام آنها موجب شکوفایی و رونق بخش کشاورزی و در نتیجه زمینه ساز توسعه ناحیه می گردد، 

 عبارتند از:

هکتار )موقعیت اراضی مذکور بر روی نقشه ی استفاده از  11/11448ی به میزان توسعه اراضی کشاورزی آب -

 اراضی پیشنهادی طرح جامع ناحیه مشخص می باشد.(

 توسعه فعالیت کندوداری و پرورش زنبورعسل -

توسعه جنگلداری به عنوان یکی از زیر گروه های بخش کشاورزی از طریق توسعه ی اراضی جنگلی با قابلیت و  -

هکتار )موقعیت اراضی مذکور بر روی نقشه ی پیشنهادی طرح منعکس می  91/159257متوسط به میزان  تناسب

 باشد.(

 یکپارچه سازی اراضی -

 توسعه کشت های گلخانه ای -

 اجرای طرح های به زراعی و به نژادی به منظور افزایش راندمان -

 اجرای طرح های اصالح و احیاء باغات میوه -

 ه اصالح و توسعه ی باغات زیتوناجرای طرح های مربوط ب -

 اجرای طرح های مربوط به آبزی پروری با توجه به وجود منابع آبی غنی در ناحیه -

 تغییر شیوه از دامداری سنتی به صنعتی -

 گسترش تعاونی های تولید کشاورزی -

 اجرای طرح های مربوط به اصالح و احیاء افزایش گیاهان زینتی و دارویی -

 به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه توسعه صنعت -2راهبرد 

با توجه به زیرساخت های موجود و دسترسی به منابع اولیه و نیز نزدیکی به تهران و سایر قطب های صنعتی و 

جمعیتی و ... توسعه صنعت و توجه به آن زمینه ساز تشدید آهنگ توسعه ی ناحیه خواهد شد. اقدامات اجرایی 

 اهداف به شرح ذیل معرفی می گردد: اولویت دار جهت نیل به این

 تکمیل ظرفیت شهرک های صنعتی موجود -

زرین آباد مکانیابی -زنجان )پیشنهاد می گردد این شهرک در حول محور زنجان 2ایجاد شهرک صنعتی شماره  -

 و اجرا گردد.(

زی و معماری ایجاد نواحی صنعتی در کنار مراکز منظومه ی روستایی )مطابق با مصوبه ی شورایعالی شهرسا -

 ایران(.

ایجاد و توسعه ی صنایع دستی با توجه به سابقه و پیشینه ای که در منطقه دارا می باشد نظیر فرش بافی،  -

 چاقوسازی، ملیله کاری و ... و تقویت نهادهای مربوط به آنها.

 گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت -

 گذاری جهت اکتشاف ذخایر کانی شناخته شده. تهیه طرح های شناسایی منابع کانی ناحیه و سرمایه -

 توجه به خدمات به عنوان محور اصلی توسعه -4راهبرد 
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 اقدامات اجرایی اولویت دار در این ارتباط به قرار زیر می باشد:

 تجهیز شهر زنجان به خدمات تخصصی برتر نظیر بیمارستان های تخصصی -

 اهنشان و دندی به خدمات پشتیبان تولید.تجهیز شهرهای آب بر، زرین آباد، حلب، چورزق، م -

ساماندهی و تجهیز کانون ها و محورهای جاذب گردشگری و گذران اوقات فراغت جهت رونق صنعت  -

 گردشگری.

 گسترش مراکز آموزش عالی در شهرستان های واقع در ناحیه. -

 هنری و ورزشی در شهرهای ناحیه.-ایجاد مجموعه های فرهنگی -

 –های پذیرایی بین راهی در محورهای موجود در ناحیه خصوصا  در محورهای زنجان  ایجاد و گسترش مجتمع -

 خلخال و ...-رودبار ، زنجان –گیلوان 

 تقویت ناوگان حمل و نقل کاال و مسافر -

 توسعه و گسترش فضاهای اقامتی در مکانهای مستعد و جاذب گردشگر -

 ای موجود در ناحیه.ضرورت تعجیل در تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرستان ه -

 ساماندهی نظام خدمات رسانی – 4هدف 

: رعایت مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با نحوه ی خدمات رسانی به 1راهبرد 

 سکونتگاه های روستایی

 اقدامات اجرایی مورد نیاز به قرار ذیل می باشد:

 ر محدوده ی بخشتهیه طرح ساماندهی سکونتگاه های روستایی د -

احداث تاسیسات زیربنایی و مراکز خدماتی و رفاهی در نقاط روستایی ناحیه مطابق با مصوبه ی مذکور برای  -

 مراکز منظومه، مجموعه و حوزه روستایی

ایجاد دبستان، مسجد، شرکت تعاونی روستایی و جایگاه عرضه ی مواد سوختی در کلیه ی مراکز حوزه  -اولویت اول

 .ی روستایی

درمانی با تسهیالت زایمانی در مراکز منظومه ها، ایجاد داروخانه در کلیه ی مراکز -ایجاد مراکز بهداشتی -اولویت دوم

حوزه ی روستایی، ایجاد مطب در مراکز مجموعه و منظومه ی روستایی، ایجاد هنرستان فنی، حرفه ای و کشاورزی 

منظومه روستایی، مجموعه ی ورزشی در مراکز منظومه ی در مراکز منظومه ی روستایی، پمپ بنزین در مراکز 

روستایی، امکانات ورزشی روباز در کلیه مراکز خدمات روستایی اعم از حوزه، مجموعه، منظومه و ... احداث دفتر 

 ترویج کشاورزی در مراکز منظومه و مجموعه ی روستایی.

ی شهرسازی و معماری ایرانی در قالب مصوبه ایجاد سایر موارد پیشنهاد شده توسط شورای عال -اولویت سوم

قابل اجرا می  2استانداردهای ضوابط خدمات رسانی به کانون های روستایی کشور پس از تحقق یافتن اولویت های 

 باشد.

 دستیابی به محیطی پایدار با تاکید بر منابع طبیعی، آب و خاک -4هدف 

 ره برداری آنضرورت توجه به منابع آبی و مدیریت به -1راهبرد 
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 در ارتباط با راهبرد مذکور انجام اقدامات اجرای به شرح ذیل از اهمیت و اولویت خار برخوردار می باشد.

 تکمیل و اجرای طرح سد مخزنی گالبر -

تکمیل و اجرای سدهای خاکی که براساس مطالعات انجام شده ضرورت اجرای آنها تایید گردیده است، نظیر  -

 خان در شهرستان زنجان، سدهای خاکی روستاهای جوقین، دهنه شهرک و ...سد خاکی روستای جوره 

 اجرای طرح های آبیاری تحت فشار -

 مطالعه و اجرای شبکه های آبیاری -

 بررسی استفاده از آب های زیرسطحی برای تثبیت بیولوژیک بستر آبراهه ها -

 آبسرپوشیده کردن انهار و کانال های آبیاری جهت جلوگیری از هدر رفتن  -

 مطالعه و اجرای طرح های کوچک تامین آب و پمپاژ ساحلی -

 اجرای طرح های الیروبی و مرمت قنوات -

 جلوگیری از فرسایش و تخریب خاک -2راهبرد 

مهم ترین اقدامات اجرایی و یا به بیان دیگر پروژه های قابل تعریف جهت دستیابی به هدف مورد نظر به شرح ذیل 

 می باشند:

هکتار، خصوصا  در سرشاخه های قزل اوزن )محدوده  7/721741بخیزداری در وسعتی معادل اجرای طرح های آ -

 اراضی مذکور بر روی نقشه ی استفاده از اراضی پیشنهادی منعکس می باشد(.

 ارزیابی دوره ای عملکرد اقدامات آبخیزداری -

 مطالعه و اجرای طرح های مرتعداری -

هکتار مطابق با طرح جامع پیشنهادی  25/127489حی معادل امکان توسعه مرتع با تناسب متوسط در سط -

 ناحیه زنجان.

هکتار )موقعیت این اراضی در نقشه استفاده از اراضی  29/125147توسعه مرتع با تناسب کم در وسعتی معادل  -

 پیشنهادی طرح مشخص گردیده است(.

 ش خاک و کنترل سیالب.توسعه طرح های جنگل کاری و ایجاد پوشش گیاهی جهت جلوگیری از فرسای -

 مطالعه و اجرای طرح تعادل دام و مرتع از طریق تشویق  ایجاد دامداری های صنعتی. -
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 سطح بندی خدمات پیشنهادی در ناحیه زنجان -2نقشه
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 عملکردی -حوزه و مجموعه های همگن خدماتی -9نقشه 
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 فهرست اسناد توسعه شهرستان ها -1

 فعالیت های اقتصادی -7

 ش کشاورزیبخ -7-7

 اهداف بلند مدت -الف 

 ایستگاه پمپاژ آب 1تکمیل مطالعه  -

 افزایش راندمان آبیاری -

 بهبود وضعیت انتقال آب مورد نیاز کشاورزی -

 تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی -

 کاهش روند شوری اراضی -

 ایجاد روشهای نوین آبیاری-

 افزایش اراضی آبی -

 ت محصوالت زراعی و باغی و گیاهان داروییافزایش سطح زیر کش -

 ایجاد واحدهای مرغداری و مجتمعهای دامداری و آبزی پروری و کشتارگاه-

 افزایش تولیدات دامی و آبزی -

 راهبردهای توسعه -ب

 اراله آموزش در راستای افزایش توان مهارتی بهره برداران در بکارگیری فنون جدید -

 اجرای طرحهای زهکشی -

 4و 4داث کانالهای آبیاری درجه اح -

 بتنی کردن کانالهای خاکی -

 اجرای طرحهای کوچک تأمین آب -

 افزایش عملکرد محصوالت -

 ایجاد هنرستانهای کشاورزی -

 حمایت از تشکلهای خصوصی و توسعه خدمات کشاورزی -

 اصالح نژاد دام و طیور و توسعه واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی دام و طیور -

 رویج و آموزش و انجام مطالعات جامع منابع اراضی مستعد آبزی پروریت -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 احیاء و مرمت قنوات -

 احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی -

 ایجاد ایستگاه پمپاژ آب و جاده بین مزارع -

 افزایش ضریب مکانیزاسیون -

 ایجاد باغات دیم در اراضی شیب دار -
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 ایجاد میادین عرضه احشام و مراکز جمع آوری شیر -

 1به  2و از  2به  4اصالح و احیاء باغات از درجه  -

 توسعه پرورش ماهی قزل آال در بستر رودخانه قزل اوزن -

 طرح ایجاد مجتمع به وزن رسانی تخم چشم زرده ماهی قزل آال -

 نوسازی و بهسازی اماکن دامی سنتی -

 یقاتیاجرای طرحهای تحق -

 اصالح سیستم های سنتی به بارانی و قطره ای -

 بخش صنعت و معدن-2-7

 اهداف بلند مدت -الف

 توسعه زیر بناهای موجود و امکانات زیربنایی بویژه در مناطق معدنی و ایجاد زیر بناهای جدید -

 توسعه صنایع معدنی و فعالیتهای صنایع تبدیلی -

 قابلیتهای معدنی و کشاورزی ایجاد ارتباط بین توسعه صنعتی با -

 آموزش نیروی انسانی مورد نیاز بخش صنعت و معدن -

 افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی معدن -

 راهبردهای  توسعه -ب

 ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و مجتمع های کشت و صنعت -

بررسی ذخایر معدنی انجام طرح های اکتشافی تکمیلی بر روی مواد معدنی شناسایی شده حاصل از نتیجه  -

 شهرستان

 راه اندازی معادن راکد و غیرفعال -

 ایجاد زمینه برای فرآوری خاکهای بسیار کم عیار و باطله مخلوط سرب و روی -

 ایجاد واحدهای بازیافت ضایعات و خرده های فلزی از کیکها و باطله ها -

جهت راه اندازی و افزایش ظرفیت استخراج  رفع مشکالت سیستم بانکی جهت تقویت بنیة مالی سرمایه گذاران -

 معادن

 ایجاد صنایع معدنی مناسب با ذخایر موجود مانند خاک صنعتی فلدسپات، پرلیت و مس و... -

 ایجاد واحدهای خدمات فنی و مهندسی جهت تقویت توان تکنولوژیکی و دانش فنی -

 های زیست محیطی ایجاد شهرک تخصصی فرآوری مواد معدنی به لحاظ کنترل آلودگی -

 تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاران معدن -

 ایجاد خوشه صنعتی صنایع مرتبط با سرب و روی و ایجاد پیوند با صنایع پایین دستی و باال دستی -

 تشکیل تعاونی های فراگیر برای جمع آوری سرمایه های اندک مردم جهت انجام سرمایه گذاری های بزرگ -

پایدار در بین واحدهای صنعتی و معدنی و تاکید بر حفظ و احیاء محیط زیست و منابع  اشاعة فرهنگ توسعة -

 طبیعی و ایجاد دفاتر زیست محیطی
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ایجاد رشته های مرتبط با معدن و متالوژی در دانشگاه پیام نور ماهنشان جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز  -

 بخش

 خروج شهرستان از تنگنای بن بست ایجاد شبکه ارتباطی با استانهای مجاور جهت-

 ایجاد منطقة  ویژة اقتصادی )با تاکید بر مواد معدنی( -

 ایجاد پایانه حمل و نقل جهت ساماندهی حمل و نقل مواد معدنی -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 افزایش ظرفیت واحد تولید کنسانتره سرب و روی -

 ی جدید صنعتی و معدنیپیگیری و ایجاد زمینه برای اجرای طرحها -

 تسریع در رفع مشکل فنی معدن انگوران و افزایش ظرفیت تولیدآن -

 هزار تنی شمش روی وآجر 111تسریع در اجرای طرحهای جدید سیمان، فوالد و واحد -

 تربیت نیروهای بومی ماهر برای فعالیت در واحد های معدنی و  صنایع معدنی -

عدن و صنایع معدنی و صنایع تبدیلی کشاورزی در مرکز آموزش عالی و مراکز فنی ایجاد رشته تحصیلی مرتبط با م -

 و حرفه ای شهرستان

ایجاد و توسعة صنایع معدنی و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی از جمله فرآوری فلدسپات، فرآوری بنتونیت،  -

 مرغوب برای دارو سازی تولید پودر های معدنی، آلیاژ های سرب و روی و سولفات روی با کیفیت

 ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی -

 اجرای طرحهای اکتشافی در خصور دستیابی به ذخایر جدید فلزی مانند سرب و روی و مس -

 ایجاد راههای ارتباطی جدید و اصالح و بهسازی راههای موجود در مناطق معدنی -

باطی ماهنشان به زنجان برای دستیابی راحت به  جاده ترانزیت و تسریع در گاز رسانی و اصالح و بهسازی جاده ارت -

 تبریز -اتوبان زنجان

 تسریع در اجرای طرحهای کلنگ زنی شده -

 ایجادشهرک تخصصی فرآوری مواد معدنی ایران -

 ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی شامل پودرهای معدنی و فرآوری بنتونیت و فلدسپات -

 ن دستی سرب و رویایجاد صنایع پایی -

 ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی-

 بخش بازرگانی-9-7

 اهداف بلند مدت -الف

 توسعه متوازن بخش بازرگانی با بخشهای صنعت و کشاورزی -

ات و افزایش نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در حوزه بازرگانی جهت پشتیبانی فعالیتهای تجاری و صادر -

 واردات

 ایجاد تشکلهای تخصصی و صنفی و اتحادیه ها و شرکتهای خدمات بازرگانی -
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 افزایش صادرات غیر نفتی شهرستان از طریق متنوع کردن تولیدات جنبی و فرآورده های روی -

 افزایش امکانات ذخیره سازی کاالهای اساسی به میزان حداقل چهار ماه نیاز مردم منطقه -

 توسعه راهبردهای -ب

 ایجاد وتقویت بخش بازرگانی در واحدهای تولیدی منطقه -

 تقویت و توسعه نیروی انسانی آموزش دیده جهت توسعه بخش بازرگانی ماهنشان -

 تقویت و گسترش سرمایه گذاری در راستای توسعه زیرساختهای بخش بازرگانی -

 ایجاد زمینه تولید صادرات گرا در صنایع و کشاورزی منطقه -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

تبیین اولویت های سرمایه گذاری شهرستان در بخشهای معدن و کشاورزی و صنایع روستایی به منظور جذب  -

 سرمایه گذاری داخلی و خارجی

 فرهنگ سازی عام  صادرات و ترویج سیاست تولید برای صادرات در بخشهای کشاورزی و صنایع معدنی -

آموزش عمومی واردات، صادرات و بازاریابی در جهت جذب منابع مالی و انسانی برای گرایش و  برگزاری دوره های -

 فعالیت در حوزه تجارت خارجی شهرستان

 ایجاد اتحادیه های صنفی جدید و تشکیل مجمع امور صنفی -

 تشکیل حداقل دو شرکت خدمات بازرگانی -

 ر تنی و یک واحد سردخانه هزارتنیهزا 21ایجاد حداقل یک واحد انبار مکانیزه گندم  -

 تن 2111ایجاد یک واحد انبار چند منظوره کاال به ظرفیت  -

 ایجاد حداقل یک فروشگاه بزرگ و زنجیره ای در شهرستان -

 مورد 1تالش جهت افزایش تعداد کارتهای بازرگانی شهرستان به  -

 حمایت از ایجاد چند کارگاه متمرکز فرش بافی -

 تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی و صنایع بسته بندی با مقاصد داخلی و صادراتی ایجاد صنایع -

حمایت از احداث شهرکهای تخصصی و صنفی جهت استقرار صنایع جنبی کشاورزی، سرب و روی، پتروشیمی،  -

 سیمان و قطعات بتنی و ...

 گسترش امکانات ذخیره سازی انباری، سردخانه ای -

 ارخانه آرد در منطقهحمایت از ایجاد ک -

حمایت از انجام فعالیتهای بازرگانی شامل ثبت سفارش واردات و همچنین صادرات بخشهای تولیدی توسط  -

 شرکتهای خدمات بازرگانی

حمایت تسهیالتی از ایجاد کارگاههای متمرکز قالیبافی و آموزشهای به بافی در جهت هدایت صحیح منابع انسانی  -

 ی صادراتو مالی و تولید برا

 ایجاد صنایع جنبی آرد و گندم و تولید نان حجیم و سنتی در مقیاس صنعتی -

 هزار تن ظرف پنج سال آتی 41واحد انبار مکانیزه گندم جمعا به ظرفیت  2حمایت از ایجاد حداقل  -
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 هزار تن ظرف پنج سال آتی 2واحد سردخانه جمعا به ظرفیت  2حمایت از ایجاد  -

مورد کارت بازرگانی برای فعاالن بخش ظرف پنج  41جارت خارجی شهرستان و صدور حداقل افزایش عوامل ت -

 سال آتی

 ایجاد میدان عرضه میوه و تره بار -

 میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -1-7

 اهداف بلند مدت -الف

 راملیایجاد وتوسعه طرح ها و زیرساخت های گردشگری شهرستان متناسب با عملکرد ملی و ف -

 تقویت صنعت گردشگری شهرستان -

ایجاد و توسعه بازارچه ها یا فروشگاههای محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی در کنار جاذبه ها و آثار  -

 فرهنگی، تاریخی

 ایجاد مراکز گردشگری در منطقه نمونه گردشگری قلعه بهستان واقع در حاشیه قزل اوزن -

ل فرهنگی از طریق برپایی جشنواره ها و نمایشگاههای منطقه ای، عرضه صنایع دستی ایجاد و توسعه تعامل و تباد -

 و هنرهای سنتی و بومی

 راهبردهای توسعه -ب

 بسترسازی برای جذب و جلب سرمایه های بخش غیردولتی در فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی -

سنتی و ایجادو توسعه مراکز عرضه محصوالت  حمایت در راستای افزایش تولید صنایع دستی و آفرینش هنرهای -

 صنایع دستی وابسته به آن در جهت جذب گردشگر به شهرستان

گسترش فرهنگ پذیرش گردشگر در منطقه و ارتقاء سطح آگاهی مردم از موارث فرهنگی، جاذبه های گردشگری  -

 و صنایع دستی منطقه

 ای منطقه و آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعیتقویت مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری بر -

 ارتقاء سطح کمی و کیفی در اراله خدمات گردشگری به مسافران ورودی به منطقه -

 توسعه فعالیت های آموزشی مربوط به گردشگری، هنرهای دستی و صنایع دستی منطقه -

ستاندارد، ارتقاء سطح کیفی و تعریف مسیرهای گردشگری، ایجاد امکانات مناسب و زیر ساخت های گردشگری ا -

 کمی فرهنگ مردم در توریست پذیری و...

استانداردسازی راههای مواصالتی استان و شهرستان با هدف ایجاد امنیت و آسودگی خاطر برای گردشگران داخلی  -

 و خارجی

 یره  استقرار نظام جامع تبلیغات اعم از جاده ای از طریق نصب تابلوهای راهنمای گردشگری و غ -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

بررسی، شناسایی آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان در راستای تهیه و تدوین اطلس و نقشه باستان  -

 شناسی استان
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تهیه و تدوین طرحهای مرمت و احیای ابنیه فرهنگی، تاریخی شاخص شهرستان با هماهنگی و همکاری  -

 منظور آغاز عملیات مستندسازی، آسیب شناسی و مرمت و احیاء آثار مورد نظر دستگاههای اجرایی ذیربط به

انجام مطالعات مردم نگاری و پژوهشهای مردم شناسی شهرستان در راستای تهیه و تدوین اطلس مردم شناختی و  -

و جلب شناخت آداب، رسوم و آیین های سنتی به منظور برگزاری جشنواره ها و نمایش های آیینی جهت جذب 

 گردشگر

 روانسازی تورهای ارزان قیمت علمی، آموزشی، تفریحی و زیارتی با ایجاد آژانسهای مسافرتی -

 تأمین اعتبار جهت اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -

 تهیه و چاپ اقالم تبلیغاتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری-

 برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی -

 مطالعه و مستندسازی هنرهای سنتی و صنایع دستی شهرستان در راستای تهیه اطلس مربوط و انجام پژوهش  -

 ستانهای بنیادی و کاربری به منظور استانداردسازی و احیاء هنرهای بومی و توسعه صنایع دستی اصیل شهر

مستندسازی و آوانگاری گویش آبادی های شهرستان در راستای تدوین اطلس زبان شناختی و انجام مطالعات  -

 تخصصی ادبیات، زبان و گویش به منظور حفظ و احیاء گویش های اصیل منطقه

د شهرستان مکان یابی در راستای ایجاد و توسعه هتلها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در مناطق مستع -

 بویژه در منطقه نمونه گردشگری شهرستان و ... با هماهنگی مشاورین شرکت توسعه گردشگری ایران

 ایجاد و گسترش انجمنهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح شهرستان -

 طرح ساماندهی توریسم کشاورزی منطقه -

 طرح ایجاد و توسعه اکوتوریسم زمستانی و ورزشی  -

تهیه و نصب تابلوهای راهنما در مسیرهای گردشگری با همکاری فرمانداری و دستگاههای ذیربط شهرستان به  -

 منظور معرفی جاذبه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی

 ایجاد دهکده های گردشگری در محل روستای یاستی قلعه و قلعه بهستان -

 منابع طبیعی-2

 آب و خاک -7-2

 اهداف بلند مدت -الف

توسعه بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی و... بر اساس اصل توسعه پایدار و مبتنی بر حفظ منابع طبیعی تجدید  -

 شونده

 افزایش میزان تأمین آب سطحی و افزایش حجم ذخیره جهت مصارف کشاورزی -

 توسعه شبکه های آبیاری زهکشی در شهرستان در اراضی پایاب سدها و تأسیسات آبی -

 از آبیاری تحت فشار جهت باال بردن راندمان آبیاری )در صورت بهبود کیفیت آب( استفاده -

 کنترل استفاده از کودها و سموم شیمیایی جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب-

 انجام عملیات آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک، مهار سیالبهای سطحی و بهره برداری از آنها-



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

54 

 ح در خاک و ایجاد شوره زارجلوگیری از تجمع امال -

 احداث تصفیه خانه و افزایش مخازن آب شرب و واقعی نمودن نرخ آب -

 انجام مطالعات آبهای زیرزمینی و تهیه مدل ریاضی و بهنگام کردن ادواری نتایج مطالعات -

 مجوزنصب کنتور حجمی بر روی کلیه چاه های در حال بهره برداری و جلوگیری از برداشت های بدون  -

 تقویت و بهبود وضعیت پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع شهرستان -

 راهبردهای توسعه -ب

 بهره برداری از منابع و خاک بر اساس اصل توسعه پایدار -

 توسعه بهره برداری از پتانسیل منابع آب سطحی جهت مصارف زراعی در نواحی مختلف شهرستان -

 ره برداری از این منابع اراضی دشتی شهرستانحفظ پتانسیل آبدهی آبخوان و تداوم به -

 افزایش حمایت های قانونی از منابع طبیعی تجدید شونده -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

تخصیص اعتبار جهت احداث طرح بند انحرافی و کانال انتقال آب روستاهای تازه کند فخرلو، قاضی کندی، سهند  -

 خی(، ایمر و خانکندی، بلند پرچین، زماین، خاینیکسفلی، سهند علیا، ماهنشان )لور آر

 احداث ایستگاه هشدار وقوع سیل در سطح شهرستان -

تخصیص اعتبار الزم جهت احداث ایستگاه های پمپاژ آب مطالعه شده و روستاهای ابراهیم آباد، امیرآباد، دندی، رز، -

 سیدلر، ساری آغل، ایلی بالغ

ا توجه به شور بودن آب رودخانه و تأثیر منفی آن بر روی الکترو پمپ ها و تکمیل پروژه احداث چاه فلمن ب -

 محصوالت کشاورزی

 تخصیص اعتبار جهت اجرای پروژه های پخش سیالب -

 عملیات پخش سیالب و بهره برداری از سیالبها -

 تکمیل مطالعات آبخیزداری و کنترل سیل در سطح شهرستان -

 آبراهه رود خانه های شهرستان مطالعه کنترل فرسایش و حفاظت -

 مطالعه کنترل سیل آبخیزهای شهری ماهنشان و دندی -

 کنترل سیل و هرزآبها با احداث سدهای خاکی کوچک -

احداث ایستگاه پمپاژ روستاهای قره گل، تک آغاج، قره باطالق، میرآخور، قره دره، ابراهیم آباد، تبریزک، قلعه جوق  -

 کپز، زماین، امیرآباد، دندی، رز، سیدلر، ساری آغل، ایلی بالغسیاه منصور، توت آغاجی، 

 مطالعه و احداث سد مخزنی بر روی رودخانه انگوران چای -

 ادامه طرح ساحل سازی حاشیه رودخانه قزل اوزن -

 مطالعه سد خاکی روستای تبریزک -

 شالقساحل سازی و احداث اپی در محدوده روستاهای خورجهان، انگوران و اکیز ق -

 تخصیص اعتبار الزم برای سد مخزنی مراش -
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 توسعه شبکه آبیاری و زهکشی در اراضی سدهای شهرستان و اراضی و دشت های حاشیه قزل اوزن -

 مطالعه و تهیه نقشه های مناطق سیل خیز و بحرانی شهرستان -

وگیری از فرسایش خاک در انجام عملیات آبخیز داری در سطح شهرستان برای کنترل جریانهای سیالبی و جل -

 روستاهای قره گل، ایلی بالغ، گونی، انگوران و ینگجه سینار

 شناسایی مناطق مستعد جهت اجرای عملیات پخش سیالب و آبخوانداری -

 شناسایی مناطق مستعد جهت احداث سدهای زیرزمینی -

برداری بهینه از منابع آب سطحی و مطالعات مهندسی رودخانه شامل حریم و بستر رودخانه قزل اوزن جهت بهره  -

 اراضی کشاورزی حاشیه در سطح شهرستان 

 پوشش گیاهی و محیط زیست -2-2

 اهداف بلند مدت -الف

عزم برای حفظ، احیاء و توسعه و افزایش بهره وری منابع طبیعی، با ارتقاء فرهنگ عمومی و مشارکت بخش  -

 خصوصی

 های آبخیز به منظور دستیابی به توسعه پایدار جامع نگری در مدیریت منابع طبیعی حوضه -

 جلب همکاری و مشارکت مردم و بهره برداران در مدیریت پایدار منابع طبیعی -

 ممیزی مرتع پالکهای باقیمانده و اجرای طرح مرتع داری در مناطق دارای طرح مرتعداری -

رپاشی، کپه کاری، بوته کاری، نهالکاری، ذخیره اصالح، احیاء و توسعه مراتع و پوشش گیاهی به روش بذرکاری، بذ -

 نزوالت آسمانی، کود پاشی و احداث آبشخوار

 تثبیت مالکیت دولتی بر اراضی ملی و تفکیک آن از مالکیت های قانونی اشخار -

 استعداد یابی و تعیین کاربری اراضی به منظور بهره برداری بهینه با استفاده از فناوری های نوین -

 عوامل ناپایدار در منابع طبیعیمهار  -

 ارتقاء بهره وری از طریق بازنگری در برنامه های آموزشی و ترویجی و تقویت پایگاه های اطالع رسانی -

 نیل به اهداف طرح ملی تعادل دام و مرتع و طرح جامع نظارت حفاظت و طرح جامع نهضت سبز -

 ش خصوصیایجاد موزه تاریخ طبیعی در شهرستان با همکاری بخ -

 ایجاد اقامتگاه ها و امکانات مناسب برای توسعه اکوتوریسم -

محدود نمودن توسعه فعالیت های صنعتی  به صنایع مرتبط با قابلیت های منطقه و تأکید بر استقرار آنها در  -

 شهرک ها و مجتمع های صنعتی و ممانعت از ایجاد صنایع آالینده محیط زیست

 ی حوزه های آبخیز مشرف بر دشتها و حوزه های آبخیز شهریانجام عملیات آبخیزدار -

 تصفیه فاضالب های انسانی و صنعتی و استفاده مجدد از آنها در کشاورزی -

ایجاد مراکز تحقیقاتی و نظارتی مجهز به دستگاههای سنجش آالینده ها در مناطق مختلف شهرستان و به  -

 کارگیری پرسنل متخصص در مراکز

 ی در جهت جلوگیری از انتقال پساب های صنعتی و فاضالب های شهری به منابع آبیبرنامه ریز -
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 راهبردهای توسعه -ب

تهیه و تدوین طرحهای مدیریت منابع طبیعی در حوضه های آبخیز به منظور کنترل و کاهش مخاطرات ناشی از  -

 فرسایش خاک، وقوع سیل، زمین لغزش، پرشدن سدها از رسوب و بیابان زدایی

 مدیریت حوضه های آبخیز با نگرش اولویت حفاظت، احیاء و بهره برداری اصولی از صنایع -

 حفظ توان اکولوژیکی، احیاء، حوزه های تخریب یافته و کنترل کانون های بحرانی -

و تسریع و تکمیل و ممیزی مرتع و متعادل کردن تعداد دام متناسب با ظرفیت تولید مراتع از طریق مدیریت چرا  -

 کنترل ورود و خروج دام و اجرای سیستم های چرایی

 مدیریت ذخیره گاههای جنگلی با محوریت صیانت و توسعه -

تهیه و تدوین برنامه های اجرایی مناسب به منظور تقویت همکاری دستگاه های دولتی و تشکل های غیر دولتی  -

 در زمینه های حفاظت و توسعه فضای سبز

ایش سرزمین و منطقه ای با ارزیابی توان منابع و محیط زیست بعنوان پیش نیاز برای توزیع تدوین برنامه های آم -

 فعالیت ها و تخصیص فضای مناسب

تعیین نقاط مجاز و مناسب برای احداث صنایع و بهره برداری از معادن با توجه به موقعیت و ظرفیت قابل تحمل  -

 شهرستان و سایر شرایط زیست محیطی

 اجرایی اولویت دار اقدامات -پ

 تهیه و تصویب و واگذاری و اجرای طرحهای مرتعداری جهت بهبود وضع مراتع و دامداران -

اصالح و احیاء مرتع از طریق اجرای عملیات بیولوژیکی شامل پروژه های بذر کاری و بذر پاشی در مراتع روستاهای  -

 شهرستان

 ه کاری( در جهت افزایش تولید علوفهاجرای پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده )یونج -

مدیریت مرتع از طریق احداث آبشخوار، جهت تأمین آب شرب دامها و توزیع یکنواخت دام، کنترل زمان ورود و  -

 خروج دام و کنترل تعداد دام بر اساس ظرفیت مرتع

 اجرای پروژه جنگلکاری و صنوبرکاری در سطح شهرستان جهت افزایش تولید چوب -

 ن آب در جهت توسعه و تکمیل پارک جنگلی شهر ماهنشانتأمی -

 تأمین و جایگزینی سوخت های مناسب -

 ایجاد کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی تخریب یافته -

 بهبود و تکمیل شبکه بی سیم -

گشت زنی و مراقبت از عرصه های ملی، پناهگاههای حیات وحش و زیستگاههای طبیعی جهت بهره برداری  -

 ی و به کارگیری نیروی انتظامی جهت برخورد با متجاوزان به عرصه های ملیاصول

 اطالع رسانی و آگاه سازی و پیشگیری و اطفاء حریق مراتع و جنگلهای شهرستان -

 اطالع رسانی در خصور آفات گونه های گیاهی جنگلی و مرتعی -

 نظارت بر فعالیت های مربوط به معادن در عرصه های ملی -
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 ی پروژه های مکانیکی آبخیزداری و کنترل سیلاجرا -

 ترویج فرهنگ منابع طبیعی و محیط زیست از طریق برگزاری کالسهای آموزش عمومی و تخصصی و... -

 کنترل و شناسایی واحدها و منابع ایجاد آلودگی در شهرستان -

 نصب و مرمت تابلو در مورد ممنوعیت شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه -

 برخورد سریع و قانونی با متخلفان -

 تأمین و تجهیز نیروهای پرسنلی، خودرو و امکانات مناسب در بخش منابع طبیعی و محیط زیست -

تکمیل و مرمت ساختمان های اداری و حفاظتی موجود و احداث ساختمان جدید محیط بانی در منطقه اوریاد  -

 پری

 اخذ سند مالکیت جهت اراضی ملی و دولتی -

 تهیه طرح ها و نقشه های حفاظت اراضی -

 احیاء اراضی تخریب شده -

 قرق مراتع فقیر در جهت تقویت آن و اجرای سیستمهای  چرایی -

واگذاری اراضی در قالب طرح طوبی به منظور ایجاد اشتغال و کاهش تعداد بهره برداران و افزایش توان اکولوژیکی  -

 منابع ملی

 صب تجهیزات کنترل آلودگی در واحدهای صنعتیپیگیری رفع آلودگی و ن -

تدوین برنامه آمایش سرزمین، ارزیابی توان منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان پیش نیاز برای توزیع فعالیت ها  -

 و تخصیص فضای مناسب

 تکمیل و بهسازی شبکه رادیویی و بی سیم -

 تهیه نقشه های فرسایش پذیری و تخریب خاک شهرستان -

 ولید نهال از نوع گونه های سریع الرشد به منظور توسعه فضای سبز و تولید چوبت -

تولید بذور گیاهان مرتعی خوشخوراک و سازگار با آب و هوای شهرستان جهت اصالح و احیاء مراتع فقیر و تأمین  -

 علوفه دامداران

 احداث سدهای زیرزمینی -

 ن علوفه آنایجاد چراگاههای مصنوعی برای وحوش جهت تأمی -

جلوگیری از ورود پسماندهای صنعتی و فاضالب های شهری و روستایی به آبهای سطحی و رودخانه ها و شناسایی  -

 و تعیین مکان مناسب جهت دفن اصولی آنها

 احیاء اکوتوریسم و شکارچیان خارجی -

 جش آالینده هاایجاد مرکز تحقیقاتی زیست محیطی در منطقه حفاظت شده مجهز به دستگاه های سن -

 ایجاد تصفیه خانه صنعتی و استفاده از آب آن در بخش کشاورزی -

 دفن زباله های شهری و روستایی در تشکیالت زمین شناسی فاقد منابع آب زیرزمینی -

 مطالعه کانون های بحرانی شهرستان از نظر استقرار صنایع و برنامه ریزی در جهت حذف تدریجی عوامل بحران زا -
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 م انتقال دامداری ها به خارج از شهر های دندی و ماهنشانلزو -

 زیربناها -9

 راه و ترابری -7-9

 اهداف بلند مدت -الف

ارتقاء کیفیت راه های روستایی به منظور نوسازی روستاها و ارسال مواد معدنی و محصوالت کشاورزی به بازارهای  -

 مصرف

 کیلومتر 271به طول توسعه راه های روستایی از شوسه به آسفالته  -

 اراله خدمات هر چه بهتردر سهولت و ایمنی تردد جاده ای -

 تبدیل راه های روستایی به راه فرعی بر اساس اولویت های موجود -

 تبدیل قسمتی از راه های فرعی موجود با عرض استاندارد به راه های اصلی -

بریز )نیک پی( تا ماهنشان و نهایتا تا دندی به لحاظ ایجاد شبکه های ارتباطی راه آهن در منطقه شامل جاده ت -

 هزارتنی روی و فرآوری و کالسیمین 111دارا بودن کارخانه های بزرگ 

 تخت سلیمان و اتصال آن به راه آهن شمالغرب کشور -دندی -احداث راه آهن زنجان -

 ماهنشان -احداث راه آهن دندی -

 راهبردهای توسعه -ب

 باطی مناسب بین منطقه ای به منظور ایجاد زمینه سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی منطقهایجاد راه های ارت -

 ارتقاء راه های موجود -

 بهسازی شبکه راه های شهرستان و رفع نقاط حادثه خیز -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 رفع نقاط حادثه خیز در شهرستان و یا به حداقل رساندن آن -

 کیلومتر 2دندی( به طول  –در روستای قره درق، )محور زنجان ایجاد کمربندی  -

 کیلومتر 4ایجاد کمربندی ابراهیم آباد به طول  -

 ینگیجه به طول یک کیلومتر –حذف پیچ های خطرناک ماهنشان  -

 متر 411گابیون بندی محل ریزش ها جمعا به طول  -

 کیلومتر 11احداث گاردریل در راههای روستایی به طول  -

 انجام روکش آسفالت -

 کیلومتر 21روکش ایلی بالغی به سه راهی ابراهیم آباد به طول  -

 کیلومتر 45روکش آسفالت دندی به قرالی به طول  -

احداث پاسگاه پلیس راه در منطقه به جهت جلوگیری از تخریب جاده ناشی از حمل تناژ غیرمجاز به جهت فراوانی  -

 ز آن در منطقهمعادن و حمل و نقل های ناشی ا

 بایچه باغ -ترانشه برداری محور روستای خیرآباد -
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 دندی -دستگاه پل در محور زنجان 4تعریض  -

 قواق( -کپز -ابراهیم آباد -مورد )سه راهی دوزکند 4فرعی به تعداد  -ساماندهی تقاطع های راه روستایی -

 ایجاد پایانه های حمل و نقل برون شهری در شهرستان -

 و ارتقاء راههای فرعی موجود به راه های اصلی در محورهای :تعریض  -

 کیلومتر 71نیک پی به ماهنشان به طول -1

 کیلومتر 45دندی به قرالی به طول -2

 کیلومتر 7دوزکند به حلب به طول -4

 احداث و راه اندازی ورودی و خروجی از آزاد راه در تقاطع جاده ماهنشان به نیک پی -

 دندی –ه پل در محور زنجان دستگا 11تعریض  -

 خانوار 21سال آتی برای روستاهای باالی  2آسفالته نمودن کلیه راه های شوسه روستایی در عرض  -

 خانوار 21احداث راه شوسه برای راه های دسترسی برای روستاهای با خانوار زیر و باالی  -

 ل آتیسا 4روکش آسفالت تمام راه های فرعی موجود در منطقه در عرض  -

 رفع تدریجی نقاط حادثه خیز در شهرستان -

 مرمت و نگهداری پل ها به ترتیب اولویت و درصد خرابی -

 بخش انرژی -2-9

 اهداف بلند مدت -الف

 بهره گیری از فناوریهای جدید -

 راهبردهای توسعه -ب

 جوارتوسعه شبکه های برق و ایجاد رینگ با شبکه های برق درون استانی و استانهای هم -

 مطالعه و امکان احداث نیروگاه آبی کوچک و مطابق با نیاز منطقه با توجه به عملیات احداث سد مشمپا -

 بهبود شاخصهای بهره برداری -

 بهینه سازی و منطقی نمودن مصارف انرژی -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 خط انتقال گاز حلب -

 طراحی گازرسانی شهرهای ماهنشان و دندی -

 طراحی گاز رسانی به روستاهای شهرستان -

 بررسی و تحلیل و تهیه طرحهای رفع ضعف ولتاژهای مشترکین شهری و روستایی -

اصالح شبکه های توزیع برق فرسوده و قدیمی و اصالح سیستمهای هوایی به منظور جلوگیری از اتالف انرژی و  -

 ینتثبیت نمودن شبکه به جهت تأمین برق مطمئن برای مشترک

 بهینه سازی و ایجاد روشنایی مطلوب برای استانداردهای موجود -

 ارتقاء جایگاه برق شهرستان از اداره به قسمت یا امور -
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 هزار تنی فوالد و سیمان ماهنشان 511کیلوولت برای تأمین برق کارخانه های  14مطالعه و احداث پست  -

رینگ کردن شبکه های توزیع برق شهرستان با شبکه های کیلوولت توزیع برق به منظور  21احداث شبکه های  -

 شهرستان زنجان و استانهای همجوار جهت تبادل انرژی

احداث نیروگاه جهت تأمین برق مورد نیاز منطقه و مصارف شهرستان )با توجه به احداث سد مشمپا در سالهای  -

 آتی (

 توسعه شهری و روستایی -9-9

 اهداف بلند مدت -الف

 دیریت یکپارچه توسعه منطقه ای شهرستان از طریق برپایی شبکه شهری متعادل و منسجمتحقق م -

 ارتقای کارآیی سیستم خدمات رسانی به مراکز روستایی شهرستان با پشتیبانی نظام شهری منطقه -

 راهبردهای توسعه -ب

تر توسعه و مراکز شهری برتر تقویت  پیوندهای فیزیکی فرامنطقه ای شهرستان و نقاط شهری آن با محورهای بر -

 استان با تأکید بر شهرستان های زنجان و ایجرود

افزایش پیوندهای منطقه ای فرااستانی استان زنجان با آذربایجان غربی با برنامه ریزی نظام شهری شهرستان  -

 ماهنشان مبتنی بر استراتژی توسعه هماهنگ محورهای عملکردی توسعه و نظام شهری

 نامه ریزی توسعه یکپارچه و متعادل شهرستانانتخاب بر -

روستایی از طریق برپایی و برنامه ریزی نظام سلسله مراتب خدمات رسانی با تأکید بر  –تقویت پیوندهای شهری  -

 مراکز روستایی برتر

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 ت سلیمانتخ –دندی  –تهیه طرح برنامه ریزی توسعه یکپارچه محور توسعه زنجان  -

 تهیه طرح برنامه ریزی و مکانیابی راه ارتباطی جدید شهرستان ماهنشان با منطقه ایجرود -

تخت سلیمان و پیش بینی تأسیسات و خدمات بین راهی مابین دندی و  -دندی -ارتقاء کیفی راه ارتباطی زنجان -

 تخت سلیمان

ومه روستایی بعنوان مرکز خدماتی حوزه غربی مطالعه تبدیل روستای پری به نقطه شهری بعنوان مرکز منظ -

 شهرستان

 پری به راه اصلی معمولی -دندی و ماهنشان –ارتقای کیفی راه های ارتباطی ماهنشان -

قره ناز و سونتو  -پری -ارتقای کیفی راه های ارتباطی مراکز شهری شهرستان با مراکز مجموعه روستایی قره گل -

 1به راه فرعی درجه 

با رویه آسفالته جهت تقویت نقش  1کیفی راه های ارتباطی مراکز مجموعه روستایی به راه روستایی درجه  ارتقای -

 خدماتی آنها بعنوان اولین سطح خدمات رسانی روستایی

 اجرای راه ارتباطی شهرستان با منطقه ایجرود -
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آذربایجان غربی جهت پشتیبانی از  -دندی -مطالعه و امکان سنجی ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی در محور زنجان -

 فعالیت های معدنی و صنعتی شهرستان و تقویت پیوندهای فرامنطقه ای و فرااستانی

تهیه طرح احیای بافتهای فرسوده و روستایی مناطق شهری شهرستان جهت رفع دوگانگی بافت کالبدی و توسعه  -

 منسجم بافت شهرها در ارتباط متوازن با بافت جدید

 طرح هادی روستایی تهیه -

 فرهنگ سازی در خصور مشارکت همه جانبه روستاییان در تحقق و اجرای طرحهای هادی -

 امور اجتماعی -1

 فرهنگ و هنر -7-1

 اهداف بلند مدت -الف

 تجهیز شهرستان با استانداردهای فرهنگی و هنری -

 راهبردهای توسعه -ب

 ل فرهنگی و هنریایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی در مسال -

 پرداخت یارانه مناسب به بخش خصوصی جهت فعالیتهای فرهنگی و هنری -

 تأسیس آموزشگاه های آزاد -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 مورد( 2صدور مجوز نشریه هفته نامه ) -

 صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری از یک مورد به سه مورد -

 مورد( 1صدور مجوز چاپخانه ) -

 مورد( 2صدور مجوز کانونهای آگهی تبلیغاتی ) -

 مورد( 4صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری ) -

 ایجاد اداره شهرستان -

 مورد( 1تأسیس انجمن های فرهنگی و هنری ) -

 افزایش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از یک مورد به پانزده مورد -

 مورد( 1احداث سالن آمفی تئاتر ) -

 مورد( 1ری )گالری هن -

 مورد( 4فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی ) -

 احداث مجتمع فرهنگی و هنری -

 آموزش و پرورش وآموزش فنی و حرفه ای -2-1

 اهداف بلند مدت -الف

 تعمیق و تحکیم باورهای دینی و گسترش روحیه حقیقت جویی، علم طلبی و تزکیه دانش آموزان -

 دانش آموزان بویژه از طریق مشارکت اولیاء افزایش انگیزه کسب علم و دانش در -
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 مشارکت و همکاری تنگاتنگ بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات با بخشهای آموزش وتربیت نیروی انسانی -

 ارتقای کمی و کیفی امکانات آموزشی و پژوهشی -

 راهبردهای توسعه -ب

 تعلیمان در افزایش پوشش تحصیلیبرابری فرصتهای آموزشی و فراهم کردن آموزش یکسان برای الزم ال -

 گزینش، تربیت، جذب و نگهداری و ارتقای معلمان -

 دسترسی معلمان به سایتهای اطالعاتی ملی و محلی -

 افزایش سطح رفاه معلمان -

 همگام کردن سطح مهارت نیروی کار با تغییر و تحوالت فناوری -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 شرایط از طریق مراکز ثبت احوال و خانه های بهداشت روستاها و دهیاریها شناسایی کلیه واجدین -

 معرفی دقیق شیوه های ادامه تحصیل جهت جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل -

پیگیری تأسیس و احداث مدارس راهنمایی و متوسطه در روستاهای با آمار دانش آموزی باال و تالش برای کاهش  -

 سها با توجه به محرومیت منطقهحد نصاب تشکیل کال

 افزایش سرویس های ایاب و ذهاب در طرح سرویس روستا مرکزی -

 گسترش و تجهیز امکانات خوابگاهی مراکز شبانه روزی در مقطع راهنمایی و متوسطه -

حی برای پیگیری تأمین محل اسکان فرهنگیان در روستاها )معلم سراها( و ایجاد مجتمع های رفاهی، ورزشی، تفری -

 فرهنگیان در راستای ایجاد انگیزه برای نگاهداشت نیروی انسانی

هماهنگی با مسئولین ذیربط برای متناسب نمودن جذب مراکز تربیت معلم در رشته های مورد نیاز در مقاطع  -

 مختلف تحصیلی

 علمی فرهنگیانایجاد هماهنگی های الزم برای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در راستای ارتقاء  -

 گسترش تعاونی های مصرف، مسکن و چندمنظوره فرهنگیان -

 پیگیری احداث و افزایش تعداد خانه های سازمانی جهت اسکان فرهنگیان -

 آموزش عالی -9-1

 اهداف بلند مدت -الف

 توسعه و گسترش فضاهای آموزشی -

 توسعه و گسترش دانشکده های فنی، مهندسی، کشاورزی -

 گسترش رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی با توجه به پتانسیلهای بالقوه موجود در منطقهتوسعه و  -

 راهبردهای توسعه -ب

 اختصار فضای مستقل برای دانشگاه -

 تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه ها -

 تسریع در اجرایی نمودن پروژه های پیشنهادی دانشگاه -
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 راقدامات اجرایی اولویت دا -پ

 هزار متر مربع( 7دانشگاه ) 2و  1اجرای پروژه فاز  -

 هزار مترمربع( 2احداث سالن چند منظوره ) -

 احداث سایت آزمایشگاهی و تجهیزات آن) هزار مترمربع( -

 احداث سلف سرویس و امکانات تکمیلی )هزار مترمربع( -

 هزار مترمربع( 4احداث خوابگاه های دانشجویی ) -

 ا در دانشگاه )هزار مترمربع(احداث استادسر -

 احداث و تکمیل سایت کامپیوتر و اینترنت )هزارمترمربع( -

 احداث و تکمیل البراتور زبان )هزار مترمربع( -

 دستگاه اتوبوس( 4تأمین و خرید سرویسهای ایاب و ذهاب برای دانشجویان، اساتید و کارکنان ) -

 بهداشت و درمان -1-1

 اهداف بلند مدت -الف

 بهبود شاخصهای بهداشتی -

 توسعه و گسترش فضاهای بهداشتی -

 راهبردهای توسعه -ب

 تشویق بخش خصوصی به مشارکت در امور بخش -

 پیگیری های مستمر در خصور تخصیص منابع به بخش -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -پ

 تخت( 11افزایش تختهای بیمارستانی) -

 قد خانه بهداشتخانه های بهداشت برای روستاهای فا -

 واحد( 4به  2افزایش مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی ) از  -

 واحد( 5به  4افزایش واحدهای آزمایشگاهی) از  -

 واحد( 4به  2افزایش پایگاه های بهداشتی شهری)از -

 مرکز( 4به  2افزایش مراکز فوریتهای پزشکی)از  -

 ا(روست 11به  1بهسازی توالتهای بهداشتی )از  -

 واحد( 41به  15افزایش خانه های مسکونی) از  -

 روستا( 17به  4افزایش بهسازی کارگاه های خانگی )از  -

 دستگاه( 21افزایش تعداد آمبوالنس ها و تعویض آمبوالنسهای فرسوده فرسوده قبلی )جمعا به  -

 ریاحداث انباردار و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و تجهیزات ادا -

 استقرار نمایندگی سازمان انتقال خون در سطح مرکز شهرستان -

 استقرار نمایندگی بیمه های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی در مرکز شهرستان -
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 تأمین امکانات جهت انجام برنامه تنظیم خانواده -

در هر  4/15تاندارد کشوری )به اس 9/22تأمین امکانات در راستای کنترل میزان مرگ و میر نوزادان)یکماه( از  -

 هزار تولد(

 در هر هزار تولد 25به  5/41تأمین امکانات در زمینه کنترل میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال از  -

 در هر هزار تولد 44به  1/41تأمین امکانات در زمینه کنترل میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از  -

 عدوم کننده زباله های بیمارستانیتأمین محل و تجهیزات سیستم م -

 ساخت مرکز آموزش مداوم و مرکز آموزش بهورزی -

 تربیت بدنی -1-1

 راهبردهای توسعه -الف

 فرهنگ سازی ورزشی از طریق اعتبارات مناسب -

مشارکت بخش خصوصی و اختصار درصدی از اعتبارات واحدهای تولیدی برای توسعه ورزشی و حضور در  -

 لیگهای مختلف

 توجه ویژه به ورزش محوری -

 تأمین نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده در رشته های مختلف -

 توسعه ورزش همگانی -

 اقدامات اجرایی اولویت دار -ب

 هزار نفری مجهز به امکانات ورزشی استاندارد 21احداث استادیوم ورزشی  -

 احداث سکوی تماشاگر برای استادیوم شهر دندی -

 سرپوشیده در مرکز شهر دندی  احداث استخر -

 اعطای تسهیالت برای مشارکت بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی و نگهداری آنها -

 احداث زمینهای فوتسال بتنی در روستاها -

 احداث مجموعه های روستایی در مراکز دهستانها -

 احداث هتلها، سولیتها و... برای اسکان و پذیرایی مهمانها و ورزشکاران -

 تأمین سرویسهای جابه جایی ورزشکاران )اتوبوس، مینی بوس( -

 تربیت نیروهای ماهر برای آموزش ورزشکاران -

 توسعه ورزش همگانی با توسعه جاده های سالمتی و ایستگاه های تندرستی -

 استفاده از امکانات سایر ارگانها برای توسعه ورزش در بین جوانان -

 ناطق محروماختصار اعتبارات بیشتر به م -
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 مطالعات آمایش -1

 اولویت های توسعه فضایی استان از منظر ضوابط ملی جدید آمایش سرزمین .7

در ضوابط ملی جدید آمایش سرزمین اولویت های زیر برای توسعه فضایی استان های کشور و از جمله استان زنجان 

 تبیین شده است:

مرو با امکانات و قابلیت های آن و رعایت مقیاس مناسب رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قل -

 اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی

افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح های ملی و منطقه ای و تخصصی شدن عملکرد  -

نسبی مناطق برای تقویت وابستگی های متقابل منطقه ای و یکپارچگی اقتصادی بر اساس قابلیت ها و مزیت های 

 ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت ها در یک قلمرو جغرافیایی

 هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه ای بخش های مختلف اقتصادی -

 لمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشترتوزیع مناسب جمعیت و فعالیت های اقتصادی در ق -

ایجاد زمینه های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت ها و تاسیسات  -

 موردنیاز و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.

یت در مناطق کالنشهری به ویژه تهران و بازنگری طرح اتخاذ ساز و کارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمع -

های توسعه کالن شهری کشور در چارچوب سیاستها و سقف جمعیتی تصویب شده توسط شورایعالی آمایش 

 سرزمین.

ساماندهی و هدایت هدفمند جریان های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین از  -

 طریق:

ه منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی )کشاورزی، دامداری، زمینه سازی ب -

 صنایع دستی و ... ( در چارچوب مقتضیات و مزیت های محلی

تشویق سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا، توسعه اراله خدمات عمومی و اراله مشوق ها و تسهیالت  -

روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی متناسب با مقتضیات محلی در 

 روستایی و کاهش روند مهاجرت به کالنشهرها و شهرهای پرتراکم

سازماندهی شبکه سکونتگاهی با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با مالحظات زیست محیطی و کاهش  -

 مشکالت و چالش های موجود.

سکونتگاه ها و عرصه های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری و تقویت و سازماندهی  -

 روستایی و تقویت زنجیره های ارزش با تاکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا

انتظام بخشی به فرایندها و رویه های تبدیل و الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت  -

 لد در روستاها و حفظ و بهره وری از اراضی قابل کشت.مو
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ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه ها و طرح های مصوب و مغایر با مالحظات زیست محیطی از  -

طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ساز و کارهای نظارتی موثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر 

 ی متناسب با ویژگی های بوم شناختی هر قلمروکاربری اراض

 ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کالن شهرها -

فراهم سازی زمینه ها، امکانات و زیرساخت های موردنیاز به منظور ایفای نقش موثر ترانزیتی کشور در منطقه  -

 (HUB)موقعیت منطقه ای کشور به عنوان مرکز مبادله  به ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت

 کاال، خدمات، مسافر، انرژی و اطالعات

 فراهم سازی زمینه های توسعه همه جانبه و تقویت زیرساخت ها و شبکه های زیربنایی -

 توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصالح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد: -

 شور به شبکه ای با تاکید بر اتصال سه الیه سکونتگاهیتحول در ساختار فضایی ریلی ک -

 برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی -

جنوب -توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی )جاده ای( شمال -

با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه های اقتصادی آبی و  غربی کشور با تاکید بر تمرکززدایی از تهران،-و شرقی

 زمینی کشور

 فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق: -

تعمیم، گسترش و توزیع شبکه های ارتباطات و فناوری اطالعات در سراسر کشور با توجه به ویژگی های کمی و  -

 تلف، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین کیفی جمعیت مناطق مخ

احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت های موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در مقیاس بین المللی از طریق ایجاد  -

 منطقه ای و بین المللی اطالعات (HUB)خدمات هاب 

ماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و توسعه زیرساخت های ارتباطی و خد -

محوطه های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگری )از جنبه میراث 

 فرهنگی و طبیعی(

یدی( در تولید و تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر )به ویژه بادی و خورش -

 تامین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه

ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی )نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو( در مناطق دارای  -

 قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

 اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب -

 رداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب های زیرزمینی و سطحی کشورممنوعیت ب -

رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه ها، بر اساس میزان تجدیدشوندگی آب و  -

 ظرفیت قابل تحمل حوضه های آبریز در مهار و کنترل آب های سطحی کشور

 و استقرار فعالیت های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلفتوجه به محدودیت منابع آب در جانمایی  -
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رعایت مالحظات ژلوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح های استحصال، تامین، انتقال، توزیع و مصرف آب در سطوح  -

 فراملی، ملی، منطقه ای و محلی.

ها در پایین دست و بازنگری و تجدید نظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب  -

 حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه ها و تاالب ها

 کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه  -

ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه های آبیاری و زهکشی پایین  -

 دست

دهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره سازمان -

 وری و تامین امنیت غذایی

 تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت ها )واحدهای هیدرولوژیکی( با تاکید بر ارزش اقتصادی آب -

ا شرایط اقلیمی و منطقه ای در راستای ارتقای بهره وری آب و بکارگیری روش های مناسب آبیاری متناسب ب -

 صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت های ناشی از تغییرات آب و هوایی

حفاظت، پیشگیری و کاهش فرسایش خاک و تغذیه آبخوان ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در  -

 حوضه های آبخیز کشور

ت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه محدودیت کشت محصوال -

 ای

 مدیریت جامع و یکپارچه حوضه های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه )آب، خاک و پوشش گیاهی( -

 ایجاد و توسعه مجتمع های کشت و صنعت متناسب با قابلیت های قلمروهای مختلف کشور -

اندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و مقتضیات سام -

 سرزمینی

 توسعه، حفاظت و احیاء جنگل ها و مراتع کشور -

رعایت مالحظات زیست محیطی )توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست( در استقرار فعالیت های توسعه  -

 ای در پهنه سرزمین

دایی، جلوگیری از بیابان زایی و تثبیت شن های روان و مهار کانون های شکل دهنده ریزگردها با بیابان ز -

 اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی

ای شناسایی و ایجاد خوشه های صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت ه -

 مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی

ساماندهی مجتمع های صنعتی اعم از شهرک ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و  -

 ظرفیت های هر یک از قلمروهای جغرافیایی

ی و توسعه و ساماندهی مجدد فعالیت های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات اساسی و پاالیشگاه -

پتروشیمی )به ویژه صنایع باالدستی( دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تامین 
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خوراک مورد نیاز و تامین مالحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تاکید بر تاکید بر استقرار آنها در سواحل 

 زیابی راهبردی زیست محیطیخلیج فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ار

استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخالر معدنی، استقرار صنایع واسطه ای و سرمایه ای در مکان  -

 مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و محصول.

بر اساس مزیت های نسبی و  1گانه  9راهبری مناطق توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های نوین و برتر در مراکز  -

 رقابتی

 ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفا  بر اساس مطالعات آمایش سرزمین -

توسعه و تجهیز باراندازهای بین المللی، ملی و منطقه ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبانی توسعه  -

ی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی بر اساس فهرست مورد بازرگانی و امور تولید

 تصویب شورایعالی آمایش سرزمین

با هدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان  2دانشگاهی در شهرهای منتخب -توسعه و تقویت قطب های علمی -

 توسعه.کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای 

)فناوری اطالعات و  ICTتوسعه فعالیت های پارک ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی  -

 ارتباطات( در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو

خته استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطالعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی دانش آمو -

 برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیت

دسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطح  -

 بندی اراله خدمات در پهنه سرزمین

توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و  -

سالم از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سالمت و پزشکی در جهان ا

 مناطق و شهرهای دارای قابلیت

توسعه رفاه و تامین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سرزمین،  -

 کید بر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشارکت مردمکاهش فقر، نابرابری و آسیب های اجتماعی با تا

صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و سالمت  -

در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بین 

 المللی

رعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساخت ها در کشور  -

 متناسب با مولفه های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی

استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژلومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند  -

 ر صنایع و طرح های حیاتی، حساس و مهمغیرعامل استقرا
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عدم استقرار صنایع پرخطر )مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی( در محدوده سکونتگاه ها و رعایت حریم های  -

 ایمنی و امنیتی مورد نیاز

یت ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امن-تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی -

 مناطق مختلف کشور

تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمایه های  -

 (1494اجتماعی ملی در پهنه سرزمین )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

 جمع بندی اولویت های توسعه ی فضایی استان – 7-7

عیین شده در اسناد فرادست و همچنین توان ها، مزیت ها، چالش ها و براساس جهت گیری ها و خط مشی های ت

رد:تنگناهای استان زنجان، مجموعه اولویت های توسعه ی فضایی استان زنجان را می توان در موارد زیر خالصه ک  

 استفاده بهینه و پایدار از توان سرزمین -

خاک، مراتع و پوشش گیاهی، زیست گاه ها و  استفاده بهینه از توانهای مناسب طبیعی در زمینه منابع آب، -

 حیات وحش؛

استفاده بهینه از موقعیت و همجواری های استان با توجه به همسایگی با هفت استان، قرارگیری در کریدور بین  -

 المللی و جاده ترانزیت، دسترسی به بازار عمده ی مصرف کشور و نزدیکی به استان های مرزی؛

های موجود به دلیل قرارگیری استان در حد فاصل کالنشهرهای مهم کشور و امکان استفاده بهینه از فرصت  -

 جذب سرریز جمعیت، فعالیت و سرمایه از این کالنشهرها؛

 استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان؛ -

قوسازی و سنتی در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصاد بومی و سنتی در زمینه صنایع دستی چون چا -

 صنایع دستی چون چاقوسازی، ملیله، فرش و گلیم؛

استفاده بهینه از ظرفیت های زیربنایی موجود با توجه به عبور خطوط مواصالتی و شبکه های زیربنایی، سوخت  -

 و انرژی از استان؛

 استفاده بهینه از مزیت صنایع برق موجود در استان؛ -

 مناسب استان در زمینه ی صنایع دارویی و گیاهی و غذایی.استفاده بهینه از توانهای  -

 توزیع متناسب جمعیت، فعالیت و زیرساخت ها در پهنه ی استان -

 ابهر؛-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت از محدوده های پرتراکم در محور زنجان -

 موزون سازی شبکه ی سکونتگاهی و سلسله مراتب شهری و روستایی؛ -

 نخست شهری و نسبت بزرگ سری زنجان؛ کنترل پدیده ی -

 حفظ و نگهداشت جمعیت روستایی؛ -

ساماندهی و هدایت هدفمند مهاجرت ها با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق مهاجرفرست و ایجاد  -

 اشتغال و تامین اسکان مناسب برای مهاجرین در مناطق مهاجرپذیر

 مختلف استان؛ تقسیم کار متناسب با استعداد سرزمین در نقاط -
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 شناسایی کانونهای جمعیتی مناسب و مستعد و معرفی آنها به عنوان شهرهای جدید؛ -

 زنجان(.-تعدیل رشد خطی محور متورم رشد استان )ابهر -

 بسترسازی برای ساماندهی زندگی و فعالیت در پهنه ی سرزمین -

 ایجاد فرصت های شغلی و کاهش میزان بیکاری؛ -

 لی ارتباطی شامل راههای زمینی، ریلی، هوایی؛توسعه و تجهیز محورهای اص -

 استقرار تسهیالت و خدمات پشتیبان تولید در شهرهای کوچک اندام به منظور خدمات رسانی به روستاها؛ -

 توسعه ی زیرساخت ها و شبکه های زیربنایی شامل انرژی و فناوری اطالعات؛ -

 یری از ظرفیت های گردشگری استان؛ایجاد زیرساخت ها، تاسیسات و خدمات گردشگری برای بهره گ -

 افزایش نقش بخش خصوصی و تعاونی در فرایند توسعه استان؛ -

 تقویت سرمایه ی اجتماعی، روحیه ی تعاون و مشارکت؛ -

 ارتقای سطح درآمد ساکنان شهرها و روستاهای استان؛ -

 توسعه ی رفاه و تامین اجتماعی در مناطق مختلف استان؛ -

 مکانات عادالنه در نقاط مختلف استان.ایجاد فرصت های برابر و ا -

 تحول در ساختارهای سکونت، فعالیت و مدیریت سرزمین -

 ایجاد کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و اصالح الگوی کشت؛ -

 توسعه ی صنایع کشاورزی و تبدیلی و فراوری با توجه به توانهای استان در زمینه تولیدات کشاورزی؛ -

 و نقل با توجه به قرارگیری استان در کریدور بین المللی غرب کشور؛ توسعه ی صنایع پشتیبان حمل  -

 توسعه ی صنایع معدنی و فراوری با توجه به ذخایر معدنی استان؛ -

 توسعه ی صادرات و گمرک با تاکید بر بخش کشاورزی، صنایع دستی و بومی و مدرن استان؛ -

 ال به پایین؛تغییر نگاه بخشی در مدیریت، تعدیل مدیریت متمرکز و از با -

 تقویت پیوندهای بخش های مختلف اقتصاد، خوشه های صنعتی و زنجیره های تولید؛ -

 تقویت و توسعه ی خدمات رسانی به نظام سکونت و تولید روستایی؛ -

 افزایش بهره وری کار و سرمایه. -

 گسترش تعامالت و همکاری های ملی، منطقه ای و بین استانی -

 ای تولیدی و زیربنایی ملی و فراملی استان؛افزایش نقش، عملکرد و ظرفیت ه -

 توسعه و تجهیز محورهای ارتباطی نواحی شمالی و جنوبی استان؛ -

 گسترش تبادالت فرهنگی، اجتماعی بین استانی به ویژه با استانهای همجوار؛ -

 تقویت و توسعه ی حمل و نقل بین المللی؛ -

 ال با تاکید بر خدمات بازرگانی نوین؛توسعه ی فعالیت های بازرگانی، حمل و نقل و ترانزیت کا -

 تقویت نقش استان برای جذب جمعیت، سرمایه و فعالیت از استان های هم جوار؛ -

 توسعه ی شبکه ارتباطات استان با استان های غربی و شمالی کشور؛ -
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 افزایش زمینه های سرمایه گذاری؛ -

 افزایش میزان جذب گردشگر؛ -

 بین استانی؛ حفاظت از اراضی و منابع طبیعی مشترک -

 افزایش ضریب پیوستگی نظام سکونتگاهی شهری و روستایی با استان های هم جوار. -

 کاهش تهدیدات و مخاطرات سرزمین -

کنترل آلودگی های آب، هوا و  خاک و پسماند، زباله، نخاله و فاضالب ناشی از فعالیت های صنعتی، معدنی و  -

 زندگی شهری و روستایی؛

 نتی و فعالیتی در برابر سوانح و مخاطرات طبیعی؛مقاوم سازی فضاهای سکو -

 جلوگیری از استقرار جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت تحمل زیست بوم ها؛ -

 رعایت مالحظات ایمنی، دفاعی و پدافند غیرعامل در استقرار فعالیت و مراکز سکونت؛ -

ب و استفاده از شیوه های مدرن توجه به محدودیت های آب و تالش در جهت افزایش راندمان، مهار و انتقال آ -

 آبیاری و شیوه های تولید متراکم؛

 کنترل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی؛ -

 افزایش توان مدیریت بحران برای مدیریت حوادث غیرمترقبه؛ -

 افزایش سهم استفاده از انرژی های پاک؛ -

 کنترل سیر قهقرایی روندهای زیست محیطی؛ -

 و کاهش تنوع زیستی. کنترل تخریب مرتع و جنگل -

 وضع موجود سازمان فضایی استان SWOTراهبردهای منتج از تحلیل  – 2

بر اساس مدل تحلیلی سوات در این بخش ابتدا مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات سازمان فضایی 

 استان زنجان بررسی می گردد، سپس راهبردهای توسعه فضایی بیان می گردد:

 ، ضعف، فرصتها و تهدیدهای سازمان فضایی استان زنجانالف( نقاط قوت

 نقاط قوت -

 مهم ترین نقاط قوت سازمان فضایی به شرح زیر است:

S1وجود منابع آب سطحی در کنار ویژگی های مساعد اقلیمی : 

S2وجود دشت ها و راضی زراعی حاصلخیز : 

S3ه، زنجان و ایجرود: تولید انبوه برخی محصوالت به ویژه گندم در شهرستان خدابند 

S4 ،میزان باالی اراضی کشاورزی آبی و باغی در سطح دشت های استان و به ویژه در شهرستان های طارم، زنجان :

 سلطانیه و خرمدره

S5 مزیت دار بودن مناطق مختلف استان زنجان در تولید برخی محصوالت کشاورزی )چون زیتون، سیب، زردآلو و :

 انگور(
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S6ند کشتی و امکان برداشت دوباره و چندباره محصوالت کشاورزی در طول سال در برخی از : وجود سیستم چ

 مناطق استان )به ویژه در شهرستان طارم(

S7 امکان تولید انواع محصوالت کشاورزی نیمه گرمسیری و سردسیری و تولیدات دامی به دلیل تنوع اقلیمی و تنوع :

 ختالف دمای زیادزیستی باالی استان با وجود وسعت کم و ا

S8استقرار قطب تولید روی کشور و بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در استان : 

S9)برخورداری از منابع عظیم مرغوبترین نوع خاک رس برای تولید انواع مصالح ساختمانی )آجر و سفال : 

S10 ،تراورتن، مرمریت، سنگ الشه، : وجود ذخایر غنی، باارزش و متنوع مواد معدنی سرب، روی، گچ، باریتین

 گرانیت، مارن آهکی و رسی

S11 وجود قطب مهم صنایع نساجی کشور در استان و صنایع برق در استان )ایران ترانسفو، پارس سولیچ و شرکت :

 های اقماری وابسته(

S12 جنوبی استان و وجود : امکان تولید انرژی های نو با توجه به باال بودن میزان ساعات آفتابی در مناطق مرکزی و

 انرژی های زمین گرمایی به دلیل چشمه های آب گرم موجود در استان

S13وجود شهرک های صنعتی و قابل توسعه برای استقرار صنایع مدرن و پیشرفته در اکثر مناطق : 

S14خرمدره و : وجود فعالیت های بازرگانی متعدد در زمینه های گوناگون در شهرهای اصلی استان )زنجان، ابهر ،

 قیدار(

S15 نقش توقفگاهی و منزلگاهی بسیار مناسب برای پذیرش و خدمات دهی به بخش بار و مسافر با توجه به :

 قرارگیری در مسیر ورود کاال از خارج از کشور و استان های مرزی و شمال و شمال غرب کشور

S16در بخش هایی از استان : وجود پایانه های حمل و نقل و راههای ارتباطی مهم تجهیز شده 

S17 ارتباط مواصالتی مهم استان با هفت استان کشور )تنها استان اصفهان شرایطی مشابه استان زنجان دارد( و :

 امکان استفاده از این مزیت مکانی برای توسعه اقتصادی استان

S18و سوخت، فیبرنوری و ... : وجود زیرساخت های مناسب ارتباطی و اطالعاتی از جمله راههای ارتباطی، انرژی 

S19وجود پوشش گیاهی مناسب و مراتع ارزشمند و گونه های گیاهی متعدد و باارزش : 

S20وجود سطح قابل توجه مناطق حفاظت شده استان : 

S21 تعدد و تنوع جاذبه های طبیعی و زیست محیطی استان به دلیل تنوع اقلیمی، ویژگی های پستی و بلندی و :

 ک خار و وجود مراکز تاریخی و باستانی در نقاط مختلف استانشرایط اکولوژی

S22قرارگیری شهرهای مهم استان بر سر راه جاده ترانزیت و آزادراه های اصلی کشور : 

 نقاط ضعف -

 مهم ترین نقاط ضعف سازمان فضایی استان به شرح زیر است:

W1یه ای استان از منابع و مزیت های : تاثیرپذیری اندک سطح عملکردی و جمعیتی نظام شهری مناطق حاش

طبیعی و اقتصادی موجود و نابسامانی در توزیع، نحوه استقرار، اندازه و ارتباط منطقی میان کانون های زیستی با 

 توجه به امکانات بالقوه و بالفعل آنها



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

72 

W2 ت(شهر نخس 4: شتاب پایین گسترش شهرنشینی در شهرهای کوچک اندام استان )تمامی شهرها بجز 

W3جایگاه ضعیف شهر زنجان در نظام سلسله مراتب سکونتگاه های شهری کشور : 

W4 ضعف زیرساختهای حمل و نقل در مناطق معدنی استان، کمبود صنایع تبدیل در محل و دوری معادل از مکان :

 های مصرف مواد معدنی و هزینه های باالی حمل و نقل

W5ال در زمینه حمل و نقل بین المللی در استان: ضعف ناوگان حمل و نقل و نبود شرکت فع 

W6 ضعف شدید زیرساختها و تاسیسات مورد نیاز توسعه گردشگری در مناطق دارای جاذبه های گردشگری استان :

 )تاسیسات اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی(

W7ان و فقدان زیرساخت ها و کمبود راههای زنج-: توسعه خطی زیربناها و زیرساخت های کالبدی در محور ابهر

 زمینی و ریلی در مناطق حاشیه ای استان )شهرستان های ماهنشان، طارم، ایجرود و خدابنده(

W8 مناسب نبودن پیوندهای ارتباطی مرکز استان با مناطق حاشیه ای استان و استان های مجاور و باال بودن نقاط :

 حادثه خیز در این محورهای ارتباطی

W9 کمبود شبکه های مدرن انتقال آب و آبیاری اراضی و دور بودن اراضی مستعد و دشت ها از منابع آب سطحی : 

W10 اقلیم ناپایدار و متغیر استان و همچنین محدودیت میزان اراضی مسطح و قابل زراعت در مناطق کوهستانی :

اراضی زراعی و مرتعی در مناطق روستایی و  استان به ویژه در شهرستان های طارم و ماهنشان و عملکرد پایین

 متر 1911نواحی طبیعی مرتفع با ارتفاع بیش از 

W11 باال بودن سهم اراضی دیم به نسبت کل اراضی زیر کشت آبی و باغی استان و ریسک باالی این فعالیت در :

 اقتصاد وابسته به کشاورزی

W12بودن شیوه های بسته بندی، انبارداری و بازاریابی  : باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی به سبب سنتی

 محصوالت و کافی نبودن تعداد و میزان انبارها و سردخانه ها و محدود بودن ظرفیت  آن ها

W13 توزیع فضایی نامتعادل و نامناسب فعالیت های صنعتی در استان و رشد خطی این فعالیت ها در محور :

 ترانزیت ابهر، زنجان

W14د خوشه های صادرات محور و منسجم و کمبود سرمایه گذاری و گسترش محدود خوشه های : عدم وجو

صنعتی با توجه به مزیت نسبی در صنایع متالوژی، ذوب فلزات، نساجی و قطعه سازی و ماشین آالت و صنایع 

 شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، فلزی، خودروسازی، برق و الکترونیک

W15:  عدم استفاده بهینه از جاذبه های گردشگری استان و برای توسعه فعالیت هی گردشگری، حفظ و احیاء

 مواریث فرهنگی

W16 برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و روند کاهشی سطح آبهای زیرزمینی )بیالن منفی آب خوان ها در :

این منابع و راندمان پایین مصرف آب و سنتی بودن بیشتر دشت های استان( و وابستگی شدید مصارف سه گانه به 

 شیوه های برداشت آب سطحی

W17آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و نبود شیوه های مناسب بازیافت آب : 
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W18 غالب بودن الگوی زراعی دیم، رواج کشت دیم در مراتع و گرایش منفی اکثر تیپ های گیاهی مراتع استان و :

 زیستیروند کاهشی تنوع 

W19 فرسایش خاک به دلیل بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت تحمل خاک و برداشت بی رویه از معادن شن :

 و ماسه در حریم رودخانه های بزرگ استان

W20 آلودگی زیست محیطی صنایع سرب و روی در پیرامون شهر زنجان و آلودگی های ناشی از فعالیت های :

ر سطح استان به ویژه در منطقه زنجان، ابهر و ماهنشان و روند افزایش تولید نخاله، زباله معدنی و رشد زیرساختها د

 ها و آالینده های شهری و روستایی

W21 غالب بودن شیوه های دامداری سنتی )دام های سبک و بومی( و چرای بی رویه دام و عدم تعادل دام و مراتع :

 در اکثر مناطق استان

W22تمانها و مساکن شهری و روستایی در برابر سیل و زلزله: آسیب پذیری ساخ 

W23عدم انطباق تقسیمات اداری و سیاسی استان با ویژگی های جغرافیایی سرزمین : 

W24 دگرگونی های مداوم حدود و مساحت استان و شهرستان ها و زیر تقسیمات آن و مشکالت مدیریت و برنامه :

 ریزی استان

W25مراجع صادرکننده مجوز استقرار صنایع در استان با ضوابط زیست محیطی : وجود ناهماهنگی بین 

W26 نقش مسلط اداری سیاسی شهر زنجان و نسبت بزرگ سری زنجان به دیگر شهرهای استان : 

W27زنجان-: تمرکز شدید سکونت و فعالیت در محور ابهر 

W28گسیختگی سلسله مراتب شهری و روستایی استان : 

W29شهرستان  4درصد جمعیت استان تنها در  9/81ی نامتوازن جمعیت در سطح استان و تمرکز : توزیع فضای

درصد جمعیت شهری در شهر  5/12درصد( و تمرکز  7/11درصد( و ابهر ) 1/17درصد(، خدابنده ) 1/47زنجان )

 زنجان

W30ر سکونتگاه های شهری و ناهمگونی رشد جمعیت د-: روند شتابان شهرنشینی به دلیل مهاجرت های روستا

 شهری و روستایی

W31 قرارگیری سه شهرستان زنجان، ابهر و خرمدره به عنوان قطب های جذب و مقصد مهاجران و نیروی کار :

 شهرستان حاشیه ای استان 4جوان از 

W32پایین بودن شاخص های توسعه انسانی در مناطق حاشیه ای استان : 

 فرصت ها -

 استان به شرح زیر است: مهم ترین فرصتهای سازمان فضایی

O1 وجود سیاست ها و تسهیالت مناسب برای تمرکززدایی از تهران و امکان پذیرش نقش و عملکردهای چندگانه :

 در سطوح ملی و منطقه ای

O2وجود اشتراکات فرهنگی با استانهای همسایه : 
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O3م ترین کانون های جمعیتی و : وجود هفت استان در همسایگی و امکان جذب سرریز سرمایه گذاری ها از مه

 اقتصادی مجاور

O4 نزدیکی به استان های مرزی و مراکز عمده مبادالت کاال در سطح فراملی )مرز بازرگان، جلفا، آستارا، انزلی و :

 استان مرزی؛ 4باشماق( و موقعیت مناسب برای استقرار فعالیت های خار به جهت همسایگی با 

O5 رگیری در حد فاصل چند کالنشهر مهم کشور و استقرار حدود نیمی از جمعیت استان و قرا 7: همجواری با

کیلومتری شهر زنجان و نزدیکی به قطب های صنعتی و بازارهای عمده مصرف در مراکز عمده  411کشور در شعاع 

 جمعیت کشور و امکان پذیرش نقش و عملکردهای چندگانه در سطوح ملی و منطقه ای

O6 مناسب استان به بخش خدمات قوی و زیرساخت های مناسب در سطوح منطقه ای و ملی : نزدیکی و دسترسی

 برای دسترسی آسان به بازار نهاده ها، تولید و عرضه محصوالت

O7 دسترسی مناسب به استان های پرجمعیت و مجاور استان برای استفاده جمعیت آن ها از جاذبه های طبیعت :

درصدی گونه های دارای طبقه خار حفاظتی استان به کل کشور و پوشش  15گردی و ژلوتوریسم )به دلیل نسبت 

 درصد مساحت استان تحت مدیریت خار محیط زیستی و امکان حفاظت از منابع زیستی استان( 1/11

O8وجود مزیت مکانی برای توسعه فعالیت های بازرگانی با تاکید بر خدمات بازرگانی نوین : 

O9استان و دسترسی مناسب به سبب عبور راه ترانزیت و آزادراه های اصلی کشور و  : موقعیت جغرافیایی ویژه

 قرارگیری به عنوان پل ارتباطی مرکز کشور با شمال و شمال غرب و عبور کریدور بین المللی کشور از این استان

O10ی: موقعیت ارتباطی مناسب استان برای توسعه شرکت های حمل و نقل منطقه ای، ملی و فرامل 

 تهدیدها -

 مهمترین تهدیدهای سازمان فضایی استان به شرح زیر است:

T1 ضعف خدمات رسانی به روستاهای دور افتاده و حاشیه ای از کانون ها و محورهای توسعه استان و میل به :

 مهاجرت و تخلیه این روستاها )ایجرود، ماهنشان، خدابنده(

T2ده بزرگ سری تهران )در منطقه البرز مرکزی(: تسلط تهران بر سایر استان های کشور و پدی 

T3 واقع شدن در کمربند زلزله خیز کشور و قرارگیری بیشتر سکونتگاههای شهری و روستایی استان در محدوده :

 های با خطر باال و متوسط لرزه خیزی

T4مهاجرت های بی رویه به شهر زنجان و گسترش سکونتگاههای غیررسمی : 

T5دلیل طغیانی و فصلی بودن رودها و عدم وجود امکانات برای جلوگیری از تاثیرات تخریبی  : خطر وقوع سیل به

 سیالب ها

T6عدم بهره برداری بهینه از توان اکولوژیک و روند تخریبی منابع زیستی : 

T7 واقع  درصد از مساحت قزل اوزن در استان زنجان 44: کاهش حقابه استان از منابع آبی قزل اوزن با وجود اینکه

 شده است و عدم لحاظ آب تولیدی استان گیالن در تهیه برنامه حقابه بری قزل اوزن

 ب( راهبردهای سازمان فضایی استان زنجان
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بر اساس مباحث پیشین راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، راهبردهای تنوع 

حوزه جمعیت، مهاجرت و تحوالت اجتماعی و فرهنگی به شرح )قوت تهدید( و راهبردهای تدافعی )تهدید ضعف( 

 زیر است:

 :SO (Maxi-Max)راهبردهای 

توسعه صنایع غذایی و تبدیلی متکی بر فعالیت های کشاورزی و معدنی استان با توجه به مزیت نسبی در بخش  -

 های کشاورزی، و معدن و قابلیت های طبیعی و زیربنایی و موقعیت استراتژیک استان

 گسترش خدمات نوین بازرگانی و توسعه تجارت الکترونیک -

 توسعه فضاهای گردشگری طبیعی، تاریخی، باستانی و فرهنگی -

 توسعه مبادالت منطقه ای، ملی و فراملی -

استفاده بهینه از نقش ارتباطی استان و توسعه حمل و نقل بین المللی با توسعه گمرک و تقویت پایانه های  -

 افر و تجهیز ناوگان حمل و نقل استانحمل و نقل بار و مس

 توسعه و تولید محصوالت خارج از فصل در محیط کنترل شده -

 :ST (Maxi-Min)راهبردهای 

 مدیریت بهینه منابع آب سطحی و زیرسطحی -

 بهره برداری اصولی و مناسب از توان باالی دشت های استان -

که های انتقال با اولویت مناطق صنعتی، معدنی و توسعه منابع تولید انرژی با تاکید بر انرژی های نو و شب -

 کشاورزی استان با جلب مشارکت بخش خصوصی

 توسعه صنایع فلزی و غیرفلزی هم سو با توان معدنی استان -

 توسعه دامداری های صنعتی و مجتمع های آبزی پروری -

 توسعه باغداری با تاکید بر زیتون، انگور و سیب -

 و کالنشهرهای پیرامون و استان های همجوار از طریق مناطق حاشیه ای استانتقویت ارتباط با مراکز توسعه  -

بهره برداری مناسب از مناطق استان با توجه به توان اکولوژیک و قابلیت اراضی و اصول برنامه ریزی حفاظت  -

 محیط زیست و ساماندهی کاربریهای ناسازگار در عرصه های طبیعی

 نه های گیاهی و جانوری رو به انقراض استانانجام اقدامات حفاظتی در خصور گو -

جایگزینی محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده باال و نیاز آبی کم مانند زعفران، پسته، گل محمدی، سنجد و ...  -

 به جای محصوالت کشاورزی با مصرف آبی باال با توجه به کمبود منابع آبی استان

 یم استان به جای محصوالت دیم موجودتوسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق زری کشت د -

بازنگری در برنامه های بهره برداری از سدهای گالبر و تالوار و تخصیص بخشی از آب این سدها به فعالیت های  -

 گردشگری با توجه به کمبود آب در این سدها

 غالبررسی امکان استفاده از انرژی های زمین گرمایی در استان برای تامین انرژی و ایجاد اشت -
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 :WO (Mini-Max)راهبردهای 

 ساماندهی و تعادل بخشی سازمان فضایی و استقرار بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه استان -

 بسترسازی جذب سرریز جمعیت و فعالیت از استان های همجوار -

 افزایش توان رقابتی صنایع استان -

 نی و فرهنگیتوسعه زیرساخت های اکوتوریسم، ژلوتوریسم، گردشگری تاریخی، باستا -

اتصال قطب های تولید کشاورزی و صنعت و معدن به شبکه حمل و نقل اصلی و افزایش پیوندها با استان های  -

 همجوار

کارکردی به نظام سلسله مراتب سکونتگاهی استان با تقویت -ترمیم گسست موجود و تعادل بخشی کالبدی -

 نقش و عملکرد شهرهای متوسط و کوچک اندام

یست و فعالیت در دشت های استان با رویکرد توسعه یکپارچه سکونت و فعالیت و استقرار تجهیز مراکز ز -

خدمات و امکانات پشتیبان تولید، زندگی و فعالیت با توجه به نقش و جایگاه هر سکونتگاه در سلسله مراتب 

 )شهرهای اصلی، شهرهای میانه اندام، شهرهای کوچک، روستاشهرها و روستاهای مرکزی(

 یش پیوستگی نظام شهری استان با استان های همجوار از طریق شهرهای واقع در مناطق حاشیه ایافزا -

 توسعه تعامالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان زنجان در منطقه شمال غرب کشور -

 جلوگیری از قطبی شدن نظام شهری استان و تبدیل الگوی تک مرکزی کنونی به الگوی چندمرکزی -

وزآمدسازی معماری بناها و ساخت و سازهای سکونتگاههای شهری و روستایی )بر اساس بازآفرینی و ر -

معیارهای معماری بومی، ایرانی، اسالمی و فناوری های روز با هدف هویت بخشی به سیمای کالبدی سکونتگاههای 

 شهری و روستایی استان(

 ارتقای نقش و کارکرد شهر زنجان در نظام سلسله مراتب شهری کشور -

 توانمند سازی ساختار مدیریت بر منابع طبیعی استان زنجان -

 جلوگیری از تخریب مراتع و منابع طبیعی و ارتقای سطح پوشش گیاهی استان -

 استقرار نظام پایش و مدیریت پیشگیری و کنترل فاضالب )شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی( -

عوامل آالینده منابع آب در مکان یابی و توسعه مراکز زیست و تعیین و حفظ حریم های کمی و کیفی و کنترل  -

 فعالیت

 :WT (Mini-Mini)راهبردهای 

 ارتقای شاخص های توسعه انسانی در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد توازن در مناطق مختلف استان -

 مدیریت جامع و بهینه بر منابع آب و عرضه و تقاضای آن در استان -

 گذاری ها و اولویت بندی طرح های تامین و توزیع آب استان تنوع بخشی سرمایه -

 توسعه نظام بیمه در بخش های مختلف سکونت و فعالیت استان -
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دگرگونی، ساماندهی، اصالح و نوین سازی ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی در راستای دستیابی به  -

و خدمات، به گونه ای که عالوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخش های صنعت 

 کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصت های جدید شغلی ایجاد نماید.

 توسعه بخش دامداری با هدف بهره گیری از توانهای استان در این بخش -

راکز شهری افزایش ضریب پیوستگی استان با مناطق حاشیه ای و استان های همجوار با تقویت و تجهیز م -

 مستعد در نواحی حاشیه ای و ارتقای نقش خدماتی و تولیدی آنها

ساماندهی خدمات بین راهی و حمایت از توسعه شبکه های رفاهی بین راهی برای مسافرین و گردشگران با  -

 توجه به موقعیت ارتباطی استان

 ترمیم گسیختگی های شبکه سلسله مراتب سکونتگاههای استان -

 اطق حاشیه ای و اسکان غیررسمی در شهرهای اصلی استانتوانمندسازی من -

افزایش ایمنی و مقاوم سازی سکونتگاههای شهری، روستایی و مراکز فعالیت در برابر بالیای طبیعی با اولویت  -

 مناطق سیل خیز و زلزله خیز

ستقرار جمعیت متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی با هدف برقراری تعادل در الگوی ا -

 شهری و روستایی

 اجرای طرحهای زیست محیطی در نقاط و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استان -

ایمن سازی مساکن شهری و روستایی با اولویت دهی به مساکن واقع در محدوده های پرخطر زلزله و سیل با  -

 کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی ترویج به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد و حمایت از ایجاد

اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق در معرض فرسایش و رسوب و سدهای استان جهت جلوگیری از  -

 فرسایش خاک، رسوبگذاری

 مقابله با فرسایش خاک به ویژه در حریم رودخانه ها و دشت های سیالبی -

 یز استان بویژه در حوزه آبریز قزل اوزنافزایش آبدهی رودها و کاهش سیل خیزی مناطق سیل خ -

حفظ تنوع زیستی استان با حفظ و ارتقای ذخایر و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری در مناطق و اقلیم های  -

 مختلف استان

 مدیریت بهینه جهت کنترل آلودگی ناشی از واحدها و کارگاههای صنعتی و مراکز تجاری و خانگی -

ظتی و امدادی شهرها و روستاها و سازماندهی عوامل تحت نظارت مدیریت تقویت تاسیسات و تجهیزات حفا -

 شهری

راهبردهای رفع تعارضات سناریوهای شکل بندی سازمان فضایی با اصول آمایش سرزمین و  -7-2

 ارزشهای بنیادین

ایش سرزمین در این بخش به منظور تعیین و تدوین راهبردهای رفع تعارضات سناریوهای سازمان فضایی با اصول آم

و ارزش های بنیادین حاکم بر این نوع برنامه ریزی، ابتدا چکیده ای از سیاست های کالن ملی و منطقه ای مشخص 
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شده است. در حقیقت این اسناد روشنگر خطوط اساسی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین تبیین گردیده است. در 

 صول و ارزش های یاد شده پیشنهاد گردیده است:نهایت راهبردهایی برای رفع تعارض این سناریوها با ا

 اصول آمایش سرزمین و ارزش های بنیادین حاکم بر آن

 مهمترین اسناد فرادست تبیین کننده ی اصول آمایش سرزمین و ارزش های بنیادین آن به شرح زیر است:

 سیاست های کلی آمایش سرزمین

 سرزمین از طریق: الف( توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش

 تربیت انسان های سالم، باانگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، تنظیم پذیر و قانون گرا. -

ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل موثر  -

 در تولید ثروت ملی.

و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه برقراری تناسب کمی و کیفی بین جمعیت  -

 های ارتباطی و اطالعاتی.

بهبود شاخص های توسعه انسانی با تاکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خالقیت ها، گسترش سالمت و ارتقاء  -

 سطح دانش عمومی.

 زمین از طریق:ایرانی و مدیریت سر-ب( توجه به یکپارچگی ملی و حفظ هویت اسالمی

استفاده موثر از موقعیت، میراث فرهنگی و جاذبه های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت    -

 گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.

تنظیم اثربخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاست های کلی  -

 بخش وحدت و همبستگی ملی، امنیت ملی و اقوام و مذاهب. مصوب در

تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیت های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی،  -

اقتصادی و انگیزه های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای و محلی با رعایت 

 امور سیاست گذاری و حاکمیتی. تمرکز

 ج( ارتقاء کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:

 تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت های جدید در مناطق مختلف کشور. -

ولید و پهنه بندی اقلیمی، اصالح و تکمیل هم افزایی مزیت های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع ت -

 زنجیره ی تولید صنعتی، ساماندهی بخش خدمات نوین و تولید کاالها و خدمات دانش پایه.

فراهم آوردن زمینه های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره وری  -

 روت ملی متناسب با استعدادهای مناطق کشور.ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ث

 د( دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه با توجه به نکات زیر:

 ایجاد امکانات عادالنه و فرصت های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور. -

ر برای رسیدن به تعادل های منطقه ای و تقویت وحدت و تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشو -

 یکپارچگی ملی.
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فراهم آوردن زمینه های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی  -

 و جنوبی کشور.

 مشارکت موثر مردم با: ه( سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی با تاکید بر

سامان دهی، مدیریت کالن و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته مناطق  -

اسکان و فعالیت های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هر یک از آن ها در جهت تحقق اهداف چشم انداز و اصول 

 آمایش سرزمین.

یشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به مالحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، تقویت هدفمند عوامل پ -

 اجتماعی و زیست محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرایند توسعه.

توسعه هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره گیری از ظرفیت استان های هم جوار، موقعیت  -

ای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی بر و توسعه جغرافیایی، زیربناه

حرفه ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی )طی ده سال در قالب دو برنامه -بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی

 پنج ساله(.

ر زیربنایی و بهره گیری از مزیت های نسبی توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امو -

 جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.

 و( رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تکیه بر:

ی و حساس، متناسب با انتخاب مکان های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیات -

 مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

ارتقاء فعالیت های ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار  -

 مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.

سامان دهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و  -

رعایت شرایط زمین شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تاسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها 

 و روستاها.

تماعی با ارتقاء سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اج -

 و ایجاد قطب ها و کانون های توسعه.

 پیشگیری از مهاجرت های بی رویه به مراکز استان ها با تدابیر الزم. -

 ز( استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی از طریق:

اسالمی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، -ا کشورهای منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایرانیتعامل و همکاری ب -

 اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تامین منافع ملی و مشترک.

تقویت شبکه ی ریلی و راه های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی  -

نزیت کاال و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی )نفت، گاز، برق( و مخابرات در منطقه به منطقه برای ترا

 منظور حفظ امنیت منافع ملی.
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جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه گذاری و فعالیت های مشترک در زمینه های مختلف به ویژه  -

 رک منطقه ای.اقتصادی و زیربنایی در جهت تامین منافع مشت

ایجاد و تقویت نهادها و تشکل های منطقه ای در زمینه های گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، اقتصادی و زیست  -

 اسالمی.-محیطی با بهره گیری از عناصر هویت ایرانی

طی و انتخاب تعدادی از کالن شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آن ها به خدمات پیشرفته ی ارتبا -

 اطالعاتی برای پذیرش نقش فراملی.

 فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی.-ایفای نقش محوری در تعامالت علمی -

ح( حفظ، احیاء و بهره برداری بهینه از سرمایه ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح های 

 توسعه.

 ش جمعیتی، اجتماعی و فرهنگیراهبردهای بخ -2-2

راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، راهبردهای تنوع)قوت تهدید( و راهبردهای 

 تدافعی )تهدید ضعف( بخش جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی استان به شرح زیر است:

  SO(Maxi-Max):راهبردهای

ف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به منظور تسهیل فرایند توسعه افزایش ارتقاء سطح امنیت استان در ابعاد مختل -

 سطح سرمایه گذاری و اشتغالزایی 

 ارتقاء سطح آگاهی و مشارکت مردم در حوزه های محیط زیست، سکونت و فعالیت -

ا اصالح نظام آموزشی فنی و حرفه ای و کارآمد کردن آن و گسترش متناسب آموزش های فنی و حرفه ای ب -

 مشارکت بخش خصوصی برای توانمندسازی نیروهای محلی

 افزایش آگاهی مردم استان در مورد علم زمین و زندگی ایمن در برابر زلزله -

 توسعه تشکل های مردمی و حمایتی برای حفظ و احیای صنایع دستی -

راستای جذب و  حفظ و احیای آداب، رسوم، سنن و فرهنگ محلی و تقویت زمینه های مناسب فرهنگی در -

 پذیرش گردشگران داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیت های گردشگری استان

 توسعه تحقیقات برای ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی -

اصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی و تدوین ساز و کار متناسب نمودن نظام آموزشی  -

 پرورش و نظام آموزش عالی( استان)نظام آموزش و

تأمین نیروی کار ماهرو با کیفیت با تأکید بر رویکرد تقاضا محوری در نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی در سطوح  -

 متوسطه و عالی

 : ST(Maxi-Min)راهبردهای 

 اعیاستفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های اجتم -

ایجاد زمینه برای ایجاد دگرگونی ساختاری نظام مدیریت در بخش های خصوصی و دولتی از نظام سنتی به نظام  -

 نوین یکپارچه
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 ارتقاء نقش روستالیان استان در توسعه روستایی -

 (NGO)تشویق و حمایت از سازمان های مردم نهاد  -

 جهت ساماندهی مسایل نظام سکونتگاهی شهری و روستاییاصالح ساختار شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا  -

 : WO(Mini-Max)راهبردهای 

 ایجاد زمینه های اشتغال حداکثری زنان -

ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از محرومان به ویژه گسترش نظام فراگیر تأمین اجتماعی  -

 مردمیروستاییان و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه 

 توسعه رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی گروه های آسیب پذیر -

 شناسایی فرصت های جدید اشتغال و کسب و کار و رفع موانع موجود جهت کاهش نرخ بیکاری -

 گسترش برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی روستاییان -

 : WT(Mini-Min)راهبردهای 

 تقویت سرمایه اجتماعی در استان-

گسترش روحیه تعاون و مشارکت عمومی در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهره مند ساختن  -

 دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم شهرها و روستاهای استان

 گسترش فضاهای فراغتی فرهنگی و هنری -

 برنامه ریزی استان از بخشی به توسعه ایتحول در نظام مدیریت و  -

اجرای برنامه های تحول اداری به منظور تقویت میان بخشی وظایف دستگاه های اجرایی و استقرار شایسته گرایی  -

 در استخدام، انتصاب و ارتقاء منابع انسانی بخش عمومی

 امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبهینه سازی دولت و ایجاد دولت الکترونیک و کاهش تصدی های دولت در  -

اصالح و انطباق ساختار مدیریتی استان بر پایه الگوی مدیریت آمایش و توانمندسازی ساختار مدیریت استان با  -

 طراحی و تدوین نظام پایش و ارزشیابی یکپارچه و جامع توسعه پایدار

 توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری -

 پیاده سازی نظام پشتیبان تصمیم گیری در ساختار مدیریتی استان -

 راهبردهای بخش اقتصادی: -9-2

در این بخش ابتدا مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات بخش اقتصادی استان زنجان بررسی می گردد، 

 سپس راهبردهای توسعه این بخش بیان می گردد:

 تهدیدهای بخش اقتصادیالف( نقاط قوت و ضعف و فرصتها و 

 نقاط قوت -

 مهمترین نقاط قوت بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

S1وجود زیرساخت های مناسب جهت توسعه تجارت و بانکداری الکترونیک برای انجام امور مالی و بازرگانی : 
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S2بازرگانی و تسهیل واردات  : وجود گمرک و بورس منطقه ای و نمایشگاه بین المللی کاسپین برای توسعه تجارت و

 و صادرات محصوالت تولیدی استان

S3تولیدات کشاورزی و دامی مازاد بر مصرف استان به عنوان مواد اولیه : 

S4قابلیت تولید و پرورش گیاهان دارویی و صنایع فرآوری و بسته بندی وابسته به آن : 

S5 د محصوالت دامی و گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، میلیون واحد دامی و مزیت استان در تولی 2: وجود بیش از

 آبزیان، عسل و فرآورده های لبنی

S6روند رو به رشد گسترش دام پروری های صنعتی در سطح استان طی ده سال گذشته : 

S7 وجود نژاد گوسفند افشاری در استان و همچنین تعداد قابل توجه گاو و گوساله اصیل و دورگه در برخی :

 شهرستان ها

S8 وجود طرح های عظیم صنعتی سیمان، آجر صنعتی، ذوب آهن و پتروشیمی و فرصت مناسب برای توسعه :

 صنایع باال دستی و پایین دستی

S9 ،وجود صنایع دستی با قدمتی چندهزار ساله از جمله ملیله کاری، چارق دوزی، گلیم و جاجیم بافی، چاقو سازی :

 ، سرامیک سازی و ...قالی بافی)فرش افشار و زرنیم(، مسگری

S10 وجود توان مناسب برای ایجاد صنایع باالدستی و پایین دستی و خوشه های صنعتی با تأکید بر صنایع :

 متالوژی، ذوب فلزات، صنایع مرتبط با انرژی، قطعه سازی ماشین آالت

S11دیلی و بسته بندی محصوالت : توان مناسب استان برای توسعه صنایع )نوین و بومیی( از قبیل صنایع فرآوری، تب

 کشاورزی و دامی و صنایع وابسته به صنایع موجود وصنایع دستی

S12وجود جاذبه های طبیعی و تنوع زیست محیطی و تاریخی و باستانی متعدد و با شهرت جهانی در سطح استان : 

 نقاط ضعف -

 مهم ترین نقاط ضعف بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

W1ادل درآمد در سطح شهری و روستایی: توزیع نامتع 

W2پایین بودن نسبت سرمایه به نیروی کار : 

W3پایین بودن بهره وری سرمایه و نیروی انسانی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی : 

W4پایین بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان : 

W5ی صنعت و معدن )در بخش های دولتی، : سهم کم استان از ارزش افزوده کارگاههای صنعتی کشور در بخش ها

 عمومی غیردولتی و خصوصی(

W6 استقبال اندک سرمایه گذاران بومی جهت سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی و کمبود سرمایه گذاری بخش :

 خصوصی در این بخش

W7سرمایه گذاری صنعتی نامناسب با ظرفیت های سرزمینی استان : 

W8رایی در شناسایی صنایع بومی استان و جذب سرمایه گذاری های داخلی و : ضعف هماهنگی دستگاههای اج

 خارجی برای توسعه این صنایع
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W9 ضعف در جذب سرمایه های موجود در بخشهای تولیدی و تمایل کم بخش خصوصی و مردم در سرمایه :

 گذاریهای صنعتی و معدنی

W10انرژی بر بودن بخش عمده ای از صنعت استان : 

W11بودن درآمد سرانه و سطح پس انداز استان و عدم سرمایه گذاری مناسب در امور خدمات و بازرگانی : پایین 

W12 کمبود تعاونی ها و شرکت های سرمایه گذاری برای جمع آوری سرمایه ها و به کارگیری این سرمایه ها در :

 سرمایه گذاری های مولد

W13حضور در بازارهای بین المللی : ضعف در صادرات تولیدات کشاورزی استان و عدم 

W14گرایش بیشتر به بازرگانی داخلی و کم توجهی به توسعه بازرگانی خارجی و فراملی : 

W15 نبود تشکل های تخصصی در بخش خدمات بازرگانی به ویژه در زمینه ایجاد تشکل های صادراتی کاالی :

 تولیدی مزیت دار استان

W16( عدم رشد متناسب عوامل تولید :)انرژی، سرمایه، نیروی انسانی، آب و خاک 

W17پایین بودن سهم استان از کل منابع بازارهای پولی کشور : 

W18عدم اتکای صنعت مستقر در استان به توان باالی کشاورزی استان : 

W19عدم گسترش بازار سرمایه متناسب با ظرفیت و توان استان : 

W20 و پایدار در اقتصاد استان: پایین بودن میزان فعالیتهای مشارکتی 

W21 نبود زیرساخت ها و بستر آماده برای سرمایه گذاری های صنعتی و روند کند آماده سازی برخی شهرک های :

 صنعتی در شهرستان های حاشیه ای استان )ایجرود، خدابنده، طارم، ماهنشان(

W22 و اتالف منابع آب سطحی و زیرسطحی در : غالب بودن شیوه های آبیاری سنتی و راندمان پایین این شیوه ها

 امور کشاورزی

W23ضعف صنایع بسته بندی و صنایع تبدیلی و فرآوری متناسب با سطح تولید کشاورزی استان : 

W24 تعداد قابل توجه طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی و سرعت کم تکمیل و بهره برداری از برخی از آنها :

 ()پتروشیمی، ذوب آهن و سیمان

W25 ضعف فراوری و تبدیل مواد معدنی و عدم شکل گیری زنجیره های تولید و خوشه های صنعتی مرتبط با :

 فعالیت های صنعتی و معدنی استان به ویژه در زمینه سرب و روی و صنایع باالدستی و پایین دستی

W26کیفیت پایین و غیررقابتی بودن صنایع دستی و بومی استان : 

W27ع روستایی، بیکاری و مهاجرفرستی روستاها: کمبود صنای 

W28بهره برداری ضعیف از فرودگاه زنجان و عدم وجود پروازهای بین المللی : 

W29سنتی بودن بخش مدیریت در اکثر معادن، پایین بودن سطح سواد شاغلین معدن و پایین بودن راندمان تولید : 

W30رای گردشگران و سرمایه گذاران خارجی بخش گردشگری: ضعف در اطالع رسانی توانهای گردشگری استان ب 

W31 ضعف خدمات پشتیبان تولید و فقدان شرکت های مشاوره ای، فنی و تحقیقاتی به ویژه در بخش کشاورزی و :

 معدن و بازرگانی
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W32ضعف شبکه توزیع و رشد نامتناسب واسطه گری ها : 

W33ن و برای توسعه فعالیت های گردشگری، حفظ و احیاء : عدم استفاده بهینه از جاذبه های گردشگری استا

 مواریث فرهنگی

W34مصرف باالی انرژی در بخشهای مختلف : 

W35 ضعف در شناسایی توانمندی های استان در بخش صنایع دستی در کشورهای همجوار و دارای تشابهات :

 فرهنگی، مذهبی و قومیتی

W36کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی : 

W37ین بودن سطح فناوری مورد استفاده در معادن و فرسوده و مستهلک بودن ماشین آالت مورد استفاده: پای 

W38 عدم انجام پژوهش های کاربردی و نبود ارتباط و هماهنگی کافی بین مراکز آموزش عالی با بخش های :

مینه تربیت نیروی انسانی و اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( و ارتباط اندک این بخش ها با دانشگاهها در ز

 کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در بخشهای اقتصادی

W39 ،ناتوانی در استفاده از دانش روز در مدیریت و بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی در امور مختلف :

 تولید، صادرات، بازاریابی، انبارداری

 فرصت ها -

 ستان به شرح زیر است:مهمترین فرصت های بخش اقتصادی ا

O1وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد تشکل های تعاونی در زمینه صنایع دستی به ویژه در بخش قالی بافی : 

 O2افزایش میل به سفر و گردش : 

O3رشد فناوری مدرن در زمینه های مختلف تولیدی : 

O4: رشد روزافزون فناوری های اطالعات و ارتباطات در جهان و کشور 

O5افزایش سواد و آگاهی های عمومی : 

O6 وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک در استان با توجه به جهت گیری استان :

 برای تبدیل شدن به قطب الکترونیک

 تهدیدها -

 مهمترین تهدیدهای بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

T1 و سرمایه گذاری های اقتصادی: سهم پایین پژوهش در تصمیمات 

T2 ضعف زیرساخت ها، تجهیزات و امکانات مخابراتی برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و عدم رشد کافی :

 بخش خدمات نوین بازرگانی از جمله تجارت الکترونیک در استان

T3ازرگانی و صادرات و : کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده و شرکت های فنی و تخصصی در زمینه خدمات ب

 واردات

T4 ،نامالیمات اقلیمی در برخی بخش های استان از جمله سردسیر بودن، بادهای گرم، محدود بودن فصل کاری :

 پایین بودن میزان بارش و رژیم زمانی و مکانی نامناسب
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T5زی استان : نوسان زیاد قیمت محصوالت کشاورزی در فصل برداشت و ورود خسارت به فعاالن بخش کشاور 

T6نظام قیمت گذاری نامناسب در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی : 

T7 کمبود منابع مالی )ملی( و سرعت رشد پایین اجرای طرح های عمرانی تامین آب و ذخیره سازی منابع آب :

 سطحی استان و طوالنی شدن اجرای برخی از این طرح ها

T8ی و واردات بی رویه و خرید و فروش کاالهای غیرمجاز و رکود بازارهای : وجود پدیده قاچاق کاال و اقتصاد زیرزمین

 کاالهای داخلی به دلیل همجواری استان با استان های مرزی

T9ضعف شبکه تامین مالی در اراله تسهیالت به میزان نیاز در بخش های مختلف اقتصادی : 

T10ر جمع آوری سرمایه و به کارگیری آن در : رشد اندک بخش تعاونی و تشکل های اقتصادی مردمی به منظو

 سرمایه گذاری های مولد

T11ضعف پیوندهای اقتصادی درون بخشی و بین بخشی : 

T12عدم آشنایی کافی فعاالن اقتصادی با روشهای مختلف تامین مالی : 

T13وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار : 

T14نبود پنجره های واحد ارایه خدمات : 

T15ر تامین زیرساختهای موردنیاز: ضعف د 

T16اعمال سالیق مختلف در اجرای قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی : 

T17 نبود سیستم اطالعات جامع و یکپارچه شامل زیرساختهای موجود و ظرفیت های مناطق مختلف جهت تسهیل :

 در تصمیم گیری استقرار طرح های سرمایه گذاری )نقشه راه سرمایه گذاری(

T18 وابستگی پروژه های زیرساختی به بودجه های دولتی و عدم وجود مشوق های الزم جهت بهره گیری از :

ظرفیت های بخش خصوصی در تامین زیرساختها و همچنین در دسترس نبودن مطالعات به روز و کامل فنی و 

 اقتصادی پروژه های مذکور

T19بهره مندی از برخی مشوق ها و معافیتهای مختص شهرک  : مشخص نبودن ساز و کارهای اجرایی و عدم امکان

 های صنعتی دولتی توسط بخش خصوصی در ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی

T20انحصاری بودن ارایه خدمات توسط شرکتهای خدمات رسان دولتی و نبود فضای رقابتی در این حوزه : 

T21رزی و گمرکات سایر استانها: صادرات بیشتر کاالهای صادراتی استان از پایانه های م 

T22 عدم وجود برنامه مدون و منسجم در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و بهره وری :

 پایین بخش کشاورزی

T23عدم بهره برداری مناسب از سیاست های توسعه متوازن منطقه ای و تمرکززدایی از مرکز : 

 ب( راهبردهای بخش اقتصادی

ررسی های انجام شده راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، راهبردهای براساس ب

 تنوع )قوت تهدید( و راهبردهای تدافعی )تهدید ضعف( بخش اقتصادی استان به شرح زیر است:

 :SO (Maxi-Max)راهبردهای 
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 توسعه موزه ها در سطح استان -

 اراله آموزش های مربوطه به اقشار مختلف جامعه توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس و -

 گسترش زیرساخت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی -

 توسعه ی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های فناوری ارتباطات و اطالعات مراکز سکونتگاهی استان -

و فناوری صنایع و پارک علم  ICTایجاد شهرک صنعتی الکترونیک و فناوری اطالعات و سرمایه گذاری در  -

 دانش بنیان

 :ST (Maxi-Min)راهبردهای  

توسعه فرصت های سرمایه گذاری و فراهم نمودن زمینه های تشویق و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در  -

 فعالیت های اقتصادی

 افزایش تخصیص بودجه برای پژوهشهای کاربردی و مسئله محور در بخش های مختلف اقتصادی -

 مات نوین بازرگانیتوجه به رشد خد -

 ایجاد تحول در بخش صادرات برای حضور بیشتر در بازارهای بین المللی -

 گسترش پوشش های بیمه ای در فعالیت های کشاورزی -

 گسترش پیوندهای اقتصادی درون استانی و بین منطقه ای -

 راوان و متنوع توسعه واحدهای تبدیلی و تکمیلی صنایع غذایی به دلیل وجود محصوالت کشاورزی و دامی ف -

 :WO (Mini-Max)راهبردهای 

 ارتقای کیفی صنایع دستی استان با هدف حضور جدی و موثر استان در بازارهای ملی و فراملی -

 مدیریت بهینه مصرف انرژی استان -

 ارتقای سطح بهره وری استان -

 پایدار از منابع طبیعی بهره گیری از دانش بومی و فن آوری های نوین در حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری -

 تهیه بانک جامع اطالعات زیست محیطی استان -

 تکمیل پایگاه داده مکانی استان با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی استان جهت مدیریت بحران -

ایجاد صنایع پایین دستی محصوالتی چون آلیاژهای روی، پودر روی، فراوری سنگ های تزیینی و ساختمانی با  -

 تکنولوژی روز

 :WT (Mini-Min)راهبردهای 

متعادل سازی نقش دولت در کنترل سرمایه گذاری در شهر و شهرستان زنجان و هدایت آن به سمت مناطق  -

 مستعد حاشیه ای استان با هدف کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در محورها و مراکز متورم رشد

ی در زمینه خدمات بازرگانی نوین و تربیت نیروی متخصص و آموزش دیده و توسعه شرکت های فنی و تخصص -

 صادرات و واردات

ارتقای جایگاه پژوهش در سطوح مختلف آموزشی و دانشگاهی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی  -

 و بهره گیری از دستاوردهای این مراکز در فعالیت های اقتصادی
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 فعالیت های کشاورزی و دامداری استانتوسعه مراکز خدمات مشاوره فنی و تحقیقاتی جهت پشتیبانی  -

تغییر رویکرد آموزش عالی استان با اولویت نیازها و الزامات توسعه استان و تقویت مراکز آموزش عالی جهت  -

 توسعه تحصیالت تکمیلی و پژوهش های تخصصی

یل صنایع فوالد ایجاد واحدهای بازیافت کامل فلزات سنگین از پسماندهای روی، تولید فروآلیاژ، توسعه و تکم -

 استان با توجه به پتانسیل معادن سنگ آهک استان

 راهبردهای بخش محیطی، زیست  محیطی و کالبدی و زیرساختی -1-2

در این بخش ابتدا مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و 

 ی توسعه این بخش بیان می گردد:زیرساختی استان زنجان بررسی می گردد، سپس راهبردها

 الف( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی

 نقاط قوت -

 مهمترین نقاط قوت بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است:

S1ویژگی های مساعد اقلیمی و زیستی : 

S2ند گیاهی و جانوری: وجود ذخایر ارزشم 

S3وجود روستاهای مستعد و پرجمعیت : 

 نقاط ضعف -

 مهمترین نقاط ضعف بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است:

W1تخصیص ناکافی منابع برای حفاظت از منابع آب و خاک استان : 

W2 تاندرصدی کنترل و پایش آلودگی خاک به کل مساحت اس 11: نسبت 

W3 مصرف بیش از حد کود و سموم کشاورزی در اراضی زراعی و باغی و ورود خسارات قابل توجه به منابع آب و :

 خاک استان

W4پایین بودن کیفیت زیست در محیط های شهری و روستایی : 

W5حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در شهر زنجان : 

W6ه نفع مناطق شهری و ایجاد شکاف نسلی: از دست رفتن نیروی کار جوان مناطق روستایی ب 

W7عدم توسعه مناسب خطوط ریلی با وجود واقع شدن در مسیر ترانزیت بین المللی : 

 فرصت ها -

 فرصتهای بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است: مهمترین

O1ای : امکان پذیرش نقش و عملکردهای چندگانه در سطوح ملی و منطقه 

O2شرایط مساعد طبیعی و اقلیمی برای زندگی و فعالیت : 

O3وجود پیمان ها و کمک های بین المللی برای حفظ محیط زیست : 

O4افزایش آگاهی عمومی در رابطه با ضرورت حفاظت از محیط زیست : 

O5توسعه اکوتوریسم : 
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O67مجواری با این استان و اینکه ساالنه بیش از : امکان جبران کمبود آب استان از منابع آبی گیالن )با توجه به ه 

 میلیارد متر مکعب از آبهای این استان بدون استفاده وارد دریای خزر می شود(

O7 وجود شرایط جغرافیایی ایمن از نظر پدافند غیرعامل جهت تبدیل استان به مرکزیت توسعه صنایع نظامی و :

 حساس کشور

 تهدیدها -

 طی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استان به شرح زیر است:مهمترین تهدیدهای بخش محی

T1وجود رقیبهای منطقه ای برای نقش پذیری در منطقه شمال غرب : 

T2 وجود اقلیم نیمه خشک فراسرد و کوهستانی بودن استان و محدودیت برای استقرار جمعیت و انجام فعالیت های :

 ربناییاقتصادی و توسعه زیرساخت ها و امکانات زی

T3( و احتمال وقوع خشکسالی 211-451: محدودیت بارش )میلی متر 

T4 عدم هماهنگی الزم بین مراجع صادرکننده مجوزهای استقرار فعالیت های صنعتی و معدنی با ضوابط زیست :

 محیطی

T5امکان شیوع بیماری های مشترک بین دام و انسان : 

T6قل موتوری: گسترش شتابان استفاده از وسایل حمل و ن 

 ب( راهبردهای بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی

بر اساس بررسی های انجام شده راهبردهای تهاجمی )قوت فرصت(، راهبردهای بازنگری )فرصت ضعف(، راهبردهای 

ن تنوع )قوت تهدید( و راهبردهای تدافعی )تهدید ضعف( بخش محیطی، زیست محیطی و کالبدی و زیرساختی استا

 به شرح زیر است:

 :SO (Maxi-Max)راهبردهای 

 بهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی و زیستی جهت پذیرش نقش و عملکرد ملی و منطقه ای -

 بهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی استان -

 ت از کالن شهرهای پیرامونبهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی و زیستی جهت جذب جمعی -

بهره گیری از ویژگی های اقلیمی و زیستی به ویژه توان های گردشگری طبیعی جهت توسعه ی اکوتوریسم و  -

 ژلوتوریسم

 استفاده از ذخایر ارزشمند گیاهی استان جهت توسعه ی صنایع غذایی و صنایع گیاهان دارویی -

 یست محیطیارتقای فرهنگ عمومی در پایداری منابع طبیعی و ز -

 بهره مندی از جاذبه های روستایی استان جهت توسعه ی گردشگری روستایی -

 :ST (Maxi-Min)راهبردهای 

 استفاده از توان اقلیمی و زیستی مساعد جهت افزایش نقش پذیری استان در منطقه ی شمال غرب -

 استفاده از ویژگی های اقلیمی استان جهت توسعه ی گردشگری ورزشی و زمستانی -
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ییر الگوی فعالیت در روستاهای مواجه با کمبود آب از کشاورزی و دامپروری کم بازده به فعالیت های تغ -

 اقتصادی پربازده چون گردشگری و صنایع دستی بومی

 تدوین و اجرای ضوابط و مقررات دقیق جهت صدور مجوز استقرار فعالیت ها در پهنه ی استان -

 :WO (Mini-Max)راهبردهای 

 ارزیابی محیط زیستی و توسعه سامانه های پایش و مقابله با تهدیدات زیستیتقویت نظام  -

 تقویت نظام ارزیابی محیط زیستی و توسعه سامانه های پایش و مقابله با تهدیدات زیستی -

 تخصیص منابع مالی برای حفاظت از منابع آب و خاک استان برای حفظ شرایط مناسب زیست و فعالیت -

 ظت از منابع زیستی استان و توسعه ی اکوتوریسمتخصیص منابع برای حفا -

 افزایش کنترل آلودگی های زیستی استان با بهره گیری از سطح باالی آگاهی شهروندان -

 کاهش مصرف کود و سموم کشاورزی برای بهبود شرایط زیست در استان -

 توسعه ی گردشگری روستایی با به کارگیری نیروی کار جوان روستایی -

 اشت، سالمت و ایمنی صنایع و فراورده های گیاهی، دامی و شیالتارتقای سطح بهد -

 توسعه  گسترش مناطق عاری از بیماری های دام، طیور و کنترل مبادی ورودی دام -

ارتقای سطح آمادگی عمومی در مواجه با تهدیدات بیولوژیک و اپیدمی ها در حوزه های کشاورزی و دامی در  -

 مبادی و مرزهای ورودی استان

 :WT (Mini-Min)بردهای راه

 تدوین ساز و کارهایی برای کاهش مصرف آالینده های شیمیایی مانند کود و سموم دفع آفات در امور کشاورزی -

 توسعه روش های بیولوژیک و غیرشیمیایی جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی و دامی -

های مشترک بین انسان و حیوان و تاثیرات شناسایی منابع آلوده و اپیدمیولوژیکی بیماری های دام و بیماری  -

 اقتصادی ناشی از بیماری ها

ایجاد هماهنگی بین مراجع صادرکننده ی مجوزهای استقرار فعالیت های صنعتی و معدنی با توجه به ضوابط  -

 زیست محیطی جهت کنترل آلودگی منابع آب و خاک

 ور پیشگیری از بیماری هاافزایش کیفیت زیست در سکونتگاه های شهری و روستایی به منظ -

 توانمندسازی مناطق اسکان غیررسمی استان )شهر زنجان( -

 مطالعات برنامه آمایش استان زنجان

 شهرستان ماهنشان -2-7

 برنامه های توسعه شهرستان ماهنشان در قالب برنامه آمایش استان زنجان : -

 اجرای طرح های پیشگیری، مهار و پخش سیالب و کنترل هرز آب ها -1

 اجرای طرح های پخش سیالب و آبخوان داری و تغذیه ی سفره های زیرزمینی -2

 ساخت مخازن ذخیره ی آب شهری و روستایی -4

 افزایش تولید آبزیان پرورشی به ویژه ماهی در قفس -4
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 حمایت از ایجاد کشتارگاه صنعتی در بخش توزیع گوشت قرمزو طیور در مراکز شهرستان -5

 نگل کاری و صنوبر کاریاجرای پروژه های ج -1

تهیه ی نظام جامع اطالعات فرسایش خاک و شناسایی محدوده های بحرانی فرسایش و تخریب اراضی )کنترل  -7

 فرسایش(

 راه اندازی مراکز اطالع رسانی گردشگری در قطب های گردشگری استان -8

 ن ماهنشاناجرای طرح های مرمت و احیای ابنیه فرهنگی و تاریخی و مذهبی شهرستا -9

تهیه شناسنامه و ثبت میراث طبیعی )غارها، درختان کهن سال، چشمه های آبگرم، آبشارها، بسته های فسیلی،  -11

 گونه های گیاهی و اشکال خار مورفولوژیک( تاریخی و فرهنگی شهرستان ماهنشان

 برگزاری جشنواره های سنتی استان -11

 تاریخی استان -دشگری در کنار جاذبه های فرهنگیاجرای طرح آزادسازی و ایجاد محوطه گر -12

 اجرا و معرفی دهکده های گردشگری -14

ایجاد و توسعه اردوگاه های کوچک گردشگری در کنار رودخانه قزل اوزن و در کنارآثار فرهنگی، تاریخی و  -14

 طبیعی شهرستان های طارم و ماهنشان

ی ژلوتوریسم و اکوتوریسم در سه شهرستان ماهنشان، زنجان و  ایجاد مراکز پذیرایی و اقامتی با هدف توسعه-15

 طارم

 ایجاد زیرساخت های گردشگری در مناطق نمونه ی گردشگری استان -11

 تخت سلیمان -ماهنشان -احداث مجتمع خدماتی رفاهی در مسیر زنجان -17

) از جمله فرآوری فلدسپات،  اجرای طرح های توسعه صنایع معدنی و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی -18

فرآوری بنتونیت، تولید پودرهای معدنی، آلیاژهای سرب و روی و سولفات روی با کیفیت مرغوب برای داروسازی( در 

 شهرستان ماهنشان

 تکمیل زنجیره تولید در صنایع معدنی )روی و سنگ آهن و مس( -19

 شانایجاد صنایع پایین دستی سرب و روی در شهرستان ماهن -21

اجرای طرح های توسعه صنایع معدنی وصنایع وابسته به مواد اولیه معدنی ) از جمله فرآوری فلدسپات، فرآوری  -21

بنتونیت، تولید پودرهای معدنی، آلیاژهای سرب و روی و سولفات روی با کیفیت مرغوب برای داروسازی( در 

 شهرستان ماهنشان

 ایران در شهرستان ماهنشان ایجاد شهرک تخصصی فرآوری مواد معدنی -22

حمایت از احداث شهرک های تخصصی و صنفی جهت استقرار صنایع جنبی کشاورزی، سرب و روی،  -24

 پتروشیمی، سیمان و قطعات بتنی و... در شهرستان ماهنشان

 ساحل سازی حاشیه ی رود قزل اوزن -24

 تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ماهنشان -25

 آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ماهنشانانتقال  -21
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 احداث و ترمیم مخازن ذخیره آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ماهنشان -27

 توسعه، بازسازی و اصالح شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ماهنشان -28

 نگهداری و بازسازی تأسیسات آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ماهنشان -29

 اد تأسیسات فاضالبمطالعه و ایج -41

 تکمیل مجتمع های آب رسانی روستایی دارای اولویت شهرستان ماهنشان -41

 اجرای برنامه پایش ایمنی آب شرب روستاهای شهرستان ماهنشان )از منبع تأمین تا مصرف( -42

ر مطالعه و اجرای طرح های مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شرب روستاهای تحت پوشش امور آبفا -44

 شهرستان ماهنشان )از منبع تأمین تا مصرف(

ارتقاء کیفیت آب شرب از طریق نصب سامانه های تصفیه پیشرفته و ایجاد سامانه دوم در روستاهای شهرستان  -44

 ماهنشان

 اولویت بندی و مطالعه طرح های تأمین، انتقال، ذخیره و شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان ماهنشان -45

یفی منابع آب سطحی و زیرزمینی به ویژه منابع آب در معرض آلودگی سرب و روی و دیگر آالینده کنترل ک -41

 های شیمیایی

 ایجاد میدان های عرضه احشام و مراکز جمع آوری شیر در شهرستان ماهنشان -47

 اصالح و بهسازی راه زنجان، ماهنشان -48

ان و پیش بینی تأسیسات و خدمات بین راهی ما بین تخت سلیم -دندی -ارتقای کیفی راه ارتباطی زنجان -49

 دندی و تخت سلیمان

آذربایجان غربی جهت پشتیبانی از فعالیت های  -دندی  -مطالعه ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی در محور زنجان -41

 معدنی و صنعتی شهرستان و تقویت پیوندهای فرا منطقه ای و فرا استانی

 امات اجرایی مشترک بین شهرستان های استانطرح ها، پروژه ها و اقد -9-

 برنامه های توسعه مشترک بین شهرستان های استان در قالب برنامه آمایش استان زنجان به شرح زیر است:

کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی به ویژه در دشت های با آبخوان منفی از جمله دشت های ابهر، سلطانیه،  -

 زنجان، خدابنده ، سجاس؛

 مطالعه ی ایجاد منطقه ی شهری در پهنه ی واقع در محدوده های شهری زنجان، ابهر، قیدار؛ -

 تهیه طرح های مرتع داری؛ -

 بذرکاری و کپه کاری؛ -

 کودپاشی؛ -

 اجرای طرح های حفاظت و قرق مراتع؛ -

 احداث آبشخورهای فلزی در مراتع جهت کاهش فشار دام بر مراتع؛ -

 یر آن ها به طرح های تولید علوفه )یونجه کاری(؛تبدیل دیمزارهای کم بازده و تغی -

 مدیریت و کنترل پروانه چرا؛ -
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 آماده سازی، پیشگیری و اطفای حریق در مراتع و جنگل های استان؛ -

 اجرای طرح های مبارزه با بیابان زایی؛ -

 جلوگیری و برخورد قاطع با تخلفات صید و شکار و تخریب منابع طبیعی؛ -

 ها و پاسگاه های ثابت و سیار حفاظت محیط زیست و حیات وحش؛احداث و تجهیز ساختمان  -

 ارتقای فرهنگ رفتاری و تعاملی مردم با گردشگران؛ -

 تهیه نقشه پهنه های واجد ارزش گردشگری استان به تفکیک فصول بر اساس ضوابط اکوتوریسم؛ -

 تهیه نقشه جامع اکوتوریسم استان با تکیه بر محاسبه توان اکولوژیک سرزمین؛ -

 ایجاد مراکز آموزش عالی کاربردی صنایع دستی؛ -

 گسترش و تقویت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد صنایع دستی؛ -

 حمایت از هنرمندان و صنعتگران سنتی و صنایع دستی؛ -

 توسعه ی مراکز کارگاهی صنایع دستی و بومی استان )کارگاه ها(؛ -

 تولید و کاشت نهال بوته ای؛ -

 از در سطح استان؛ تکمیل شبکه ی انتقال گ -

 اجرای برنامه های تقویت زمینه های کارآفرینی و نوآوری در بین مردم به ویژه جوانان و قشر تحصیل کرده؛ -

 ایجاد رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در مراکز شهرستان ها؛  -

 اشت؛اخداث، توسعه، تکمیل، تجهیز و استانداردسازی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهد -

 توسعه، استانداردسازی و بهسازی بخش اورژانس بیمارستانی؛ -

 ؛115تامین و نوسازی آمبوالنس  -

 توسعه اورژانس موتوری؛ -

 راه اندازی پایگاه اورژانس شهری؛ -

 راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای؛ -

 راه اندازی پایگاه اورژانس روستایی؛ -

 اختمان؛تبدیل پایگاه های جاده ای مستقر در کانکس به س -

 راه اندازی اورژانس ریلی؛ -

 ؛GPSتوسعه شبکه رادیویی از آنالوگ به دیجیتال  -

 تکمیل و تجهیز آزمایشگاه مرجع سالمت؛ -

 راه اندازی بخش دندانپزشکی در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی؛ -

 تکمیل و تجهیز و بهینه سازی و توسعه بلوک های زایمانی؛ -

 خش های سوختگی در سطح استان؛احداث و تجهیز و راه اندازی ب -

 ایجاد، تجهیز و استانداردسازی بخش های درمان ناباروری؛  -

 استانداردسازی مراکز پیوند؛ -
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 تکمیل و بازسازی فضای فیزیکی بخش های بستری بیمارستان ها؛ -

 بهسازی و نوسازی تاسیسات و پشتیبانی و زیربنایی؛ -

 بازسازی فضای فیزیکی بخش های جراحی؛ -

 توسعه فضای پاراکلینیک بیمارستان ها؛ بازسازی و -

 بازسازی فضاهای عمومی و محوطه بیمارستان ها؛ -

 ؛Hi-Techاجرای طرح های صنعتی  -

 ایجاد انبارهای چندمنظوره کاال در مراکز شهرستان ها؛ -

 حمایت از ایجاد سردخانه ها در مراکز شهرستان ها؛ -

 له های معدنی؛استفاده حداکثری از مواد معدنی و عناصر همراه و باط -

 نوسازی ماشین آالت و تجهیزات معدنی با تاکید بر فناوری های روز؛ -

 پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زنجیره معدن و صنایع معدنی؛  -

 ایجاد پنجره واحد تجاری برای روان سازی سرمایه گذاری؛ -

 ح ساختارهای غیربهره ور در زنجیره توزیع؛ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال و شبکه های توزیع و اصال -

 اجرای طرح های پهنه بندی تخصصی تخلیه و توزیع کاال در مناطق مختلف استان؛ -

 اجرای طرح های توسعه ی انبار و دپوی کاال و بار؛  -

حمایت از طرح های کوچک صنعتی شهری و روستایی )کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز تولید فرش به تعداد  -

 واحد(؛ 211

 فرهنگ سازی در جهت عدم استفاده از کاالهای قاچاق؛ -

 ایجاد مراکز تخصصی صنعتی و خدماتی در روستا شهرها؛ -

 محدود کردن فعالیت های صنعتی به نواحی و شهرک های صنعتی استان؛ -

 اجرای طرح های تفکیک زباله؛ -

 بز شهری؛استفاده از پساب ها و رواناب ها در توسعه ی فضاهای سبز و بام های س -

 اجرای طرح های ایمنی در محل ریزش ها؛ -

 اجرای طرح های توسعه ی شرکت ها و بخش حمل و نقل بین المللی کاال و مسافر؛ -

اجرای طرح های توسعه ی حمل و نقل عمومی، شهری و بین شهری و روستایی در بخش حمل و نقل کاال و  -

 مسافر؛

 ی حمل و نقل و جابجایی کاال؛حمایت از اجرای طرح های پوشش بیمه ای در حوزه  -

 ارتقای سطح ایمنی و بهسازی راه های اصلی استان؛ -

 احداث پایانه های حمل و نقل برون شهری در مراکز شهرستان ها؛ -

 نوسازی تجهیزات راهداری جدید مثل برف خور و برف روب های مکانیکی؛ -

 ی کنترل دار در عملیات راهداری؛استفاده از فناوری های جدید مانند آسفالت های ماستیکی و رباط ها -
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 تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف مختلف؛ -

 اعمال مدیریت بهینه تقاضای آب با مشارکت بهره برداران؛ -

 تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری حجمی در کلیه مصارف؛ -

 واگذاری طرح ها و تاسیسات آبی به تشکل های بهره برداران؛ -

 طرح های بخش آب با منابع بخش خصوصی؛سرمایه گذاری در  -

 حفاظت، احیا، الیروبی و مرمت قنوات؛ -

 احداث و بهسازی کانال های انتقال آب؛ -

 اجرای طرح های پاک سازی و الیروبی رودخانه ها؛ -

 ساخت دیوارهای حفاظتی رودخانه ها؛ -

 شناسایی چاه های غیرمجاز به منظور جلوگیری از برداشت های غیرمجاز؛ -

 ح های کنترل برداشت مازاد از منابع آب از جمله سامانه های کنترل هوشمند؛اجرای طر -

 حفاظت از آبراهه ها و رودخانه ها؛ -

 احداث ایستگاه هشدار وقوع سیل؛ -

 به کارگیری فناوری های نوین در شبکه های توزیع انرژی؛ -

 ید انرژی های پاک؛مطالعه و امکان سنجی قابلیت های طبیعی و محدوده های پرتوان استان برای تول -

 مدیریت مشارکت بخش خصوصی در سطوح مختلف تامین و تولید انرژی )به ویژه از منابع تجدیدپذیر(؛ -

 مدیریت مشارکت بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه های بادی و خورشیدی؛ -

 احداث شبکه های تامین برق )صنعتی / کشاورزی(؛ -

 احداث خطوط و پست های انتقال برق؛ -

 های فرسوده انتقال برق؛نوسازی شبکه  -

 احداث نیروگاه های جدید تامین برق )فسیلی / آبی / انرژی های نو(؛ -

 اراله ی برنامه های تشویقی برای جلب مشارکت مردمی در بهینه سازی مصرف آب و انرژی؛ -

 مشارکت جویی از بخش خصوصی در مدیریت استحصال، انتقال و مصرف آب و انرژی؛ -

 اعی و فرهنگی برای بهینه سازی الگوی مصرف آب و انرژی؛اجرای برنامه های اجتم -

مطالعه برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید و به کارگیری فناوری های نوین برای کاهش شدت انرژی در  -

 مگاوات به باال(؛ 7فرایندهای تولیدی )مشترکین 

 ات پستی؛همکاری و مشارکت با بخش غیردولتی پستی داخلی و بین المللی در عرضه خدم -

 توسعه خدمات نیابتی در سطح روستاها؛ -

 حمایت از تولید محصوالت کم آب بر با استفاده از اصالح الگوی کشت و بذر؛ -

 کنترل و اعمال مدیریت بهینه بر مصرف کود شیمیایی و سموم دفع آفات؛ -
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ه های بسته بندی و ایجاد صنایع و تاسیسات مورد نیاز برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی از قبیل کارخان -

 عرضه بسته بندی شده کاالهای قابل عرضه به جای روش فله ای؛

 سرمایه گذاری در تولید، فراوری، بازاریابی و عرضه ی گیاهان دارویی و صنعتی؛ -

 افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان؛ -

 ی، دام و طیور و آبزیان؛ارتقای سطح پوشش بیمه محصوالت گیاه -

 توسعه خوشه های تولید زیر بخش دام و طیور؛ -

 گسترش کشاورزی دانش بنیان؛ -

 اجرای طرح های تشویقی و حمایتی برای پیاده سازی الگوهای کشت مناسب مناطق مختلف استان؛ -

 توسعه کشت محصوالت با نیاز آبی کمتر؛ -

 ؛تبدیل الگوی کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن صنعتی -

 بهینه سازی الگوی کشت؛ -

 توسعه کشت دوم با رعایت اصول کشت خاک ورزی حفاظتی؛ -

 ساماندهی دامداری های سنتی و کاهش سهم جمعیت دامداری های سنتی گسترده؛ -

 توسعه سطح مکانیزاسیون واحدهای دام، طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم؛ -

 مطالعه ی امکان سنجی اصالح نژاد دام و طیور؛ -

 ز طرح های پرورش زنبور عسل؛حمایت ا -

 حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک با کنترل و نظارت بر استفاده صحیح از کودها و سموم شیمیایی؛ -

 پایش و کنترل سموم، فلزات سنگین و باقیمانده های دارولی در فرآورده های دامی و خوراک دام؛ -

 با آفات؛ impجایگزینی کودهای طبیعی )ارگانیک( و مبارزه ی بیولوژیک  -

 استفاده از راهکارهای افزایش راندمان و کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی؛ -

 طراحی، استقرار و توسعه استفاده از سامانه های نرم افزاری؛ -

 ایجاد، اصالح و بهبود ساختارهای بازار و تجارت محصوالت و نهاده های کشاورزی؛ -

 و دست اندرکاران بازار و تجارت محصوالت کشاورزی؛ مطالعه، پژوهش و ارتقای توانمندی و دانش فعاالن -

 اجرای سیاست های حمایتی دولتی در راستای بهبود مدیریت بازار و تجارت محصوالت کشاورزی؛ -

 توسعه صادرات محصوالت کشاورزی؛ -

 تعیین ظرفیت تحمل زیست بوم ها و منابع طبیعی استان در انواع بهره برداری ها؛ -

 اه های نظارتی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست؛افزایش سطح نظارت دستگ -

 ایجاد انگیزه های الزم برای مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع جنگلی و مراتع و محیط زیست؛ -

 حمایت از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد فعال زیست محیطی؛ -

 ال استان؛واگذاری بخشی از تصدی گری های زیست محیطی به سمن های فع -
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اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به محیط زیست و توسعه ی  -

 پایدار؛

 شناسایی منابع آالینده )آب / خاک / هوا(؛ -

کنترل سطح آلودگی های آب، خاک، هوا و پرتو در حوزه های طبیعی و سکونتگاه های شهری و روستایی  -

 استان؛

 گاه های سنجش و پایش آلودگی های آب، هوا، خاک و صوت؛احداث ایست -

 نظارت بر رعایت الزامات زیست محیطی در جانمایی دفع و دفن زباله های خانگی، صنعتی و بیمارستانی؛ -

حمایت از بخش خصوصی و ارتقاء کیفیت مدیریت پسماندهای پزشکی با لحاظ چرخه تفکیک، جمع آوری و  -

 دفع مجزا؛

 حساس و بحرانی و ارزشمند محیط زیست؛ پهنه بندی مناطق -

 ایجاد قرق های اختصاصی؛ -

 استقرار واحدهای بازیافت زباله در سکونتگاه های شهری )تولید کمپوست یا تولید برق(؛ -

 بازآفرینی شهری پایدار در بافت های نارکارآمد شهری )شهرهای مرکزی شهرستان ها(؛ -

 از منابع و جلوگیری از اتالف آن )مصالح و انرژی(؛سیاست های صنعتی سازی با هدف استفاده درست  -

 کیلومتر؛ 411تکمیل راه های استان در راستای تبدیل ساختار استان از شبکه ای به شعاعی به طول  -

 احداث و راه اندازی پایگاه های امداد و نجات بین جاده ای؛ -

 اصالح ویژگی های فنی و مهندسی نقاط حادثه خیز جاده ای؛ -

 ادثه خیز و خطرناک در محورهای ارتباطی استان؛رفع نقاط ح -

مترمربع برای هر نفر )در قالب چمن های  525/1افزایش سرانه فضاهای ورزشی روباز جهت رسیدن به سرانه  -

 –در مرکز دهستان ها یا روستاهای با جمعیت باال و دارای مرکزیت  –مصنوعی فوتسال در مرکز محالت شهرها 

زمین های روباز تنیس  –م شهری که از بابت تامین آب و زمین مشکل نداشته باشد چمن طبیعی در مناطق مه

 خاکی و اسکیت در مناطق شهری، ساماندهی فضاهای روباز خاکی موجود(؛

مترمربع برای هر نفر )سالن های  225/1افزایش سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده جهت رسیدن به سرانه  -

اهای با جمعیت باال و دارای مرکزیت، سالن های چندمنظوره سقف کوتاه، احداث چندمنظوره توپی در شهرها و روست

 پایگاه قهرمانی در مراکز شهرستان ها، سالن های اختصاصی ژیمناستیک برای مناطق شهری(؛ 

 استانداردسازی مهمان پذیرهای موجود استان؛ -

ستاهای تحت پوشش استان در قالب مطالعه و پیاده سازی اطالعات مکانی و توصیفی تاسیسات آب رسانی رو -

 به منظور آمادگی و مقابله در شرایط اضطراری؛ (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی 

 پیاده سازی الزامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در تاسیسات آب و فاضالب روستایی استان؛ -

دوده های مواجه با کمبود آب با توسعه ی شبکه های آب رسانی برای انتقال آب از محدوده های پرآب به مح -

 هدف کاهش مصرف آب های زیرزمینی؛
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 اجرای طرح های تفکیک آب شرب و غیرشرب در سکونتگاه های شهری؛ -

 کاهش هدر رفت آب شهری و روستایی؛ -

 ایجاد تاسیسات و امکانات جمع آوری، دفع و تصفیه ی فاضالب های شهری، روستایی و صنعتی؛ -

ری، روستایی و صنعتی فاضالب و استقرار سامانه های بازچرخانی و استفاده از احداث تصفیه خانه های شه -

 پساب در مصارف مختلف؛

 اجرای بسته های گردشگری ارزان قیمت در سطح استان. -

 جهت گیری های ملی آمایش سرزمین، استان زنجان -3

 ملی و منطقه ای

ی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه جانبه و پایدار جهت گیری های  ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگ

و نیل به سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب  1414کشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ایران 

اصول هشت گانه آمایش سرزمین )کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت 

ایرانی و  -ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمیاجتماعی و تعادل های منطقه 

حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت ها به خصور در 

 مناطق روستایی کشور و مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل(، مشتمل بر موارد زیراست:

یت تناسب بین نیاز های استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت های آن و رعایت مقیاس مناسب رعا -1

 اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.

شدن عملکرد  افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح های ملی و منطقه ای و تخصصی -2

اقتصادی بر اساس قابلیت ها و مزیت های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی های متقابل منطقه ای و یکپارچگی 

 ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت ها در یک قلمرو جغرافیایی.

 ف اقتصادی.هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه ای بخش های مختل -4

بسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمرو های سرزمینی به منظور ارتقاء  -4

سرمایه های اجتماعی، توسعه سرمایه های انسانی و پرورش انسان های با انگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع 

 ارکان توسعه.گرا، نظم پذیر و قانون گرا به عنوان مهمترین 

توزیع مناسب جمعیت و فعالیت های اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و  -5

 شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی.

احی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت ها و تأسیسات ایجاد زمینه های الزم برای استقرار جمعیت در نو -1

 مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.

اتخاذساز و کارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کالنشهری به ویژه تهران و بازنگری طرح  -7

ب سیاستها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب این سند به های توسعه کالن شهری کشور در چارچو

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه ها و نهاد های ذیربط به تصویب شورایعالی آمایش 

 سرزمین می رسد.
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 ر سرزمین.ساماندهی و هدایت هدفمند جریان های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت د -8

سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با مالحظات زیست محیطی و کاهش  -9

 مشکالت و چالش های موجود.

به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط آسیای جنوب غربی،  -11

، مولفه های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور

طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه الیه طبقه بندی می شود.)الیه 

 پیرامونی، الیه مرکزی، الیه میانی(

دف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری تقویت و سازماندهی سکونتگاه ها و عرصه های روستایی با ه -11

 و روستایی و تقویت زنجیره های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا.

انتظام بخشی به فرآیندها و رویه های تبدیل و الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر با هدف ماندگاری  -12

 از اراضی قابل کشت. جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهره وری

تقویت زمینه های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیت های اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأکید بر  -14

تقسیم کار متناسب با ظرفیت ها و توان محیطی، بازآرایی تعامالت با قلمروهای خشکی مجاور و تمهید ترتیبات 

 جزایر راهبردی.توسعه پایدار و متوازن در آنها به ویژه در 

ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه ها و طرح های مصوب و مغایر با مالحظات زیست محیطی از  -14

طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ساز و کارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر 

 ی هر قلمرو.کاربری اراضی متناسب با ویژگی های بوم شناخت

 ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی پیرامون شهر ها به ویژه کالن شهرها. -15

فراهم سازی زمینه ها، امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز به منظور ایفای نقش مؤثر ترانزیتی کشور در منطقه  -11

( HUBکشور به عنوان مرکز مبادله )به ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه ای 

 کاال، خدمات، مسافر، انرژی و اطالعات.

فراهم سازی زمینه های توسعه همه جانبه و تقویت زیر ساخت ها و شبکه های زیربنایی با اولویت نواحی شرقی  -17

 و جنوبی کشور به منظور ایجاد توازن و تعادل منطقه ای.

 ساختار فضایی شبکه ریلی کشور.توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصالح  -18

 -توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی )جاده ای( شمال -19

غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران، با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه های اقتصادی  -جنوب و شرقی

 آبی و زمینی کشور.

یز، تقویت و سطح بندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان متناسب با توسعه، تجه-21

 ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از مزیت های ساحلی کشور.

ظت فعال از تقویت و ساماندهی بنادر و اسکله های صیادی در سواحل کشور با هدف ارتقای بهره وری و حفا -21

 ذخایر ارزشمند دریایی.
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 توسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی کشور. -22

 فراهم سازی بسترهای مورد نیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده . -24

توسعه زیرساخت های ارتباطی و خدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و  -24

وطه های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگری ) از جنبه میراث مح

 فرهنگی و طبیعی(.

 اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز. -25

ید تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر ) به ویژه بادی و خورشیدی( در تول -21

 و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه.

ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی ) نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو( در مناطق دارای  -27

 قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

 اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب. -28

 عیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب های زیرزمینی و سطحی کشور.ممنو -29

 مهار آب های مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آب های ورودی و خروجی کشور. -41

رعایت نیاز های پایه زیست محیطی رود خانه ها، تاالب ها، دریاچه ها، بر اساس میزان تجدیدشوندگی آب و  -41

 حوضه های آبریز در مهار و کنترل آب های سطحی کشور.ظرفیت قابل تحمل 

تأمین آب مورد نیاز توسعه فعالیت های جدید در قلمرو های راهبردی با استفاده از روش های جدید از جمله از  -42

طریق نمک زدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان ) سواحل مکران( و نقاط واقع در پسکرانه سواحل 

 کشور با در نظرگیری مالحظات اکولوژیکی الزم و حفاظت از اکوسیستم دریا.جنوبی 

 توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت های اقتصادی آب بر در قلمرو های مختلف کشور. -44

آب در سطوح  رعایت مالحظات ژلوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح های استحصال، تأمین، انتقال، توزیع و مصرف -44

 فراملی، ملی، منطقه ای و محلی.

 افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال. -45

بازنگری و تجدید نظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب ها در پایین دست و  -41

 حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه ها و تاالب ها.

 صرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدید شونده متناسب با ظرفیت هر منطقه.کاهش نسبت حجم آب م -47

استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تامین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی با مالحظه  -48

 فرصت ها و تهدید های ژلوپلیتیکی.

آبخوانداری و شبکه های آبیاری و زهکشی  ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، -49

 پایین دست.

سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره  -41

 وری و تامین امنیت غذایی.
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 ی آب.تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت ها) واحدهای هیدرولوژیکی( با تأکید بر ارزش اقتصاد -41

ارتقای بهره وری  آب و بکارگیری روش های مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه ای در راستای  -42

 صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت های ناشی از تغییرات آب و هوایی.

ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان  -44

 داری در حوضه های آبخیز کشور.

محدودیت کشت محصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه  -44

 ای.

 و پوشش گیاهی(. مدیریت جامع و یکپارچه حوضه های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه )آب، خاک -45

 ایجاد و توسعه مجتمع های  کشت و صنعت متناسب با قابلیت های قلمرو های مختلف کشور. -41

ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیاز های پسین و پیشین بخش کشاورزی و  -47

 مقتضیات سرزمینی.

ر کشور هایی دیگر که قلمروهای مستعد کشاورزی گسترش زمینه های توسعه کشت های فراسرزمینی ایران د -48

 دارند.

 توسعه، حفاظت و احیاء جنگل ها و مراتع کشور. -49

 توسعه پرورش و صید آبزیان در آب های دور و سرزمینی. -51

ارتقاء سطح تعامالت و همکاری های دو یا چند جانبه با کشورهای منطقه به منظور حفاظت از محیط زیست و  -51

طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در چارچوب تفاهم نامه ها، معاهده ها، کنوانسیون منابع 

 ها، موافقت نامه ها و پیمان های منطقه ای.

الزام به رعایت مالحظات زیست محیطی ) توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست( در استقرار فعالیت  -52

 پهنه سرزمین.های توسعه ای در 

حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع محلی از آن در زمینه  -54

 هایی مانند گردشگری طبیعی.

بیابان زدایی، جلوگیری از بیابان زدایی و تثبیت شن های روان و مهار کانون های شکل دهنده ریزگردها با  -54

 و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی. اولویت مناطق بحرانی

شناسایی و ایجاد خوشه های صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت های  -55

 مبتنی بر منابع در قلمروهای جفرافیایی.

در جوار بنادر اصلی با رعایت مالحظات  توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایل حمل و نقل دریایی -51

 زیست محیطی.

ساماندهی مجتمع های صنعتی اعم از شهرک ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و  -57

 ظرفیت های هر یک از قلمروهای جغرافیایی.
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اساسی و پاالیشگاهی و  توسعه و ساماندهی مجدد فعالیت های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات -58

پتروشیمی ) به ویژه صنایع باالدستی( دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تأمین 

خوراک مورد نیاز و تأمین مالحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تأکید بر استقرار آنها در سواحل خلیج 

 ز انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی.فارس و به ویژه دریای عمان پس ا

توسعه صنایع تولید کننده کاالهای مورد نیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی با اولویت  -59

 استقرار در استان های مرزی مرتبط.

سرمایه ای در  استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخایر معدنی، استقرار صنایع واسطه ای و -11

 مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و محصول.

گانه بر اساس مزیت های نسبی و  9توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق  -11

 رقابتی.

قطب پردازش صادرات، جذب سرمایه وتکنولوژی، ارتقاء تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به  -12

 پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آنها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای سرزمینی و پیشرودر توسعه ملی.

 ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفا بر اساس مطالعات آمایش سرزمین. -14

یز بارانداز های بین المللی، ملی و منطقه ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبانی توسعه توسعه و تجه -14

بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی بر اساس فهرست مورد 

 تصویب شورایعالی آمایش سرزمین.

در شهر های منتخب با هدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان دانشگاهی  -توسعه و تقویت قطب های علمی -15

 کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه.

) فناوری اطالعات  ICTتوسعه فعالیت های پارک ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی -11

 تخصصی عملکرد هر قلمرو. و ارتباطات ( در سرزمین متناسب با موقعیت

حرفه ای و مهارت آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی  -توسعه آموزش های فنی -17

 مرزی و حاشیه شهرها با هدف زمینه سازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرت ها.

وری اطالعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی دانش آموخته استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فنا -18

 برای برپایی قلمرو های اسکان جمعیت.

توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی آن ها  -19

 ویژه های هر منطقه. بر اساس مقتضیات و اولویت های توسعه ملی، منطقه ای و استانی و کار

تأکید بر استفاده از ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور به ویژه در کالنشهرها با  -71

محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر ) تحصیالت تکمیلی( و ارتقای سطح 

آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی و ایفای نقش واسط  کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری

 بین کشورهای پیشرفته علمی.
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طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضالات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحوالت جمعیتی،  -71

 اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی.

های نیروی انسانی برای طرح های توسعه ای، خدماتی و تولیدی عمده برای الزام به تهیه پیوست نیازمندی  -72

 تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه.

مأموریت گرا شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیت های محل استقرار و حوزه  -74

 عملکردی آن در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و استانی.

دسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطح  -74

 بندی اراله خدمات در پهنه سرزمین.

توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و  -75

ی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سالمت و پزشکی در جهان اسالم از طریق ایجاد مراکز درمان

 مناطق و شهرهای دارای قابلیت.

توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سرزمین،  -71

 ثر استفاده از مشارکت مردم.کاهش فقر، نابرابری و آسیب های اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی و حداک

صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و سالمت  -77

در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بین 

 المللی.

نواحی مرزی و جهت دهی سرمایه گذاری های ملی اعم از دولتی و غیر دولتی به نواحی مرزی  توسعه و آبادانی -78

و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی با تأکید بر تقویت همگرایی های 

 اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

زمینی کشور در قلمروهای پیرامونی از طریق فراهم سازی تأمین همه جانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سر -79

 زیرساخت های مورد نیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی الزم.

رعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیر عامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساخت ها در کشور  -81

 سرزمینی.متناسب با مؤلفه های جغرافیای سیاسی قلمرو های 

استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژلومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند  -81

 غیرعامل استقرار صنایع و طرح های حیاتی، حساس و مهم.

ریم های عدم استقرار صنایع پرخطر) مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی( در محدوده سکونتگاه ها و رعایت ح -82

 ایمنی و امنیتی مورد نیاز.

ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت  -تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی -84

 مناطق مختلف کشور.

تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمایه های  -84

 تماعی ملی در پهنه سرزمین.اج
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دفترآمایش  -کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1طرح مقدماتی آمایش استانهای منطقه  -77

 . )تاکنون گزارش طرح مذکور در اختیار این مشاور قرار داده نشده است(.7912و برنامه ریزی منطقه ای،

ستان زنجان، )تااکنون گازارش طارح ماذکور در     طرح جامع شهر دندی، اداره کل راه و شهرسازی ا -77

 اختیار این مشاور قرار داده نشده است(.

 طرح هادی روستایی -72

کلیه طرح هادی روستایی تهیه شده برای روستاهای هدف، توسط بنیاد مساکن انقاالب اساالمی اساتان زنجاان در      

ی برنامه های اقتصادی نیاز بارای توساعه    سالهای مختلف تهیه شده است، این طرح ها با هدف کالبدی تهیه شده ول

 روستاها در نظر گرفته می شود.

 توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع طبیعی و زیستی روستاهای هدف دهستان یا بخش -2-9

 یارناهمو لشکاو ا مینز رساختا

 شناختی مینز رساختا

 جغرافیا و ریخت شناسی -7

درجه و  41در شمال باختری ایران قرار دارد.این برگه در محدوده  برگه زمین شناسی ماهنشان در استان زنجان و

درجه طول های خاوری قرار دارد و وسعت  48دقیقه تا  41درجه و  47درجه عرض های شمالی و  47دقیقه تا  41

 کیلومتر مربع است. 2472آن حدود 

ماهنشان است که به شاهراه  -ندآبادا –دسترسی به این منطقه بیشتر از طریق جاده آسفالته و درجه یک نیک پی 

ینگجه و ماهنشان نیز امکان  -مشمیا –زنجان می پیوندند و همچنین از طریق جاده درجه دوم نیک پی  –تبریز 

ماهنشان از  -آق کند -ماهنشان در حاشیه خاوری رودخانه قزل اوزن و راه دندی -قره گل -پذیر است. راه دوزکند

 سی به منطقه را هموار می نمایند.دیگر راههالی است که دستر

سبکه آبراهه های منطقه مورد مطالعه به داخل رودخانه قزل اوزن می ریزد که ابتدا به سوی شمال باختر امتداد 

یافته و پس از آنکه رودخانه قلعه چای بدان پیوست به سمت شمال خاور امتداد یافته تا سرانجام به سد سفید رود و 

 د.دریای خزر می پیوند

جنوب خاوری  -منطقه ماهنشان با ساختاری از زیر پهنه های موازی شامل رشته کوههالی با جهت شمال باختری

است که بین آنها را دشتهالی پست فرا گرفته است. این زیر پهنه ها از شمال خاوری به جنوب باختری به ترتیب زیر 

 است:

( و طبقات or b , or gات تخریبی اولیکوسن زیرین )شامل ردیفی ضخیم از رسوب مشمبا، -حوضه اندآباد-7-7

 متناوب قرمز و سبز نئوژن وابسته به محیط های کم عمق و تبخیری است که بصورت تپه ماهوری دیده می شوند.

 15کیلومتر و پهنای تا  5/52با امتداد طولی حدود  حبش(، –نصیرآباد) مغانلو  -رشته کوههای حبش-2-7

طولی رورانده با ساختار فلسی است که بر اثر انباشتگی ورقه های رورانده با شیب راندگی  کیلومتر یک زیر پهنه

 بطرف شمال خاوری بوجود آمده و در آن واحدهای سنگی پرکامبرین و فاتروزولیک برونزد دارند.



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

114 

ی ویژگی کیلومتر، دارا 5/12تا  5کیلومتر و پهنای  12با طول تقریبی  ینگجه، -ماهنشان -دشت دوزکند-9-7

جنوب خاوری منطقه را قطع می کند، بوسیله  –دشتهای بی آب و علف است و بطور مایل در جهت شمال باختری 

 1111پوشیده می شود.شیب مالیم آن از دوز کند با ارتفاع  QPIنهشته های سیالبی با دریاچه ای محلی از واحد 

ال باختری ادامه می یابد. این دشت، به ویژه در پای متر در ینگجه واقع در شم 1211متر شروع شده و تا ارتفاع 

کوهستانهای شمال خاوری، توسط ریزآبه های متعدد دره مانند و ژرف بریده می شوندکه سرانجام به رودخانه قزل 

اوزن می پیوندندند و در راستای دشت مزبور امتداد می یابند. به همین دلیل ، گسترش روستاها معموال متفرق و 

نفر بزرگترین  7111ستند و بیشتر در پایانه مز کوهستانها یا تپه ها متمرکزند. ماهنشان با جمعیتی حدود مجزا ه

 شهر منطقه مورد مطالعه است.

  متر از سطح دریا، زیر پهنه آمیخته 2484با ارتفاع  آلمالو، -اینچه -رشته کوههای ابراهیم آباد-1-7

مغانلو در جبهه شمال خاوری تشکیل می دهند. این رشته کوه ها  –جنوب باختری را مقابل رشته کوههای حبش 

در بخش شمال باختری به گونه ای انحصاری از واحدهای سنگی دگرگونه درجه باال  مربوط به زمان پرکامبرین 

 تشکیل شده. در صورتیکه  بخش جنوب خاوری از نهشته های نئوژن و بطور دگر شیب پوشیده شده اند.

 ( است.2حبش، در زیر پهنه شماره) -تیکی این زیر پهنه، درست به مانند رشته کوههای مغانلورخدادهای تکنو

در حاشیه شمال خاوری به پایانه های کوهستانی مربوط است و به طرف جنوب انگوران،  -دشت دندی-1-7

اخابه هایی نظیر باختری گسترش دارد. این دشت به وسیله نهشته های سیالبی و واریزه ای پوشیده و بوسیله ش

حلب رود، کاکارود و انگوران چای بریده شده است. این شاخابه های فرعی دره مانند ضمن جریان بطرف شمال، 

 سرانجام به رودخانه اصلی قزل اوزن در منطقه می پیوندند.
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 نقشه زمین شناسی منطقه -1نقشه 
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 دول ذیل مشخص شده استساختار زمین شناسی و لیتولوژی هر یک از روستاهای هدف در ج

 ساختار زمین شناسی و لیتولوژی روستاها -9جدول

 ساختار زمین شناسی ویژگی روستاهای واقع در ساختار

 -کلی -ایده لو -ابراهیم آباد-زرگر -توت آغاجی -امام کندی -ایمیر

 قلعه جوق سیاه منصور -آدینه چمی -خجالو
 

 ذخایر تراسی و مخروط

 جدیدافکنه های کوهپایه ای 

 کم ارتفاع

Qft2 
 

 -حسن آباد-کپز

کش  -قشالق جوق سفلی-قشالق جوق علیا -آقبالغ سردار -سیاه خانه

 -حمزه آباد -کهریزبیک -مراش -شرکت کالسمین کارگاه دندی -آباد

 کوسج علیا -اوغلبیک علیا -خضرآباد-کوسج سفلی -مزرعه

 گلسنگ، ژیپس و  ماسه

 سنگ

 

Plms 
 

 -ینگجه -ابراق -گالبلو -شیخ لر -ساغرچی -اداتقلعه جوق س -آبادگنج

  -میانج
OMml 

 قشاالققزلجه

 

 سنگهای با درجه کم

 دگرگونی)رخساره شیست

 سبز(

 

 

 شهرک حلب -اکیز قشالق -حاجی اینک -بلندپرچین -کاکا

 

 سنگهای با درجه کم

 دگرگونی)رخساره شیست

 سبز(

 

pCmt2 
 

 mb مرمر -قره قل -اینچه علیا -قوزلو

 -شرکت کالسمین معدن سرب -قره زکی -یاستی قلعه -خورجهان

 تبریزک -قره دره -قاسم آباد

 

 سنگ آهک ریفی توده ای تا

 ضخیم الیه

 

OMql 
 

 am آمفیبولیت محمود آباد -نازقره

 mb مرمر امیرآباد -آبادحسانبالغآق

ف یوس -زماین -خایینک -تازه کند -انگوران -اینچه سفلی -گلاساتی

 قرقان سفلی -قرقان علیا -قواق سفلی -قواق علیا -آباد
 

 ذخایر تراسی و مخروط

 افکنه های کوهپایه ای

 قدیمی مرتفع

Qft1 
 

 -سرچم -مغانلو -سونتو -دوز کند -نصایرآباد
 

 مارن و مارن ژیپس دار، با

 میان الیه های ماسه سنگ

 

Murm 
 

 زرگران -اییقره
 

 مارن، مارن ژیپس دار،

 سنگ و کنگلومراماسه 

 (سازند قرمز باالیی)

 

Mur 
 

 -کاروانسرا -وزمک -گاوگل -جداقیه -چهار طاق -قره قشالق -ایالو

 چوخ بالغ -کوهول -تودار

 

 مارن، شیل، آهک ماسه ای

 و دولومیت ماسه ای

 

K1m 
 

 قوزیجاق سفلی -علیاقوزیجاق

 

 ماسه سنگ، مارن و سنگ

 اهک

E2s 
 

 تاشاوچ
 

Odi 
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  تکتونیکو  سی ساختمانیزمین شنا

 زمین شناسی-2

 چینه شناسی) واحدهای دگرگونی و غیر دگرگونی( -1-2

 پرکامبرین: -7-2

حبش) زیر پهنه  -مجموعه های سنگی پرکامبرین با قدیمی ترین سنگها در کوهستانهای مرتفع و موازی مغانلو

 ( برونزد دارند.4ه شماره ابراهیم آباد) زیر پهن -اینچه -( و در کوهسارهای آلمالو2شماره 

(. شامل سری سنگهای دگرگونه از توالی آناتکتیکی و 4مجموعه های سنگی پرکامبرین در زیر پهنه شماره )

( با گسترده نسبتا زیاد سازند کهر و بدور از 4رختصتهای محدودی از سازند کهر می باشد. در عوض زیر پهنه شماره)

 خص می باشد.دیگر واحدهای دگرگونه پرکامبرین مش

سری سنگها از توالی آناتکتیکی به ترتیب درجه دگرگونی مجموعه ای از سنگها ی دگرگونه درجه متوسط تا درجه 

 باال را تشکیل داده و شامل واحدهای سنگی زیر است:

 ( PE gnگنایس های بورفیربالستیک تا گرانوبالستیک) -الف

اطراف روستاهای آلمالو و آق کند در پایانه شمال باختری زیر پهنه این واحدها از سنگ های دگرگونه درجه باال، در 

( برونزد دارد و شامل ردیفی پر ستبرا از گنایس به رنگ خاکستری روشن با بافت گرادوبالستیک جهت 4شماره)

ایسی یافته تا پورفیروبالستیک چشمی همراه با میان الیه هایی از میکاشیست و آمفیبولیت است. جهت برکوارکی گن

(gneissosityاین واحد )N50W/54NE .است 

بتدریج جای خود را به واحد  PE gnمیزان میان الیه های آمفیبولیت به سوی افقهای باالیی فراوان گشته و واحد 

PE a می دهد. واحد PE a (نیز به نوبه خود به رخساره شیست سبزPE m.تبدیل می شود ) 

و افزایش حالت گداز مربوطه، گنایسهای گرانیتی با بافت گرانوبالستیک و در در صورتیکه با افزایش درجه دگرگونی 

( توسعه می یابد. در این راستا، ضمن اینکه PE gn ( در بخش زیرین واحد)gdنهایت گرانیتهای لوکوکرات دانه ای)

نیز می  ( به سوی حاشیه همگن می گردد، موجب بروز میگماتیت و گرانیت آناتکسیPE gnبخش زیرین واحد)

 گردد.

این دگرگونی از درجه متوسط تا بسیار باال در نهایت به بروز گرانیت های آناتکتیکی منجر می شود. و به نظر می 

( بسیار غنی از بیوتیت restiteرسد در فاز کاتانکایی به وجود آمده باشد. شاهد ذوب آناتکتیکی وجود رستیت ها ی)

 در درون گرانیت های آناتکتیک بجا مانده اند.است که به عنوان بقایای غیرقابل ذوب 

در این راستا نیز بافت های دگرگونی گوناگون از جمله بافت های بالستیک، شیستوز و همچنین ساخت میلونیتی 

پدیدار شده اند.با برسی این ساخت و بافت، روند اندازه گیری سطوح شیستوزیته و فولیاسیون مجموعه دگرگونی زیر 

 از یک فاز فشارشی همسولی دارند. NE/NSمتغیر است که با جهت  N55Wتا N35W( از 4پهنه شماره)

 (PE aواحد میکاشیست فلدسپات کرونادار همراه با میان الیه هایی از آمفیبولیت و مرمر نواری) -ب

 ینچه قرار دارد.( و در نزدیکی گرانیت آناتکتیکی ا4این نوع واحد دگرگونه، در پایانه شمال باختری زیر پهنه شماره)
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فلدسپات گرونادار با بافت لپیتوبالستیک تا پورفیروبالستیک همراه با الیه هایی  -این واحد شامل میکاشیست کوارتز

از آمفیبولیت و مرمرهای نواری است.میزان بین الیه های آمفیبولیتی بطرف گوشه شمال یاختری و در ورقه زمین 

 ی غالب را تشکیل می دهد.شناسی مجاور افزایش یافته و لیتولوژ

از این واحد گاه فنوبالست های گرد تا نیمه گرد کوارتز و فلدسپات بوسیله رشته های فیبری شکل میکا و زمینه ای 

سیالنی با تبلور مجدد در برگرفته شده اند.و در نهایت سنگی را بوجود آورده اند که بی شباهت به بالستومیلونیت 

 ت نوعی میلونیت است که در شرایط ایستا تبلور مجدد پیدا کرده است.نمی باشد.این سنگ در حقیق

( همچنین دربرگیرنده قطعاتی بیگانه و ناهمگون از سنگ اولترامافیک نوع لرزولیت است که به PE aاین واحد سنگی)

ا به طرف نظر می آید به شیوه تکتونیکی و به صورت ورقه های رانده شده جایگزین شده اند.شیب راندگی ورقه ه

( است.سرپانتینی شدن شدید قطعات اولنرامافیک ناهمگون یاد شده در باال ناشی از واکنش سیاالت NEشمال خاور)

است. به هر حال این سیاالت، از طریق مرحله پایانی دگرشکلی از خاستگاه های گرمایی تأمین شده اند. مرمرهای 

اسمن است که شاید ناشی از اثرات حرارتی  -کوارتز –گونی ( ، نوعی رخساره دگرPE aنواری همراه کننده واحد)

گرانیت آناتکتیک اینچه باشد. احتماال این گرانیت در زمانی بعد از دگرگونی ناحیه ای، شروع به حرکت کرده و بر سر 

 به ویژه مرمرهای نواری اثر حرارتی گذارده است. PC aسنگهای تشکیل دهنده  واحد 

 زمین شناسی و کانون های زلزله منطقه 702177777نقشه  -1نقشه 
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 تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه

جنوب خاوری  -منطقه ماهنشان با ساختاری از زیر پهنه های موازی شامل رشته کوههالی با جهت شمال باختری

ه ترتیب زیر است که بین آنها را دشتهالی پست فرا گرفته است. این زیر پهنه ها از شمال خاوری به جنوب باختری ب

 است:

( و طبقات or b , or gشامل ردیفی ضخیم از رسوبات تخریبی اولیکوسن زیرین ) مشمبا، -حوضه اندآباد-7-7

 متناوب قرمز و سبز نئوژن وابسته به محیط های کم عمق و تبخیری است که بصورت تپه ماهوری دیده می شوند.

 15کیلومتر و پهنای تا  5/52ا امتداد طولی حدود ب حبش(، –نصیرآباد) مغانلو  -رشته کوههای حبش-2-7

کیلومتر یک زیر پهنه طولی رورانده با ساختار فلسی است که بر اثر انباشتگی ورقه های رورانده با شیب راندگی 

 بطرف شمال خاوری بوجود آمده و در آن واحدهای سنگی پرکامبرین و فاتروزولیک برونزد دارند.

کیلومتر، دارای ویژگی  5/12تا  5کیلومتر و پهنای  12با طول تقریبی  ینگجه، -ماهنشان -دشت دوزکند-9-7

جنوب خاوری منطقه را قطع می کند، بوسیله  –دشتهای بی آب و علف است و بطور مایل در جهت شمال باختری 

 1111ارتفاع پوشیده می شود.شیب مالیم آن از دوز کند با  QPIنهشته های سیالبی با دریاچه ای محلی از واحد 

متر در ینگجه واقع در شمال باختری ادامه می یابد. این دشت، به ویژه در پای  1211متر شروع شده و تا ارتفاع 

کوهستانهای شمال خاوری، توسط ریزآبه های متعدد دره مانند و ژرف بریده می شوندکه سرانجام به رودخانه قزل 

تداد می یابند. به همین دلیل ، گسترش روستاها معموال متفرق و اوزن می پیوندندند و در راستای دشت مزبور ام

نفر بزرگترین  7111مجزا هستند و بیشتر در پایانه مز کوهستانها یا تپه ها متمرکزند. ماهنشان با جمعیتی حدود 

 شهر منطقه مورد مطالعه است.

  سطح دریا، زیر پهنه آمیختهمتر از  2484با ارتفاع  آلمالو، -اینچه -رشته کوههای ابراهیم آباد-1-7

مغانلو در جبهه شمال خاوری تشکیل می دهند. این رشته کوه ها  –جنوب باختری را مقابل رشته کوههای حبش 

در بخش شمال باختری به گونه ای انحصاری از واحدهای سنگی دگرگونه درجه باال  مربوط به زمان پرکامبرین 

 ی از نهشته های نئوژن و بطور دگر شیب پوشیده شده اند.تشکیل شده. در صورتیکه  بخش جنوب خاور

 ( است.2حبش، در زیر پهنه شماره) -رخدادهای تکنوتیکی این زیر پهنه، درست به مانند رشته کوههای مغانلو

در حاشیه شمال خاوری به پایانه های کوهستانی مربوط است و به طرف جنوب انگوران،  -دشت دندی-1-7

. این دشت به وسیله نهشته های سیالبی و واریزه ای پوشیده و بوسیله شاخابه هایی نظیر باختری گسترش دارد

حلب رود، کاکارود و انگوران چای بریده شده است. این شاخابه های فرعی دره مانند ضمن جریان بطرف شمال، 

 سرانجام به رودخانه اصلی قزل اوزن در منطقه می پیوندند.

 زمین شناسی اقتصادی

 پرکامبرین: -7-2

حبش) زیر پهنه  -مجموعه های سنگی پرکامبرین با قدیمی ترین سنگها در کوهستانهای مرتفع و موازی مغانلو

 ( برونزد دارند.4ابراهیم آباد) زیر پهنه شماره  -اینچه -( و در کوهسارهای آلمالو2شماره 
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دگرگونه از توالی آناتکتیکی و  (. شامل سری سنگهای4مجموعه های سنگی پرکامبرین در زیر پهنه شماره )

( با گسترده نسبتا زیاد سازند کهر و بدور از 4رختصتهای محدودی از سازند کهر می باشد. در عوض زیر پهنه شماره)

 دیگر واحدهای دگرگونه پرکامبرین مشخص می باشد.

نه درجه متوسط تا درجه سری سنگها از توالی آناتکتیکی به ترتیب درجه دگرگونی مجموعه ای از سنگها ی دگرگو

 باال را تشکیل داده و شامل واحدهای سنگی زیر است:

 ( PE gnگنایس های بورفیربالستیک تا گرانوبالستیک) -الف

این واحدها از سنگ های دگرگونه درجه باال، در اطراف روستاهای آلمالو و آق کند در پایانه شمال باختری زیر پهنه 

ردیفی پر ستبرا از گنایس به رنگ خاکستری روشن با بافت گرادوبالستیک جهت  ( برونزد دارد و شامل4شماره)

یافته تا پورفیروبالستیک چشمی همراه با میان الیه هایی از میکاشیست و آمفیبولیت است. جهت برکوارکی گنایسی 

(gneissosityاین واحد )N50W/54NE .است 

بتدریج جای خود را به واحد  PE gnیی فراوان گشته و واحد میزان میان الیه های آمفیبولیت به سوی افقهای باال

PE a می دهد. واحد PE a (نیز به نوبه خود به رخساره شیست سبزPE m.تبدیل می شود ) 

در صورتیکه با افزایش درجه دگرگونی و افزایش حالت گداز مربوطه، گنایسهای گرانیتی با بافت گرانوبالستیک و در 

( توسعه می یابد. در این راستا، ضمن اینکه PE gn ( در بخش زیرین واحد)gdوکرات دانه ای)نهایت گرانیتهای لوک

( به سوی حاشیه همگن می گردد، موجب بروز میگماتیت و گرانیت آناتکسی نیز می PE gnبخش زیرین واحد)

 گردد.

کی منجر می شود. و به نظر می این دگرگونی از درجه متوسط تا بسیار باال در نهایت به بروز گرانیت های آناتکتی

( بسیار غنی از بیوتیت restiteرسد در فاز کاتانکایی به وجود آمده باشد. شاهد ذوب آناتکتیکی وجود رستیت ها ی)

 است که به عنوان بقایای غیرقابل ذوب در درون گرانیت های آناتکتیک بجا مانده اند.

مله بافت های بالستیک، شیستوز و همچنین ساخت میلونیتی در این راستا نیز بافت های دگرگونی گوناگون از ج

پدیدار شده اند.با برسی این ساخت و بافت، روند اندازه گیری سطوح شیستوزیته و فولیاسیون مجموعه دگرگونی زیر 

 از یک فاز فشارشی همسولی دارند. NE/NSمتغیر است که با جهت  N55Wتا N35W( از 4پهنه شماره)

 (PE aت فلدسپات کرونادار همراه با میان الیه هایی از آمفیبولیت و مرمر نواری)واحد میکاشیس -ب

 ( و در نزدیکی گرانیت آناتکتیکی اینچه قرار دارد.4این نوع واحد دگرگونه، در پایانه شمال باختری زیر پهنه شماره)

ورفیروبالستیک همراه با الیه هایی فلدسپات گرونادار با بافت لپیتوبالستیک تا پ -این واحد شامل میکاشیست کوارتز

از آمفیبولیت و مرمرهای نواری است.میزان بین الیه های آمفیبولیتی بطرف گوشه شمال یاختری و در ورقه زمین 

 شناسی مجاور افزایش یافته و لیتولوژی غالب را تشکیل می دهد.

یله رشته های فیبری شکل میکا و زمینه ای از این واحد گاه فنوبالست های گرد تا نیمه گرد کوارتز و فلدسپات بوس

سیالنی با تبلور مجدد در برگرفته شده اند.و در نهایت سنگی را بوجود آورده اند که بی شباهت به بالستومیلونیت 

 نمی باشد.این سنگ در حقیقت نوعی میلونیت است که در شرایط ایستا تبلور مجدد پیدا کرده است.
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دربرگیرنده قطعاتی بیگانه و ناهمگون از سنگ اولترامافیک نوع لرزولیت است که به  ( همچنینPE aاین واحد سنگی)

نظر می آید به شیوه تکتونیکی و به صورت ورقه های رانده شده جایگزین شده اند.شیب راندگی ورقه ها به طرف 

اشی از واکنش سیاالت ( است.سرپانتینی شدن شدید قطعات اولنرامافیک ناهمگون یاد شده در باال نNEشمال خاور)

است. به هر حال این سیاالت، از طریق مرحله پایانی دگرشکلی از خاستگاه های گرمایی تأمین شده اند. مرمرهای 

اسمن است که شاید ناشی از اثرات حرارتی  -کوارتز –( ، نوعی رخساره دگرگونی PE aنواری همراه کننده واحد)

این گرانیت در زمانی بعد از دگرگونی ناحیه ای، شروع به حرکت کرده و بر سر گرانیت آناتکتیک اینچه باشد. احتماال 

 به ویژه مرمرهای نواری اثر حرارتی گذارده است. PC aسنگهای تشکیل دهنده  واحد 

 یک(ژفولورشناسی )مو یختر ییژگیهاو 

 ها شیبو  فیاتوپوگر

 دهستفاا 1:25111 سمقیا فیاتوپوگر یها نقشهدر  عااایتفاار ازتر یهااز داده  فیکاتوپوگر یها یژگیو تحلیل ایبر

 لمدای  شبکه یهاداده  به GIS فضایی  تحلیلی  هااز روش  دهستفاا با فیاتوپوگر یهاازتر رمنظو ینی اابر. شد

 هشدداده  نمایشموقعیت طبیعی منطقه  نقشهدر  که شد  تبدیل  Digital Elevation Model (DEMقومی)ر عتفاار

ی آزاد یاهادر سطحی از متر 4211 تا 1411 تفاعیار وقلمردر  مطالعاتی ودهمحد که شد مشخص سساا ینا بر. ستا

سارچم، کلای، قلعاه سایاه      یکیدنزدر  محادوده  ضلع شرقی  و جنوب شارقی در  قسمت ترین پست. ستا هشد قعوا

شامال، شامال   در  قسمت  ترین مرتفع که حالیدر  باشد می منصور، ابراهیم آباد، حمزه اباد، تاوت آغااجی و ایمیار   

، روستاهای امیرآباد، قوزلو، کاکا، قوزیجاق علیا و سافلی جازو روساتاهایی مای     باشد می غرب، و جنوب غرب منطقه

 باشد که در مرتفع ترین قسمت های منظومه انگوران واقع شده اند.

 بین ،صددر 1 تا 4 بین  ،صدرد 4  تا 2  بین ،صددر 2از  کمتر س،کال 9در  ( Slope) شیب مترراپا تحلیل همچنین 

تااااا  51و   صددر 51  تا 41  بین صددر 41 تا 21 بین ،صددر 21 تا 15 بین ،صددر 15 تا 11 بین ،صددر 11 تا 1

  1از  کمتر شیب با ضیدر ارا منطقه عتیزرا حیانوو  سکونتگاهی ضاایارا کثرا کهداد  ننشاو   هشد منجاا صددر 111

کااه .  ستا هشد قعوادامنااه کااوه هااا  در  عموما  هم صددر 41از  باالتر نیابحر شیب با تطبقا. ندا هشد قعوا صددر

 . درنقشه میزان شیب منطقه به واقع مشاهده می باشد
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 میزان شیب  -1جدول

 روستاهای واقع شده میزان شیب

2-1 - 

استی  -آقبالغ سردار-اینک حاجی -قره زکی -بلندپرچین -قوزلو –حسن آباد -قزلجه قشالق -گنج آباد -کپز -ایمیر 4-2

شرکت  -خایینک -کش آباد -ابراق -تازه کند -انگوران -امام کندی -ساغرچی -اکیز قشالق -قشالق جوق سفلی -گل

 -قره دره -زرگر -مزرعه -قاسم آباد -میانج -حمزه آباد -کهریزبیک -مراش -زماین -ینگجه -کالسمین کارگاه دندی

 -سرچم -مغانلو -یوسف آباد -سونتو -شهرک حلب -کوسج علیا -اوغلبیک علیا -ادابراهیم آب -خضرآباد -کوسج سفلی

 -چهار طاق -اوچ تاش -تبریزک -آدینه چمی -قره قشالق -قواق سفلی -قوزیجاق علیا -خجالو-کلی -ایده لو

 وزمک -قرقان علیا -قرقان سفلی -قلعه جوق سیاه منصور -محمودآباد

1-4 - 

11-1 - 

 -قلعه جوق سادات -شرکت کالسمین معدن سرب -سیاه خانه -آقبالغ حسن آباد -اینچه علیا -قره ناز -خورجهان 15-11

 -قواق علیا -ایالو -دوز کند -قره ایی -نصیرآباد -گالبلو -شیخ لر -قره قل -امیرآباد -قشالق جوق علیا -اینچه سفلی

 رانزرگ -چوخ بالغ -کوهول -تودار -کاروانسرا -گاوگل -قوزیجاق سفلی

21-15 - 

41-21 - 

 -جداقیه -توت آغاجی -یاستی قلعه-کاکا 51-41

111-51 - 
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 میزان شیب منظومه انگوران -7نقشه 
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 شمالغربیو  بغر ،جنوبغربی ب،جنو ،جنوبشرقی ق،شر ،شمالشرقی ل،شما ار،همو ،طبقه 9در  نیز شیب جهت نقشه

 منطقه یها هسکونتگا ه شده است بطوریکه اکثرداد ننشاو  ( 119: 1485 وم،شد)مخد تهیه دموجو تبیااد با مطابق

 . ندا هشد قعوا غربی( بجنو تا )شمال شرقی فتابگیرآ یاو  ارهمو یها شیب یها جهتروی  بر

 جهت شیب -1جدول

 روستاهای واقع شده میزان شیب

 -امام کندی -ایمیر -اکیز قشالق -کپز -قشالق جوق علیا -آقبالغ حسن آباد -اینچه علیا -استی گل -قره زکی ارهمو

شهرک  -کوسج سفلی -انگوران -حسن آباد -ابراق -قره دره -ابراهیم آباد -قاسم آباد -حمزه آباد -توت آغاجی

 -قره آیی -شیخ لر -آدینه چمی -وزمک -جداقیه -گاوگل -چهار طاق -قره قشالق -مغانلو -کاروانسرا -حلب

 کاکا -قره گل -قره ناز -کوهول -کتبریز -ایالو -ایده لو -سرچم -کلی

 یوسف اباد -محمودآباد -قره قشالق -خضر آباد لشما

 شرکت کالسیمن معدن سرب  -قزلجه قشالق -زرگران -قرقان علیا -مراش -زماین -یاستی قلعه شمالشرقی

 میانج -چوخ بالغ -تودار -حاجی اینک -خورجهان قشر

 ینگجه -یاقوزیجاق عل -مزرعه -تازه کند جنوبشرقی

 گالبلو -ساغرچی -دوزکند -قواق علیا -کش آباد -بلند پرچین بجنو

 نصیر آباد -امیرآباد -گنج آباد -قره دره -اوغلبیک علیا-قلعه جوق سیاه منصور -سیاه خانه -قره لر -قوزلو جنوبغربی

 قلعه جوق سادات -خایینک -اینچه سفلی بغر

 زرگر -یککهریزب -اوچ تاش -کوسج علیا شمالغربی
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 میزان شیب منظومه انگوران -7نقشه 
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 جهت شیب منظومه انگوران -1نقشه
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 سوانح طبیعی  -

یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام معیشتی که مطالعه و شناخت آن قبل از اقدام و اجرای هر طرحی الزم و ضروری به 

 در زیر به بررسی این عوامل می پردازیم: باشد کهرسد، بررسی سوانح طبیعی تأثیرگذار بر طرح مینظر می

 زمین لرزه  -

باشاد. لاذا   ها حاایز اهمیات مای   باشد، شناسایی گسلها در ارتباط با فاصله آن ها از گسل میاز آنجا که شتاب زلزله

ل مطابق با نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله، وضعیت هر کدام از روستاها از حیث خطر پذیری زلزله به قارار جادو  

 ذیل می باشد.

 پهنه بندی خطر زلزله  -7جدول

 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی

 تمام روستاهای بخش انگوران پهنه خطر نسبی کم

 

درجه در مقیاس ریشتر در محدوده مورد مطالعه رخ  205زلزله ایی به قدرت  2114بر اساس آمار اراله شده، در سال 

 ر مطابق با جدول ذیل می باشد.داده است که کانون زلزله های مذکو

 کانون های زلزله  -1جدول

 روستاهای نزدیک کانون شدت کانون

 کاکا 205 21/12/2114
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 کانونهای زلزله منظومه انگوران -1نقشه 
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 معادن

شناخت معادن در محدوده مورد مطالعه از حیث توسعه اقتصادی و توجه باه مناابع تولیادی آن از اهمیات بسازایی      

ه لحاظ شرایط توپوگرافیاک و الیاه هاای مختلاف زماین، عمادتا معاادن        برخوردار است، در محدوده مورد مطالعه ب

 ساختمانی بوده و سایر معادن نیز در صورت وجود داشتن، غیر فعال می باشند.
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 معادن محدوده مورد مطالعه  -1جدول
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 فرهاد موحد فلدسپات مغانلو یک
15 

 سال
 1 فلدسپات

  
کیلومتری غرب زنجان112 4 1  

110

11 

91111

1011 

21111

11011 
 فلدسپات استانخارج 

فلدسپات سدیک 

 (2سهند )
شرکت چشمه سنگ 

 زنجان

11 

 سال
 1 فلدسپات

  
1 

1

1  

509

4 

11111

11011 

28511

11011 
 فلدسپات خارج استان

 فلدسپات قره داش
شرکت ستون های 

 کلیبرسال
5 

فلدسپات 

 پتاسیک
1 

  
کیلومتری جنوب زنجان 145 4 1  

240

22 

411110

11  
 خارج استان

فلدسپات 

 یکپتاس

خاک صنعتی قره 

 ذاکر
ازشرکت تعاونی ایران توپ  1 خاک صنعتی 15 

   
کیلومتری غرب زنجان121 4  

6.6

3 

277500.0

0  
 خاک صنعتی خارج استان

خاک صنعتی میر 

 آخور
 ش ت م ایران توپاز

11 

 سال
کیلومتری شمال غرب زنجان115 4 0 1 0 1 خاک صنعتی  

8.7

6 

389735

.00  
 خاک صنعتی خارج استان

خاک صنعتی سیاه 

 خانه
 ش ت کانسار افرائ

س11

 ال
کیلوکتری جنوب غرب زنجان111 9 0 1 0 1 خاک صنعتی  

5.9

6 
 خاک صنعتی خارج استان 500000.00 400000.00

 11 علی ایده لویی خاک صنعتی خلج
خاک صنعتی 

 بنتونیتی
1 

  
کیلومتری جنوب شرق ماهنشان115 4 1  405 

17111

1 

45111

1 
 خارج استان

صنعتی  خاک

 بنتونیتی

 ش م سنگ ولیعصر خاک صنعتی کلتکه
11 

 سال
کیلومتری جنوب غرب زنجان15 6 1 0 0 1 خاک صنعتی  6.00 300000.00 

 
 خاک صنعتی خارج استان

یخانم سیده فاطمه حسین خاک صنعتی دمیثرلو  1 خاک صنعتی 11 
  

کیلومتری غرب زنجان14 5 1  
6.5

5 
 نعتیخاک ص خارج استان 700000 200000

 ش م سنگ ولیعصر خاک صنعتی قره ناز
11 

 سال
 4 1 0 0 1 خاک صنعتی

له فاص-کیلومتری جنوب غرب زنجان128

کیلومتر 41تا روستا دندی  
3.00 

136900.0

0  
 خاک صنعتی خارج استان

خاک صنعتی حاجی 

 بچه
 داود مرادخانی

11 

 سال
جاده دندی-کیلومتری غرب زنجان15 3 1 0 0 1 خاک صنعتی  

3.6

6 
100000.00 

 
 خاک صنعتی خارج استان

خاک صنعتی آقبالغ 

 سردار
و  شرکت گسترش صنایع

 معادن گوهره
 1 حاک صنعتی 11

  
کیلومتری جنوب غرب زنجان 124 5 1  

101

1 

29521

1  
 حاک صنعتی خارج استان

خاک صنعتی 
  

 1 0 خاک صنعتی
  

0 
 

2.00 
350000.0

0  
 خاک صنعتی خارج استان



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

124 

دن
مع
م 
نا

دار 
 بر
ره
 به
ام
ن

ی 
دار
 بر
ره
 به
ت
مد

 

ی
دن
مع
ده 
 ما
وع
ن

 

وضعیت 

 معدن
هویت بهره 

 بردار

رس
د پ
دا
تع

ل
ن

 

دن
مع
ی 
یای
راف
جغ
ت 

عی
وق
م

 

دن
مع
ده 
دو
مح
ت 

اح
مس

 

دن
مع
ره 
خی
ذ

 

ق 
اط
من
ده 

 ش
در
صا
م 
خا
د 
موا

ی
تای
وس
ر

ی 
دن
مع
ده 
 ما
وع
ن

 

دن
مع
م 
نا

ال 
فع

ال 
فع
ر 
غی

 

ی
اون
تع

ی 
وص
ص
خ

 

 ماهنشان

تی قلعه خاک صنع

 جوق سیاه منصور
 سعید آقاخانی

11 

 سال
کیلومتری غرب زنجان 141 4 0 0 1 0 خاک صنعتی  

8.4

2 
420000.00 

 
 خاک صنعتی خارج استان

 آقای عباس تیموری خاک صنعتی گونای
11 

 سال
کیلومتری غرب زنجان 91 4 1 1 1 1 خاک صنعتی  

409

1 

51111

1 

15111

11 
 خاک صنعتی خارج استان

ی سهند خاک صنعت

 (1سفلی)
 ش آسیا کانی آرا

11 

 سال
 4 1 1 0 1 خاک صنعتی

 فاصله-روستای سهند-دندی -ماهنشان

کیلومتر 15تاماهنشان   

101

5 

11111

11 

21111

11 
 خاک صنعتی خارج استان

تالک شیست 

 ماهنشان
 سلب صالحیت

 
کیلومتری جنوب غرب زنجان111 1 1 1 1 1 تالک شیست  7 

15111

1 

51111

1 
 تالک شیست نخارج استا

 1 سولفات منیزیم 4 شرکت کان بر کار سولفات منیزیم میانج
  

کیلومتری غرب زنجان155 1 1  2.00 63000.00 
 

 سولفات منیزیم خارج استان

 گچ سونتو
  

 1 0 گچ
   

کیلومتریجنوب غرب زنجان84  1.17 1000000.00 
3000000.0

0 
 گچ داخل استان

 مسیحا رضایی گچ ایلن
11  

 سال
کیلومتری شمال غرب زنجان81 2 1 0 1 1 گچ  1.60 420000.00 

 
 گچ داخل استان

 میکالیل محمدی گچ دوزکند
س11

 ال
کسلومتری جنوب غرب زنجان 71 4 1 0 1 1 گچ  

107

5  

24111

1011 
 گچ داخل استان

 1 گچ 11 رحیم کریمی گچ ینگجه
  

کیلومتری شمال غرب زنجان 115 4 1  
205

44 

51111

1 

11111

1 
 گچ تانداخل اس

آهک قلعه جوق سیاه 

   منصور
 1 0 آهک

  
کیلومتری شمال غربزنجان 71 0  

5.2

5  

20000000.

00 
 آهک داخل استان

 1 تراورتن 11 صادق رادکیا کپز یک
  

کیلومتری غرب زنجان114 6 1  تراورتن داخل استان و  خارج استان 200000.00 100000.00 1.25 

 1 راورتنت 11 محمود توکلی تراورتن کپز دو
  

1 
1

5 
کیلومتری جنوب غرب زنجان 95  

102

2 

44111

1 

15111

1 
 تراورتن داخل استان و  خارج استان

 خانم فاطمه بنی اسد 4تراورتن کپز
8 

 سال
کیلومتری جنوب غرب زنجان 112 8 1 0 0 1 تراورتن  تراورتن داخل استان و  خارج استان 150000.00 80000.00 1.27 
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سینا سنگش  تراورتن انگوران  
15 

 سال
 18 1 0 0 1 تراورتن

-جاده دندی 111شیخلر-کپز-) دندی

 کیلومتری غرب زنجان
0.92 1000000.00 

1500000.0

0 
 تراورتن داخل استان و  خارج استان

یناشرکت سپید سنگ س تراورتن امیران  1 تراورتن درجه سه 11 
  

روستای امیران -دندی  18 1  
107

2 

11511

1011 

81111

1011 
 تراورتن درجه سه ل استان و  خارج استانداخ

 ش کهن آرا صنعت تراورتن صدوق دندی
15 

 سال
 5 1 0 0 1 ترآورتن

-کیلومتری غرب زنجان 111واقع در

روستای کپز-دندی  

0.8

5 

350000.0

0 
 ترآورتن داخل استان و  خارج استان 1000000.00

 علی جمالی فالح تراورتن میانج دندی
11 

 سال
روستای میانج -روستای مراش  -دندی  2 1 0 0 1 تراورتن  

1.10

2 
 تراورتن داخل استان و  خارج استان 0.25 200000

 تراورتن قوزیجاق
معدن پویان المهدی 

 انگوران

11 

 سال
کیلومتری دندی 41قوزیجاق -انگوران 11 1 0 0 1 تراورتن  تراورتن داخل استان و  خارج استان 170000 80000 2.06 

ب وروی تراورتن  سر

 انگوران
اد شرکت تهیه و تولید مو

 معدنی ایران
کیلومتری جنوب غرب زنجان125 18 0 1 0 1 تراورتن 11  

 
14182000 

 
 تراورتن داخل استان و  خارج استان

 مرمریت سهند
  

 1 0 مرمریت
     

375000.0

0  
 مرمریت خارج استان

 1سنگ چینی آلمالو
  

 1 0 چینی
   

 نکیلومتری غرب زنجا 144
 

700000.00 
3460000.

00 
 سنگ چینی داخل استان و خارج استان

سنگ چینی سهند 

   علیا
 1 0 چینی

      

1850000.0

0 
 سنگ چینی داخل استان و خارج استان

سنگ چینی تخته 

   یورد
 1 0 چینی

   
 186000.00 2.00 کیلومنری غرب زنجان 141

 
 سنگ چینی داخل استان و خارج استان

 علی اوسط کاکایی رچینسیلیس بلندپ
11 

 سال
 7 1 0 0 1 سیلیس

-روستای بلندپرچین-ماهنشان-زنجان 

  کیلومتر 15فاصله تا ماهنشان 

11111

1  
 سیلیس صادرات به خارج از کشور

 قلی مقدم شیبانی نمک دوزکند
15 

 سال
 کیلومتری جنوبغرب زنجان15 5 1 0 0 1 نمک

2.8

5  
 نمک داخل استان و  خارج استان 900000.00

 نمک سیدلر
ش ت م سفید نمک 

 زنجان
11

 سال
 5.00 کیلومتری شمالغرب زنجان121 6 0 1 0 1 نمک

876812.

00  
 نمک داخل استان و  خارج استان

 نمک ینگجه
 

 کیلومتری غرب زنجان 125 2 1 0 0 1 نمک 1
 

 نمک داخل استان و  خارج استان 30000 30000
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 سال

 1 بر 8 ندشرکت معدنی دماو معدن بر قره گل
  

 روستای قره گل -ماهنشان  -زنجان  5 1
6.8

9 
10851 

 
 بر خارج استان

 بر اینچه
  

 1 0 بر
  

0 
کیلومتری جنوب غرب زنجان جاده  87

 دنی ماهنشان
2.2

2 
2500.00 

 
 بر خارج استان

 بر اورجک
  

 1 0 بر
  

0 
  

 بر خارج استان 2000.00 1533.00

 1.60 کیلومتری غرب زنجان111 9 1 0 0 1 پرلیت 11 ن چابهارش عمران موما پرلیت قیزالر گنبدی
474000.0

0 

5000000.0

0 
 پرلیت داخل استان

 الشه اند آباد
شرکت صنعت، معدن 

 مرزن کوه
 1 سنگ الشه 11

  
 1.92 روستای اند اباد -جاده ماهنشان  5 1

1050000.0

0  
 سنگ الشه داخل استان

سنگ الشه و مالون 

 قرایی
 سلب صالحیت

 
 0 0 0 1 0 سنگ الشه

  
 سنگ الشه داخل استان 1000000 500000

شن و ماسه کوهی 

 ابراهیم اباد
 11 اقای نصراله دوقانلو

شن و ماسه 

 کوهی
1 

  
 داخل استان 3000000 1500000 0.5 کیلومتری جاده دندی 81 4 1

شن و ماسه 

 کوهی

 شرکت جهان نمو آهن علم کندی
15 

 سال
 7 1 0 0 1 آهن

 
5.6 450,000.0 800,000.0 

خارج استان و  -داخل استان

 صادرات به خارج از کشور
 آهن

آهن و منگنز حلب 

 دندی
 محمد جعفر اکبری

11 

 سال
 650,000.0 480,000.0 10.4 کیلومتری جنوب غرب زنجان 141 21 1 0 0 1 آهن و منگنز

خارج استان و  -داخل استان

 صادرات به خارج از کشور
 آهن و منگنز

 خلیل عباسی قوزیجاقآهن 
5 

 سال
 -مگنتیت  21%

 هماتیت 81%
 200,000.0 70,000.0 13.1 کیلومتری جنوب غرب زنجان 141 6 1 0 0 1

خارج استان و  -داخل استان

 صادرات به خارج از کشور
 -مگنتیت  21%

 هماتیت 81%

 1 آهن هماتیتی 11 احمد نجفلو آهن علم کندی دو
  

 زنجان کیلومتری شمال غربی 155 8 1
290

5 
211،11

101 
511،11

101 
خارج استان و  -داخل استان

 صادرات به خارج از کشور
 آهن هماتیتی

 1 اهن هماتیتی 5 سیمین زر خانی اهن تورپاخلو دو
  

1 5 
نبش  - 4فاز  -گلشهر کاظمیه  -زنجان 

 4811خیابان شرافت ، قطعه 
170

17 
11111

1 
15111

1 
خارج استان و  -داخل استان

 به خارج از کشور صادرات
 اهن هماتیتی

 آهن غرب میانج
شرکت بازرگانی و معدنی 

 افتخار الماس کویر
 1 آهن مگنتیتی 11

  
 71111 104 روستای میانج -بخش دندی  5 1

15111

1 
خارج استان و  -داخل استان

 صادرات به خارج از کشور
 آهن مگنتیتی
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 1 هماتیت 5 افتخارالماس کویر آهن کوسج
  

 هماتیت داخل استان و خارج استان 100,000.0 60,000.0 5.8 جاده میانج به کوسج -رانانگو 4 1

 سرب و روی انگوران
ش تهیه وتولید موادمعدنی 

 ایران
15 

 سال
 0 0 0 1 سرب وروی

53

1 
 کیلومتری جنوب غرب زنجان125

22.0

9 

10000000.0

0  
 سرب وروی داخل استان و خارج استان

سرب و روی ساری 

 آغل
کانی کاران اتحاد ش 

 ماهنشان
 0 1 سرب وروی 11

 
 کیلومتری غرب زنجان111 9 1

3.9

7 

350000.0

0 
 سرب وروی داخل استان و خارج استان 700000.00

سرب و  روی علم 

 کندی
 1 سرب و روی 11 شرکت کالسمین

  
 کیلومتری غرب زنجان218 8 1

11.2

5 
173000 

 
 سرب و روی داخل استان و خارج استان

ارهای فلزی کانس

 حلب مزایده
شرکت صنعت و معدن 

 قزل اوزن
11 

 سرب وروی
1 

 
 روستای حلب -بخش دندی  -ماهنشان  7 1 1

29.1

2 

 سرب وروی داخل استان و خارج استان 1000000 500000

 مس داخل استان و خارج استان 150000 80000 مس

 سلب صالحیت مس بایچه باغ
 

 0 1 0 مس
 

 ری غرب زنجانکیلومت145 0
35.

60 
11700.00 

 
 مس داخل استان و خارج استان

 مس و سرب قزلجه
شرکت سیمین معدن 

 قزلجا
11 

 سال
 کیلومتری جنوب غرب زنجان 71 6 1 0 0 1 سرب

38.

04 
 سرب داخل استان و خارج استان 250000.00 100000.00

 1 سرب 11 جدید الصدور سرب و مس چهر آباد
  

 روستای چهر اباد -ن ماهنشا -زنجان  6 1
24.

60 
 سرب داخل استان و خارج استان 50000.00 32000.00
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 زمین لغزش

دار کاه  های رسوبی غیر متراکم و متراکمی بر روی سطح شایب به حرکت الیه لغزهزمین یا رانش زمین یا لغزشزمین

عامال حرکات تاوده     .ت پاایین را گویناد  سازی باه سام  اند حال به دالیل متفاوت مانند زمین لرزه یا راهناپایدار شده

یا فشار منفذی سیاالت، سابک ساازی پاایین دسات تاوده و بسایاری        باران سازی،، جادهزلزله ،نیروی جاذبه رسوبی،

متر در ساال( یاا باا    یعوامل دیگر است. حرکت نزولی در رانش زمین ممکن است بسیار کند رخ دهد )تنها چند میل

 .باری به جای بگذارد سرعت بسیار بروز کند و تأثیرات مصیبت

 نقاط واقع در معرض زمین لغزش -3جدول

 روستاهای واقع شده در معرض زمین لغزش پهنه بندی

 امام کندی -قشالق جوق علیا -قوزلو نقاط واقع در معرض زمین لغزش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 لغزش منظومه انگورانمحدوده های در معرض زمین  -3-2نقشه 
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 سوانح طبیعی رخ داده در سطح منظومه -77جدول

 محل وقوع نوع بالیا تاریخ وقوع
مبلغ خسارات به 

 میلیون ریال

 سیل 81/4/28

 -خورجهان -قوزلو-بخش انگوران)یاستی قلعه

ایستی قل قشالجوق  -قرهزکی-سیاه خانه-قره ناس

 حسن آباد چای کند( -انگوران -علیا و سفلی

1160 

 32382 سطح شهرستان سیل و طوفان و تگرگ 83/4/19

 6644 سطح شهرستان سیل و تگرگ 88/3/28

 240 سطح شهرستان طوفان 88/10/14

 1164 سطح شهرستان سیل و طوفان و تگرگ 88/4/3

 240 سطح شهرستان طوفان 88/10/14

 930 مغانلو ، اوچ طاش سیل 88/8/10

 210 نسطح شهرستا طوفان 88/10/14

 200 سطح شهرستان یخ زدگی 89/11/1

 180 سطح شهرستان طوفان 88/12/25

 70000 سطح شهرستان تگرگ وسیل 90/3/19

و 41/4/91و 91/5/1  

 91/4/6 
 172057 سطح شهرستان سیل

 7150 انگوران سیل 6 و91/4/31

 12860 ینگجه سینار سیل 91/6/20

 12201 سطح شهرستان سیل 91/8/23

 13201 سطح شهرستان سیل 91/10/1

 740 سطح شهرستان سیل 91/1/16

 21424 سطح شهرستان سیل 91پاییز و زمستان

 300 سطح شهرستان سیل 92/2/31

93/4/14 14-  2200 سطح شهرستان سیل 

92/3/8- 1و4  1450 سطح شهرستان سیل 

 119337 سطح شهرستان سرمازدگی 92اردیبهشت

 21263 شهرستانسطح  سیل و تگرگ 23 و92/3/31

 200 سطح شهرستان آتش سوزی مراتع 92شهریور 

 15150 سطح شهرستان سیل و طوفان و تگرگ 92/12/21

 2139 سطح شهرستان سیل 93/2/21
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 محل وقوع نوع بالیا تاریخ وقوع
مبلغ خسارات به 

 میلیون ریال

 70430 سطح شهرستان سیل 93/4/14-14

 55 سطح شهرستان سیل 93/6/6

92/2/23- 41و24  2800 سطح شهرستان سیل و طوفان 

 96480 ح شهرستانسط سیل 94/1/23-24

 49122 سطح شهرستان سیل و تگرگ 94/6/10

94/7/17- 1و21  10038 سطح شهرستان سیل 

 127394 سطح شهرستان سیل و تگرگ 94اردیبهشت

 693 سطح شهرستان سیل و طوفان 95/1/8

 3383 سطح شهرستان سیل 94/6/10

 231300 سطح شهرستان سرمازدگی و سیل 4/1/95-27/12/89

 150 انگوران -کاکا باران و طوفان 95/2/5

 3235 سطح شهرستان تگرگ و بارندگی شدید 95اردیبشهت و خرداد 

 7009 سطح شهرستان سیل 19/4/95و4

 سطح شهرستان یخبندان و کوالک 95/12/5 و95/11/28
 

 سطح شهرستان آتش سوزی مراتع 96/4/15
 

 سطح شهرستان سرمازدگی 96/7/25
 

 سطح شهرستان انهموری 91درطول سال
 

 سطح شهرستان سیل 91پاییز 
 

 سطح شهرستان آتش سوزی باغات 96/9/15
 

 اغلبیک سیل 95/4/19
 

 خورجهان -قوزلو-قره ناس-آق کند سیل 95/4/18
 

 کاکا باران و طوفان 95/2/5
 

 ابراهیم آباد -اغلبیک-مغانلو  سیل 96/11/30
 

96/2/8 تا11  تگرگ 

 -مراش -ینگجه-میانج-آباد نصیر -خالینیک-انگوران

-خندقلو -سهند سفلی-سهندعلیا-طومارخانلو -کپز

 انگوران-قوزیجاق علیا-کهریزبیک-مغانلوی قره گل
 

 خالینیک -انگوران  -طومارخانلو سیل 96/2/9
 

 خاینیک سیل 96/2/10
 

 انگوران -قشالجوق علیا سیل 96/1/27
 

 انروستا های سطح شهرست برف و افت دما 96/1/14
 

 راههای اصلی و فرعی برف و یخبندان 95بهمن و اسفند 
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 محل وقوع نوع بالیا تاریخ وقوع
مبلغ خسارات به 

 میلیون ریال

 سیل 97/2/23
 -قره ناس -حلب-مراش -ایمیر-بخش انگوران)آقکند

 زمایین انگوران(-قوزلو -سیاخانه  
9650 

 5700 ابراهیم آباد سیل 97/3/15

 3760 اینچه سفلی-خضر آباد سیل 97/3/9

 سیل 97/3/3

 -انج انگورانمی-اکیز قشالق-انگوران-دندی

 -پری-مغانلوی قره گل -خضر آباد-خالینیک -قوزلو

 بهستان-گندی

7880 

 7972 بخش انگوران  سیل 97/3/8-9

97/2/26 تا27  دندی تگرگ و سیل -سرمازدگی 
 

 زمایین -دندی بارندگی 97/2/17
 

 سیل 97/2/14

 -خاینیک-نصیر آباد -یوسف آباد-قواق علیا و سفلی

 -ویزمک-قوزلو-اه خانه سی-قره ناس -انگوران

 چایکند-طومارخانلو-قاسم آباد -ایده لو-چارتاق 
 

 سیل 97/2/8
قره -ایمیر-ابراهیم آباد -ایلی بالغ-پری -ماهنشان 

  ناس یاستی قلعه

97/1/26 تا28  بخش انگوران تگرگ و سیل -سرمازدگی 
 

 

 وضعیت خاک

 واقع شده اند.   VIو  IVو  IIو  Iکالسهای  مطابق با نقشه طبقه بندی خاکهای منطقه، اراضی منطقه  در

 ویژگی های هر یک از کالس ها عبارتند از:

 : اراضی قابل کشت از نظر آبیاری و بدون محدودیت Iاراضی کالس  -

 : اراضی قابل کشت جهت زراعت آبی با محدودیت کم IIاراضی کالس  -

 دودیت نسبتا  زیاد : اراضی نسبتا  قابل کشت از نظر آبیاری با محIIIاراضی کالس  -

: اراضی با قابلیت کشت محدود که برای زراعت های آبی دارای محدودیت زیادی بوده و فقط  IVاراضی کالس  -

 در شرایط خار و جهت کشت نباتات به خصور قابل استفاده است.

دودیت : قابلیت کشت این نوع اراضی در حال حاضر مشخص شده و برای هر نوع زراعت آبی محVاراضی کالس  -

 های زیادی داشته و احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.

 : این اراضی محدودیت های زیادی دارد و برای هر نوع زراعت آبی غیرقابل استفاده می باشد.VIاراضی کالس  -

که هیچ گونه محدودیت قابل مالحظه ای ندارد بقیه کالسها برحسب نوع محدودیتی کاه   Iبه استثنای اراضی کالس 

 به چند تحت کالس تقسیم می شوند که عاللم به شرح زیر است. دارند

A .معرف محدودیت های شوری و قلیالی می باشد : 
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S  معرف محدودیت های خاک از قبیل قابلیت نفوذ، بافت خاک سطحی ، میزان سنگریزه در خاک سطحی و زیرین :

 و عمق موثر می باشد.

T یش را مشخص می کند.: محدودیت های شیب، پستی و بلندی و فرسا 

W .محدودیت های مربوط به زهکشی، سیل گیری و سطح آب زیرزمینی را نشان می دهد : 

 وضعیت خاک منطقه  -77جدول

 روستاهای واقع شده در کالس کالس

I 

قره  -بلندپرچین -اینچه علیا -یاستی قلعه -قره ناز -خورجهان -قوزلو -کاکا -قزلجه قشالق -گنج آباد

 -قره قل -اکیز قشالق -امیرآباد -قلعه جوق سادات -شرکت کالسمین معدن سرب -اینکحاجی  -زکی

 قوزیجاق علیا -قوزیجاق سفلی -میانج -نصیرآباد -ینگجه -ابراق -گالبلو -شیخ لر -ساغرچی

II 

 -مغانلو -یوسف آباد -ایالو -سونتو-اوغلبیک علیا -ابراهیم آباد-قره دره -دوزکند-قره آیی -قاسم آباد

 -اوچ تاش -تبریزک -آدینه چمی -قره قشالق -قواق سفلی -قواق علیا -خجالو-کلی -ایده لو -سرچم

 -وزمک -قرقان علیا -قرقان سفلی -گاوگل -جداقیه -قلعه جوق سیاه منصور -محمودآباد -چهار طاق

 زرگران -چوخ بالغ -کوهول -تودار -کاروانسرا

IV زرگر -حمزه آباد -ککهریزبی -توت آغاجی -امام کندی -ایمیر 

VI 

قشالق جوق  -اینچه سفلی -استی گل -آقبالغ سردار -سیاه خانه -آقبالغ حسن آباد -حسن آباد -کپز

 -شرکت کالسمین کارگاه دندی -خایینک -کش آباد -تازه کند -انگوران -قشالق جوق سفلی -علیا

 شهرک حلب -کوسج علیا -خضرآباد -کوسج سفلی -مزرعه -مراش -زمایین
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 ویژگیهای خاک منظومه انگوران -77-2نقشه 

 
 ویژگی فرسایش خاک منطقه

است از فرآیندی که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا و به کمک یک عامل یا چند عامال   تفرسایش عبار

 نی دیگر حمل می شوند. به طور مختصر این فرآیند در قالب سه مرحله زیر می باشد.اانتقال دهنده به مک

 الف( مرحله جدا شدن ذرات یا مرحله برداشت 

 ب ( مرحله حمل یا انتقال 
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 ج ( مرحله رسوبگذاری  

یا وجود موانع طبیعی و مصانوعی در مسایرجریان از نیاروی خاالص      با کاهش شیب رودخانه یا کاهش سرعت باد و

 .کاسته شده و مواد محموله به ترتیب دانه بندی از درشت به ریز رسوب می نمایند

 فرسایش آبی 

عامل توپوگرافی نقش مهمی در ایجاد فرسایش آبی ایفا می کند، به طوریکه در اراضی فاقد پستی و بلنادی و شایب   

 آب کمتر جریان می یابد. زیاد، فرسایش آبی محسوس نیست چون در این مناطق هرز

 فرسایش بادی 

می گیرد. تنهاا فرقای    و باالخره رسوبگذاری صورتفرسایش بادی همانند فرسایش آبی از راه برداشت، انتقال، حمل 

 که با فرسایش آبی دارد این است که: 

 فرسایش بادی به وسیله باد انجام می شود.

 می ماند. باد فقط ذرات ریز و خیلی ریز را می تواند حمل و انتقال دهد و ذرات بزرگ در سطح زمین باقی 

 یاد وجود دارد. گذاری فاصله خیلی ز بین مناطق برداشت و رسوب

مقااومتى   هااى  ویژگاى  ، سسات  هاى نهشته و سنگى هاى واحد پذیرى فرسایش پتانسیل یا وزن تعیین عمده اساس

 مهندساى کارشاناس   قضاوت مبناى بر ها رده مرز تعیین است. در بوده بافت و شناسى کانى ترکیب متأثراز ماده ذاتى

 .است شده عمل خبره

 وزنى کاالس  میانگین است، شناسى سنگ واحدهاى از اى مجموعه که سازندى پذیرى فرسایش پتانسیل تعیین در -

 .است گرفته قرار دهى وزن مبناى سازند آن دهنده تشکیل واحدهاى مجموعه پذیرى فرسایش هاى

 خطاا در  کاهش و بندى رده در الزم پذیرى ف انعطا وجود دلیل به رده 11 به پذیرى فرسایش هاى کالس گسترش -

EPM و PSIAC روش مانناد ایان   هایى مدل در شناسى زمین عامل به دهى وزن محدودیت آن بر عالوه . است بوده 

 .است شده مرتفع

 تشکیل نسبى اجزاى فراوانى و شناسى کانى ترکیب بافت، بر عالوه مختلف سنگهاى فرسایش به مقاومت ارزیابى در -

 باه  نسابت  فلسایک  هاى مثال سنگ براى . است گذار تاثیر نگس مقاومت میزان بر و سزا به اهمیت داراى نیز دهنده

 باه  زماین  ساطح  شارایط  در هاا  از آن برخاى  که هستند ترى کم حرارت و فشار هاى کانى حاوى مافیک هاى سنگ

 حسااس  و سسات  هاى کانى از میزان باالیى ها، سنگ گونه این شناسى کانى ترکیب در چون ولى ند مقاوم فرسایش

 هاى سنگ دلیل این به و دهند مى نشان انواع مافیک به نسبت بیشترى فرسایش به حساسیت لذا د،دار حضور میکایى

 پاایین  رده در بنادى  طبقاه  دراین گابرو مانند بازیک هاى به سنگ نسبت ذاتى مقاومت ازنظر گرانیت مانند ، اسیدى

 ویژگى. است شده استفاده نیز شده اراله مختلف هاى بندى طبقه در تجربیات موجود از نهایت اند. در گرفته قرار ترى

 شرح این به مذکور بندى طبقه هاى

 :است
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 (Iمقاوم به فرسایش ) العاده فوق رده

کوارتزیت است. این گروه از  و متاکوارتزیت دلریت، متراکم، بازالت دیاباز، نظیر مقاوم خیلى سنگ هاى شامل گروه این

 مگا پاسکال می باشند. 251و بیش از  251سنگها عموما دارای مقاومت 

 (IIمقاوم ) بسیار رده

 سانگ  رادیوالریات، ماساه   آمفیبولیات،  گنیس، مرمر، میگماتیت، گابرو، بازالت، نظیر مقاوم خیلى سنگهاى دسته این

 مگا پاسکال می باشند. 251تا  211گیرد. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  در برمى را سخت بسیار سیلیسى

  (III) اومرده مق

 داسایت، هاورنفلس،   گرانودیوریات،  مونزونیت، دیوریت، گرانیت، آندزیت، نظیر مقاومى اى سنگه دربرگیرنده رده این

اسات. ایان گاروه از سانگها      ساخت  برش و کنگلومرا و سخت اى توده هاى آهک سخت، دولومیت هاى نوارى، گنیس

  مگا پاسکال می باشند. 211تا  151عموما دارای مقاومت 

  (IV) مقاوم تا رده متوسط

 با سایمان  سنگ ماسه اى، الیه دولومیت اى، الیه آهک هاى توفیت، کالردمالنژ، ایگنمبریت، ریولیت، شامل دسته این

مگاا   151تاا   111این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  است. آگلومرا و آهکى سیمان با برش و کنگلومرا کلسیت،

 پاسکال می باشند.

  (V)توسطرده م

 ساخت، آهاک   هاى شیل تراورتن، الیه، نازک هاى آهک اسلیت، فیلیت، سبز، شیست اى، شیشه هاى توف توف، انواع

 51این گروه از سنگها عموما دارای مقاومات   .گیرند مى قرار گروه این در متوسط سختى با کنگلومرا اى، ماسه مارنى

 مگا پاسکال می باشند. 111تا 

  (VI)ضعیف تا رده متوسط

سسات،   کنگلاومراى  سسات،  سانگ  ماساه  سسات،  سایمان  باا  بارش  هاا،  میکاشیست مانند هایى سنگ گروه این در

این  .اند گرفته قرار گروه این نیزدر شده سخت قدیمى آبرفتى هاى پادگانه .دارند قرار شیلى و آهکى مارن سیلتستون،

 باشند.مگا پاسکال می  51تا  25گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 

  (VII)رده ضعیف

 آبرفتى میاانى،  هاى تراس مانند واحدهایى و مارن ، سست شیل ها، سنگ گل شامل رسوبى، هاى سنگ ، رده این در

این گروه از سنگها عموما دارای مقاومات   .گیرند مى قرار شده تحکیم قدیمى لغزشى هاى نهشته و جنگلى هاى خاک

 مگا پاسکال می باشند. 25تا  1205

  (VIII)ضعیف بسیار رده

 و خاک ها افکنه مخروط ، نشده تحکیم لغزشى هاى نهشته نمکى، گنبدهاى ضعیف، زغالى هاى شیل شامل گروه این

 مگا پاسکال می باشند. 1205تا  205است. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  کشاورزى هاى

  (IX)ضعیف العاده رده فوق
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 نمکاى و  و رساى  هاى کفه ها، واریزه ها، کوهرفت قدیمى، شده تحکیم هاى لس -ى آتشفشان خاکسترهاى گروه، این

 مگا پاسکال می باشند. 205تا  105این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت  .گیرد دربرمى را لغزشى هاى سیآلن

 (X)رده کامال سست و منفصل 

ساوبات سااحلی و نهشاته هاای منفصال بساتر       این دسته شامل رسوبات منفصل نظیر تلماسه های بادی، لس  ها، ر

رودخانه ها است. لس ها از شاخص ترین واحد در این گروه بشمار می آیند. این گروه از سنگها عموما دارای مقاومت 

 مگا پاسکال می باشند. 105کمتر از 

 پهنه بندی فرسایش منطقه -72جدول

 روستاهای واقع در پهنه پهنه بندی

I ابراهیم  -دوزکند -زرگر -زمایین -خایینک -امام کندی -اکیز قشالق -بادحسن آ -کاکا -ایمیر

 سرچم -کوسج علیا -آباد

II استی گل -آقبالغ سردار -سیاه خانه -آقبالغ حسن آباد -بلندپرچین -اینچه علیا -قوزلو -کپز- 

کش  -دتازه کن -انگوران -شیخ لر -قشالق جوق سفلی -امیرآباد -قشالق جوق علیا -اینچه سفلی

 -میانج -حمزه آباد -کهریزبیک -مراش -تئت آغاجی -شرکت کالسمین کارگاه دندی -آباد

 -قواق علیا -خجالو -کلی -ایده لو -شهرک حلب -اوغلبیک علیا -خضرآباد -کوسج سفلی -مزرعه

 کاروانسرا -قرقان علیا -قرقان سفلی -قلعه جوق سیاه منصور -اوچ تاش -آدینه چمی -قواق سفلی

IV شرکت  -حاجی اینک -قره زکی -یاستی قلعه -قره ناز -خورجهان -قزلجه قشالق -گنج آباد

 -نصیرآباد -ینگجه -ابراق -گالبلو -ساغرچی -قره گل -قلعه جوق سادات -کالسمین معدن سرب

 -قوزیجاق سفلی -قره قشالق -قوزیجاق علیا -یوسف آباد -ایالو -قره دره -قره آیی -قاسم آباد

 زرگران -چوخ بالغ -کوهول -تودار -وزمک -گاوگل -جداقیه -محمودآباد -چهار طاق

V تبریزک -مغانلو -سونتو 
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 فرسایش به خاک و سنگ واحدهاى ذاتى حساسیت بندى طبقه -79جدول

 خاک سنگ و واحدهاى

 مقاومتى رده
 رسوبى هاى سنگ دگرگونى هاى سنگ ینآذر هاى سنگ

 نهشته و ها خاک

 منفصل هاى

I مقاوم لعادها فوق 
-متراکم   بازالت -دیاباز

 دلریت آپلیت
 - - متاکوارتزیت

II گابرو -افیولیت -بازالت بسیار مقاوم 
 گنیس ،میگماتیت

 لیتمفیبوآ ،مرمر،کمامتر

سنگ  سهما،یتریوالراد

 سخت ربسیا سیلیسی
- 

III مقاوم 

آندزیت،گرانیت،دیوریت،مو

کوارتز  نزونیت، سینیت، 

پرفیرى، گرانودیوریت 

 داسیت

 گنیس هورنفلس،

 نوارى

هاى  آهک سخت، دولومیت

سخت ریزدانه،  توده اى

 سخت برش و کنگلومرا

- 

IV مقاوم تا متوسط 
  ریولیت،ایگنمبریت

 توفیت کالردمالنژ،
- 

 الیه اى، دولومیت هاى آهک

سیمان  با سنگ اى، ماسه الیه

 سیمان  با کنگلومرا کلسیت،

با  آهکى، آگلومرا، برش

 ىآهک سِیمان

- 

V متوسط 
 هاى توف توف،

 اى شیشه

 فیلیت، سبز شیست

 اسلیت

الیه،  نازک هاى آهک

 سخت،آهک تراورتن،شیل

 کنگلومرا با اى، ماسه -مارنى 

 متوسط سختى

- 

VI میکاشیست - ضعیف تا متوسط 

 سیمان سست، ماسه با برش

 سست ،کنگلومراى سنگ

 سست، سیلتستون، مارن

 معمولى آهکى، شیل

 رفتىآب هاى تراس

 سخت قدیمى

VII شیل سست مارن مادستون، - - ضعیف 

 میانى خاک هاى تراس

 جنگلى نهشته هاى

 لغزشى هاى

 شده تحکیم قدیمى

VIII ضعیف بسیار - - 

زغالى ضعیف،  هاى شیل

 هاى لغزشى نمکى،توده گنبد

 نشده تحکیم

جوان  هاى تراس

 ها خاک افکنه مخروط

 هاى کشاورزى

IX آتشفشانى کسترخا ضعیف العاده فوق - - 

شده،  تحکیم هاى لس

ها،  رفت کوه الهارها،

هاى  کفه ها، واریزه

 نمکى سیالن رسى،

 لغزشى هاى

X 
کامال سست و 

 منفصل
- - - 

 بادى هاى تلماسه

ساحلى  هاى ماسه

منفصل  هاى نهشته

 ها رودخانه بستر
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 فرسایش منظومه انگوران  -3نقشه 
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 مناطق حفاظت شده -

 منطقه حفاظت شده انگوراننام منطقه: 

 تحت حفاظت بوده است.  1449تاریخ تاسیس: از سال 

دقیقاه   51درجاه و   47دقیقاه تاا    51درجه و  41موقعیت عمومی منطقه: : این منطقه با مشخصات جغرافیایی بین 

در  دقیقه طاول شارقی و در جناوب غربای اساتان زنجاان       51درجه و  47دقیقه تا  15درجه و  47عرض شمالی تا 

 شهرستان ماهنشان قرار گرفته است. 

 هکتار  92297وسعت منطقه: 

ویژگاای و ساایمای عمااومی منطقه)شااامل وضااعیت توپوگرافی،چشاام انداز،پوشااش گیاااهی و گونااه هااای شاااخص  

گیاهی،وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریادور(: منطقاه حفاظات شاده انگاوران: ایان منطقاه        

رگدن شباهت دارد ،منطقه ای است کوهستانی و تپه مااهوری در شهرساتان ماهنشاان،    حفاظت شده که به شکل ک

درجاه ساانتیگراد منطقاه را     1میلیمتار و   451متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه  4421تا  1241دامنه ارتفاعی 

عبارتناد از: اللاه    دارای اقلیم های مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل نموده اند. گونه های شااخص گیااهی منطقاه   

واژگون،بنه ،بادام،خینجوک وگونه های دیگر آن شامل: درمنه، چوبک،گون،کاله میر حسن، اللاه، شاقایق،کما، مارزه،    

شکر تیغال،گل حسرت به همراه درختان و درختچه هایی نظیرشیرخشت، زرشک،گردو و سنجد می باشد .گونه های 

،پازن،سیاه گوش وگونه های دیگر آن شامل: خرس قهاوه ای، روبااه   شاخص جانوری آن عبارتند از:قوچ و میش ارمنی

معمولی،سمور سنگی،کبک دری،کبک چیل، باقرقره، سار، دال، شاه باوف، غااز خاکساتری، تنجاه،آنقوت، حواصایل،      

خوتکا، اگرت بزرگ، افعی زنجانی، الک پشت افغانی و ماهیانی از جمله سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله مای  

شود. ارتفاعات مهم در منطقه حفاظت شده انگوران:کوه بلقیس ،قاریاقدی، جانقرتاران،صندوق سندران،قوشکار،ساری 

گونی، توزلو، دیم کان، چالداغ، قوشاسوری، بلبک مای باشاد. مهمتارین جریاان ساطحی منطقاه : رود قازل اوزن و        

ه لو،قلعاه چاای،پری چاای،گورگور چاای مای      رودهای دیگر آن شامل انگوران چای ،دنادی،علم کندی،کاکا،حلب،الا  

باشد.دره های معروف منطقه :بال قیز،دونقوزدره سی،سونااولن،درویشلردامی،سااری چمن،اوجاقلو،ساولی کاان،آقبالغ    

،ایستی بالغ گالبلو،اپراق،کشخان،شور دره گرده تاج،استقیل درماسی،شهید لره قره ناز،آق کند درماسی،پشتوک،دربند 

باد،کاکا،قلعاه جوق،سایاه خانه،قوزلو،قزلجاه،قاطرچی ، دلیاک داش اشااره نمود.دشات هاای منطقاه         ماهنشان،امیر آ

شامل:ساری یاز،دندی یازمی باشد.این منطقه شامل دو منطقه امن با نامهای بلقیس و گرده تااج مای باشاد. در ایان     

رای گونه هاای زیاادی از پرنادگان    منطقه به دلیل داشتن برکه ،آب بندان در زمستان درگدار زمستانی  و بهاری پذی

آبزی مهاجر است که از مهم ترین آنها می توان به آنقوت،تنجه،چنگر،برخی از مرغابی ها،لک لاک سایاه و فالمینگاو    

اشاره نمود . یک کریدور مهاجرتی از منطقه امن بلقیس در داخل منطقه حفاظت شده انگوران به سمت منطقه امان   

 حیات وحش انگوران برای گدار زمستانی  و بهاری قوچ و میش منطقه وجود  دارد. قره بوق در داخل پناهگاه 

 جاذبه های توریستی: 

ارتفاعات ،کوهپایه ها،دشت ها،مناظر آبی و در برخی مناطق بکر،پهنه های محادود جنگلای و مرتاع زار،مهام تارین      

ی طبیعی، برخای جنباه هاای زنادگی     جاذبه های دیداری منطقه با هدف طبیعت گردی است.در کنار چشم اندازها
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انسانی موجود در منطقه از جمله سکونتگاههای روستایی با بافت و زندگی خار حاکم برآن در کنار مزارع،بااغ هاا و   

کشت زارها و دیگر جلوه های فعالیت های روستایی شامل رمه گردانی یکی از زیباترین جاذبه های گردشاگری را در  

ت .از مهم ترین جاذبه های گردشگری منطقه می توان به :روساتای یاساتی قلعه،روساتای    این منطقه پدید آورده اس

قوزلو،دربند قاطرچی، قلعه قوشاسوری ، تخت سلیمان،آتشکده آذرگشساب ،کاوه بلقایس ،رودخاناه قازل اوزن،اللاه       

 واژگون، ییالقات منطقه و چشمه های آبگرم منطقه اشاره نمود.

ی: وضااعیت اقتصااادی در منطقااه: معاادن ساارب و روی انگوران،معااادن    اجتماااع–وضااعیت عمااومی اقتصااادی  

،تعاداد   1941،تعاداد خاانوار    48بنتونیت،تراورتن و ...،دامداری وکشاورزی . وضعیت اجتماعی منطقه: تعداد روساتا  

نفرمای   2145نفر،تعاداد بای ساواد     5218نفر،تعداد باسواد 4497نفر،تعداد زن  4411نفر،تعداد مرد 8914جمعیت 

 باشد.

 تعارضات مهم منطقه:

فعالیتهای بی رویه وشدید معدنی، شخم و کشت غیر مجاز،شکار غیر مجاز، اجرای طرحهای عمرانی نظیرجاده کشی  

، عبور خطوط انتقال نیرو،گاز،برق و مخابرات،گسترش راههای ارتباطی ، ساخت و سازهای انساانی ،ورود فاضاالب  و   

 نقلیه. پسماندهای روستایی ،تردد وسایل 

 تجهیزات و امکانات:

مترمرباع،   1795نفار، سااختمان    4دساتگاه، پرسانل    2دساتگاه، موتورسایکلت    1سرمحیط باانی دنادی : خاودرو    

 مترمربع. 121زیربنا

 سایر مالحظات: 

داخل منطقه حفاظت شده انگوران سه ایستگاه اقلیم شناسی وجود دارد که شامل ایساتگاههای ساینوپتیک و بااران    

ست،از طرفی می توان به تله کابین کالسیمین که از معدن سرب و روی انگوران به شهر دندی می رسد نیاز  سنجی ا

 اشاره نمود. قسمت جنوب و شرق منطقه حفاظت شده انگوران،پناهگاه حیات وحش انگوران مجاورت دارد.

 نام منطقه: پناهگاه حیات وحش انگوران

 یات وحش تبدیل شد. به پناهگاه ح 1454تاریخ تاسیس: در سال 

موقعیت عمومی منطقه:این منطقه در شهرستان ماهنشان استان زنجان واقع گردیده است و بخشی از جناوب شارق   

 منطقه حفاظت شده انگوران می باشد.

 هکتار29844وسعت منطقه: 

ویژگاای و ساایمای عمااومی منطقه)شااامل وضااعیت توپوگرافی،چشاام انداز،پوشااش گیاااهی و گونااه هااای شاااخص  

متار بارنادگی و    2211تاا  1281اهی،وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدور(: دامنه ارتفاعی گی

درجاه ساانتیگراد، منطقاه را دارای اقلایم نیماه خشاک معتادل کارده         11میلیمتار و   411دمای متوساط ساالیانه   

زرشاک، تنگارس، کماا، درمناه،      است.گیاهان شاخص منطقه عبارتند از :بادام،بنه،خینجوک و گیاهان دیگرآن شامل:

الله واژگون،گل حسرت، آویشن گون و انواع گندمیان اشاره کرد. وجود رودخانه هاای قازل اوزن، انگاوران چاای باه      

همراه شرایط توپوگرافی خار منجر به تشکیل زیستگاه های متنوع جانوری شده است .گونه های شااخص جاانوری   
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و گونه های دیگار شاامل:پازن،خرس قهاوه ای،گارگ، شانگ،کفتار، روبااه        عبارتند از:قوچ و میش ارمنی،سیاه گوش

معمولی،کبک دری،کبک، دلیجه، عقاب، شاهین، اگرت بزرگ، اناواع کوکرهاا، خوتکاا، اردک سرسابز، درناا، بااکالن،       

حواصیل، افعی زنجانی، افعی دماوندی،کورمار، الک پشت برکاه ای و ماهیاانی چاون زرده پار، ساس مااهی، سافید        

دخانه ای و اسبله می شود.این منطقه دارای یک منطقه امن به اسم قره بوق می باشد.از دشات هاای منطقاه مای     رو

 توان به دشت مسکون دوزی می توان اشاره نمود.کوههای منطقه شامل:چال داغ،قره یال،گچی قیران می باشند.

 جاذبه های توریستی:

سطحی  چون رود،چشمه،آبشخور،آب بندان در کنار ذخیاره هاای    کوه ها ،دره ها،دامنه ها،پهنه هاو جریان های آب

زیستی، رستنی ها و وحوش،گیاهان دارویی در منطقه، مهم ترین جاذبه های بصری و دیداری منطقه محساوب مای   

شود.افزون بر این برخی جلوه های انسان ساخت که در نتیجه زندگی و فعالیت مردم منطقه ایجاد شده اسات،درکنار  

های طبیعی و غیر طبیعی،چشم انداز ها و مناظر بدیع و زیبایی در منطقاه باه وجاود آورده اسات،مهم تارین      جاذبه 

 جاذبه های گردشگری منطقه:قلعه بهستان،دودکش جن،کلیسایی اطراف روستای بیانلو.

ضاعیت  اجتماعی: وضعیت اقتصادی در منطقه: ازدامداری وکشاورزی تامین مای گاردد. و  –وضعیت عمومی اقتصادی 

نفر،تعاداد زن   1558نفر،تعاداد مارد   4174،تعاداد جمعیات    721،تعاداد خاانوار    18اجتماعی منطقه: تعداد روستا 

 نفرمی باشد.771نفر،تعداد بی سواد      2114نفر،تعداد باسواد 1111

 تعارضات مهم منطقه: 

ور خطوط انتقال نیرو، گاز،برق شخم و کشت غیر مجاز،شکار غیر مجاز، اجرای طرحهای عمرانی نظیرجاده کشی، عب 

و مخابرات،گسترش راههای ارتباطی ، ساخت و سازهای انسانی ،ورود فاضالب  و پسماندهای روستایی،وجود احشاام  

 زیاد در منطقه . 

 تجهیزات و امکانات:

 121مترمربااع و زیربنااا 4111نفر،ساااختمان  4دسااتگاه ، پرساانل  2* محاایط بااانی بلناادپرچین: ،موتورساایکلت  

مترمربع و  5111نفر،ساختمان  4دستگاه،پرسنل 1دستگاه ،موتورسیکلت  1ربع*محیط بانی طومارخانلو: خودرو مترم

 مترمربع.121زیر بنا

 سایر مالحظات:

 پناهگاه حیات وحش انگوران از سمت شمال و غرب با منطقه حفاظت شده انگوران مجاورت دارد.



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

142 

 و تاالبهای بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست پراکنش مناطق چهار گانه شکار ممنوع  -77نقشه 
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  ییاهوآب و ییژگیهاو -

  اهوآب و  بر ارثرگذا عناصرو  ملاعو -

  محیطی و طبیعی ویژگیهای  شناخت(  الف

  اقلیمی  عناصر و عوامل بررسی -7

  ییاهوآب و ییژگیهاو

 بر منطبق یا نداتو می شناسی قلیما علم ژیلوومتد با مطابق (ای )منطقه ومز سمقیا ییاهوآب و  ضعیتو سیربر

 نخستروش  گر. اددگر تفسیرای  شبکه فضایی یهاداده  بر منطبق نداتو می یاو  باشد یستگاهیا ریمای آهاداده 

 رشباو  ماد مثل قلیمیا مهمی مترهاراپا ریماآ میانگیناز  هاییدارنموو  اولجد شامل نتایج جیوخر باشد نظر ردمو

 یها تحلیلو  ها نقشه به طمربو نتایج جیوخر دبگیر ارقر رکا یمبناروش دوم   گرو ا دبو هداخو تمد طوالنیدر 

دو روش هر  از مطالعه ین. در ادبو هداخو قلیمیا مهم یمترهاراپای  رماآ یهاداده  تبلندمد میانگیناز  فضایی

 ایبر. دگیر می ارقر سیربر ردمو دباو  طوبتر ،ماد رش،با قلیمیا یمترهاراپا نیز مشخص رطو بهو  دشو می دهستفاا

 هیستگاا به طمربو که دبو هداخو نظر ردمو سینوپتیک هیستگاا ترین یکدنز یهاداده  مبنا -هیستگاروش ا  منجاا

از  نیزو  رکشو شناسیاهو نمازسا سایت طریق از مهنگا به رماآ) باشد. می 1491-1477 ریمادوره آ طیماهنشاااان 

 .ست(ا هیددگر خذاستان زنجان ه کل هواشناسی اادار
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 منطقه سطحدر  گرمایی ضعیتو -

 ارتحر جهدر ننوساو  انمیز -

 منطقه مایید ضعیتو 1491-1477 یها لسا طیدر  ماهنشااااااان  سینوپتیک هیستگاا ریماآ یهاداده  سساا بر

 ساالنه یماد متوسطو  بیشینه دما متوسط ،کمینه دما متوسط ههندد ننشا صفحه بعد  یها ولجد. دشو می تفسیر

دی، بهمن  ل،سا یها هما تریندسر که دشو می همشاهد تطالعاابه  توجه با. باشد می سیربر ردمو لسا 21 طیدر 

 به ماارداد و تیاار   ل،سا یها هما گرمترینو  سسلسیو جهدر -14و  -22، -27 یماد حااداقل با ترتیب بهو اساافند 

 .  باشند می سسلسیو جهدر 4208و  44 حداکثر یماد با ترتیب

و   C 802˚ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله  21یماد کمینااه متوسط میانگین که هدد می ننشا اولجد ینا نتایج

دوره  لطودر  ساالنه یماد میانگینو  C2102˚ ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله 21 یبیشینه دما متوسط میانگین

 تی ارحر یمرژ دارنمو انتو می تطالعاو ا رماآ ینا سیربر با نهمچنی. باشد می C1407˚   دلمعا ساله  21مانیز

 دشو می مالحظه دارنمو ین. در استا هشد رهشاآن ا بهرژیم حرارتای   دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی

 هب صددر 4104بهاااار باااا از آن در  پسو  صددر 45011 با نتابستا فصلدر  منطقه فصلیت ارحر یعزتو بیشترین که

 هیژو به ساالنه یماد متوسط که هدد می ننشا ساله21 ریمادوره آ طیدر  مایید اتتغییر سیربر. دپیوند می عقوو

 ساالنه یماد متوسط که ریطو به ستا شتهدا یشافزا بهرو  یند، رو(1491-1487) ریمادوره آ ،خیرا لسا 11در 

 1404 دلمعا (1481-1477) ساله 11در  که ستا هشد ثبت سسلسیو جهدر 15011 انمیز به ساله 11 یندر ا

 جهانی گرمایش عمومی بحث با حتماال ا که خیرا ریمادوره آ قلیمیا یهاداده  خالتد الذ. ستا دهبو سسلسیو جهدر

 توجه ردموآن قلیمی ا ضعیتو بینانه قعوا تعیین ایبر منطقه تیآ یها ییزر برنامهدر  باید ،ستا طتبادر ار هم

 .باشد یبیشتر

دی  هما به طمربوآن  بیشترین که ستا %49 نسبی طوبتر ساالنه میانگین ،سینوپتیک هیستگاا ریماآ یها داده به

 یمرژ دارنمو انتو می تطالعاو ا رماآ ینا سیربر با همچنین باشد. می %45 با مرداد هماآن در  کمترینو  %15 با ماه

 می مالحظه دارنمو ین. در استا هشد رهشاآن ا به مربوطااااه دارنمودر  که دکر طستنباا نیزرا  منطقه فصلی طوبتر

در  صددر 15 تا 45 متوسط مابینو  دهبو نیکسا لفصو همه لطودر  تقریبا  فصلی نسبی طوبتر یعزتو  که دشو

 ساالنه میانگین هدکهد می ننشا ساله 21 ریمادوره آ طیدر  نسبی طوبتر اتتغییر سیربر  همچنین. ستا ننوسا

دو  هرو در  هددنماااای  ننشارا  تیوتفا قبلی ساله 21دوره  با (1487-1491) ریمادوره آ خیرا لسا 11در  طوبتر

 .ستا هشد ثبت %49 متوسط رطو به دوره
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-7937در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک ماهنشان ایستگاه ساالنه و مطلق ماهانه دمای حداقل -71جدول

7911 

 حداقل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر هریورش مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1396 -0.6 4.2 10.6 15.4 16.4 8.6 2.4 -0.6 -6.0 -5.8 -12.8 0.6 -12.8 

1395 0.2 4.2 11.2 16.6 17.8 11.8 2.6 -0.8 -11.0 -7.4 -10.8 -13.8 -13.8 

1394 0.6 0.6 12.4 14.0 14.8 11.0 2.2 -1.8 -7.0 -9.0 -9.8 -1.6 -9.8 

1393 -4.8 8.2 10.8 16.2 15.4 11.2 6.0 -6.4 -1.8 -6.8 -6.6 -6.2 -6.8 

1392 0.2 0.2 9.0 13.8 15.4 10.2 3.2 0.0 -7.2 -12.0 -12.6 -2.4 -12.6 

1391 -5.8 6.6 9.6 13.6 17.8 10.8 6.8 0.0 -4.4 -9.4 -3.2 -6.0 -9.4 

1390 0.6 6.0 11.4 14.0 15.6 9.6 -0.2 -6.0 -8.6 -8.4 -15.0 -9.8 -15.0 

1389 -3.6 4.8 9.2 15.2 15.0 11.0 5.2 -4.2 -4.6 -22.4 -22.2 -5.2 -22.4 

1388 -0.8 4.6 10.4 14.0 17.0 11.4 2.4 1.6 -5.0 -3.6 -10.2 -2.4 -10.2 

1387 3.0 5.2 11.2 15.4 16.8 10.4 5.4 -2.6 -10.0 -11.0 -8.8 -3.0 -11.0 

1386 -0.4 4.8 12.2 15.6 14.8 11.4 6.0 -2.8 -7.6 -19.6 -18.0 -8.0 -19.6 

1385 0.0 7.0 9.2 16.2 16.6 7.2 6.6 -5.0 -11.6 -27.4 -15.6 -4.8 -27.4 

1384 -5.2 6.0 9.4 14.0 17.2 12.6 1.8 -1.0 -3.6 -11.6 -8.6 -5.2 -11.6 

1383 -3.8 4.2 9.6 14.0 16.6 11.0 6.4 0.0 -10.2 -12.8 -20.0 -10.0 -20.0 

1382 -2.0 1.2 9.8 13.2 17.0 11.0 7.2 -4.0 -9.2 -6.6 -4.0 -6.8 -9.2 

1381 0.4 5.0 10.4 13.4 16.0 11.0 8.8 -1.4 -8.2 -9.0 -6.4 -6.8 -9.0 

1380 2.4 7.0 10.2 14.0 15.0 11.4 4.2 -9.0 -2.8 -11.6 -18.8 -5.0 -18.8 

1379 1.6 7.4 9.6 15.2 17.2 13.0 5.8 -1.0 -4.0 -6.0 -14.4 -3.2 -14.4 

1378 -5.4 6.0 10.0 13.8 16.0 12.8 4.0 -1.4 -7.0 -8.0 -16.8 -5.8 -16.8 

1377 0.0 3.8 10.4 16.0 16.0 12.4 3.2 1.2 -5.6 -8.2 -4.2 -3.2 -8.2 

1376 -3.0 5.0 10.2 15.8 17.0 9.0 8.2 0.8 -2.8 -21.8 -15.4 -7.4 -21.8 

 27.4- 13.8- 22.2- 27.4- 11.6- 9.0- 0.2- 7.2 14.8 13.2 9.0 0.2 5.8- حداقل
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک ماهنشان ایستگاه ساالنه و ماهانه دمای مطلق حداقل متوسط -71جدول

7937-7911 

 اسفند منبه دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال
میانگین 

 ساالنه

1396 6.4 11.8 14.9 19.6 20.7 16.7 9.1 6.9 -2.2 0.7 -1.9 5.6 9.0 

1395 6.1 11.4 14.7 19.4 20.5 16.6 8.7 5.3 -2.6 -4.0 -3.7 0.0 7.7 

1394 6.0 11.0 16.6 20.9 19.3 15.7 11.3 6.3 -1.1 -1.8 -1.8 4.6 8.9 

1393 5.1 14.5 15.7 20.1 20.0 16.4 10.5 2.6 1.3 -1.5 0.2 -0.2 8.7 

1392 6.8 9.0 14.4 18.7 19.0 15.2 9.6 4.1 0.6 -5.4 -3.8 3.2 7.6 

1391 5.5 10.7 14.6 18.2 20.0 16.3 10.7 5.9 1.8 -3.2 1.6 2.9 8.7 

1390 6.8 10.4 15.5 19.7 19.4 15.0 9.8 2.7 -4.8 -3.2 -3.9 -2.4 7.1 

1389 6.3 10.9 15.8 20.1 18.7 12.2 12.2 3.4 -1.3 -3.8 -5.8 1.1 7.5 

1388 4.8 10.3 14.0 19.5 19.1 8.2 8.2 5.8 0.6 3.1 0.8 5.9 8.4 

1387 8.5 10.8 15.3 18.9 20.3 11.4 11.4 4.7 -1.1 -3.6 0.4 2.8 8.3 

1386 5.4 11.0 16.3 18.5 19.3 16.8 5.1 5.1 -0.5 -9.8 -7.7 1.5 6.8 

1385 7.2 11.5 15.8 19.4 20.4 16.6 5.6 5.6 -3.8 -13.9 -3.1 1.0 6.9 

1384 5.8 11.4 14.5 19.2 20.7 15.8 10.9 3.7 0.8 -2.8 -0.1 2.3 8.5 

1383 3.9 10.5 13.6 18.4 19.6 16.7 10.8 6.1 -2.3 -4.3 -8.8 1.5 7.2 

1382 5.9 9.0 13.5 18.7 19.1 16.7 10.7 5.7 0.2 -1.3 0.2 2.0 8.4 

1381 7.4 9.8 15.0 19.5 18.8 15.7 13.3 5.6 -0.1 -2.6 -0.8 1.6 8.6 

1380 8.9 11.1 14.6 18.5 20.3 16.3 11.7 4.4 20.1 -1.1 -5.0 1.8 10.1 

1379 7.9 12.1 15.3 20.1 20.1 17.2 10.3 5.1 0.1 -1.1 -3.6 1.8 8.8 

1378 5.5 11.4 16.7 18.8 20.8 17.1 11.0 4.5 0.0 -1.6 -5.4 -0.4 8.2 

1377 7.6 10.5 15.7 20.1 19.4 17.9 9.5 5.6 2.8 -0.5 -0.7 0.7 9.1 

1376 4.5 10.1 15.8 19.4 21.1 15.7 12.5 5.5 1.7 -8.5 -6.2 -0.6 7.6 

 8.2 1.7 2.8- 3.3- 0.5 5.0 10.1 15.5 19.8 19.3 15.2 10.9 6.3 میانگین
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          در دوره آماری سلسیوس درجه به ک ماهنشانسینوپتی ایستگاه ساالنه و ماهانه حداکثر دمای مطلق -77جدول

7937-7911 

 حداکثر اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1396.0 25.6 34.0 37.0 41.0 41.6 40.0 34.2 29.8 18.0 19.8 15.0 24.0 41.6 

1395.0 22.2 32.4 35.0 41.6 42.4 39.4 32.6 25.4 15.6 12.2 12.0 16.4 42.4 

1394 28.8 33.2 38.4 42.0 41.8 36.4 34.0 26.6 16.8 14.2 17.6 22.0 42.0 

1393 25.8 32.0 39.4 42.0 42.2 38.4 32.4 23.4 17.6 15.2 18.8 20.8 42.2 

1392 27.6 27.4 39.6 42.4 39.4 39.4 31.8 21.4 18.8 11.0 13.6 19.8 42.4 

1391 27.6 31.0 36.4 38.2 40.4 39.2 32.8 23.4 14.4 14.6 18.4 25.2 40.4 

1390 26.4 30.0 39.4 42.8 42.6 36.4 32.0 21.4 13.6 14.4 12.8 17.4 42.8 

1389 25.0 29.8 36.8 42.6 40.6 37.8 35.0 26.0 18.4 10.8 11.4 22.0 42.6 

1388 20.2 30.2 35.4 42.0 37.8 37.6 29.8 23.0 16.4 16.6 20.2 29.6 42.0 

1387 28.6 32.8 37.0 39.6 41.0 38.6 33.2 23.6 16.2 13.0 15.8 25.8 41.0 

1386 22.2 29.6 36.2 38.4 39.0 37.0 32.8 25.0 17.0 5.0 13.0 22.6 39.0 

1385 27.6 30.6 40.2 41.0 41.0 39.6 32.6 22.8 8.6 4.4 12.6 18.2 41.0 

1384 27.6 32.4 37.8 42.6 40.8 37.8 32.4 25.0 19.8 12.4 17.4 22.2 42.6 

1383 26.4 30.4 37.0 38.8 41.6 37.8 32.4 24.0 15.6 10.2 11.6 17.6 41.6 

1382 28.6 30.4 35.6 41.2 42.0 37.0 30.6 28.6 16.6 11.0 16.4 27.0 42.0 

1381 25.0 31.6 36.6 39.8 39.2 37.2 35.4 26.6 16.2 15.4 13.4 17.2 39.8 

1380 29.4 33.2 37.0 41.4 40.6 38.2 32.2 24.6 15.2 15.8 14.2 23.4 41.4 

1379 26.6 30.4 36.4 41.0 39.6 37.6 29.6 20.6 13.2 11.6 11.0 20.6 41.0 

1378 26.0 31.6 37.2 40.0 39.8 39.8 31.4 24.4 16.4 16.4 11.8 19.4 40.0 

1377 29.8 37.0 35.2 39.6 40.0 40.6 32.6 34.4 22.6 14.2 16.2 19.6 40.6 

1376 22.0 31.0 36.0 40.0 43.0 39.0 30.0 22.0 17.4 10.0 10.4 16.6 43.0 

 43.0 29.6 20.2 19.8 22.6 34.4 35.4 40.6 43.0 42.8 40.2 37.0 29.8 حداکثر
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در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک ماهنشان ایستگاه ساالنه و ماهانه حداکثر دمای مطلق متوسط -71جدول

7937-7911 

 سفندا بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال
میانگین 

 ساالنه

1396 18.0 26.5 32.4 36.4 37.8 35.7 25.4 19.7 11.0 12.0 7.2 16.0 23.2 

1395 17.1 26.6 30.9 35.1 36.8 34.1 26.2 18.3 8.1 7.4 4.2 10.9 21.3 

1394 19.8 27.4 33.2 36.5 37.7 30.7 26.3 14.4 6.9 6.6 9.1 16.3 22.1 

1393 18.7 26.8 32.0 35.8 37.3 35.3 24.6 14.2 9.4 9.5 12.7 13.8 22.5 

1392 21.4 22.7 31.1 34.9 34.3 34.2 25.2 15.2 8.4 3.1 6.8 15.1 21.0 

1391 18.0 25.5 30.9 33.1 37.6 32.8 27.0 17.5 10.2 7.7 12.9 15.1 22.4 

1390 20.1 22.4 31.9 36.2 36.7 30.9 25.8 11.7 7.7 6.0 5.4 8.9 20.3 

1389 18.7 21.5 32.8 37.4 35.1 29.0 29.0 19.2 13.9 1.0 3.3 11.3 21.0 

1388 15.5 23.4 28.9 34.9 33.2 24.5 24.5 16.9 9.1 12.4 9.3 16.4 20.8 

1387 22.9 26.2 31.4 33.8 36.5 26.8 26.8 12.3 10.2 6.2 9.6 14.4 21.4 

1386 14.8 23.1 31.4 32.3 34.6 33.0 25.3 20.6 10.0 -1.6 1.7 12.3 19.8 

1385 20.2 25.0 32.9 35.1 36.5 33.9 26.6 16.0 4.8 -5.1 4.9 11.0 20.1 

1384 18.6 25.1 30.8 34.9 36.5 32.3 26.9 14.7 13.7 4.1 8.8 16.2 21.9 

1383 18.5 22.6 29.2 34.1 36.3 33.0 27.5 17.1 7.7 4.2 -1.3 12.0 20.1 

1382 17.4 22.9 28.2 34.3 35.1 33.0 27.4 18.1 8.6 6.6 8.5 14.4 21.2 

1381 17.0 21.9 31.4 34.8 35.5 33.7 29.4 18.6 6.9 6.9 6.8 11.0 21.2 

1380 22.3 25.7 30.9 33.9 37.3 32.7 26.4 16.8 9.5 7.7 4.5 15.5 21.9 

1379 19.6 25.2 31.1 35.7 36.0 32.3 21.2 13.6 8.1 6.8 4.0 14.6 20.7 

1378 17.8 26.3 33.1 33.8 35.6 33.6 26.7 15.0 7.5 6.7 3.4 11.8 20.9 

1377 19.5 23.2 30.9 35.0 34.1 34.2 25.7 20.2 14.7 7.8 9.7 13.6 22.4 

1376 15.9 24.0 31.0 34.2 37.9 31.6 26.4 15.0 9.3 -0.7 1.3 7.8 19.5 

 21.2 13.3 6.3 5.5 9.3 16.4 26.2 32.2 36.1 34.9 31.3 24.5 18.6 میانگین

ذ: اداره کل هواشناسی استان زنجانماخ  
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 7911-7937در دوره آماری  سلسیوس درجه به سینوپتیک ماهنشان ایستگاه ساالنه و ماهانه دمای میانگین -71جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه
میانگین 

 ساالنه

1396 12.2 19.1 23.7 28.0 29.3 26.2 17.2 13.3 4.4 6.3 2.7 10.8 16.1 

1395 11.6 19.0 22.8 27.2 28.7 25.4 17.4 11.8 2.7 1.7 0.2 5.3 14.5 

1394 12.9 19.2 24.9 28.7 28.5 23.2 18.8 10.4 2.9 2.4 3.7 10.4 15.5 

1393 11.9 20.6 23.8 27.9 28.6 25.8 17.6 8.4 5.4 4.0 6.4 6.8 15.6 

1392 14.1 15.8 22.8 26.8 26.7 24.7 17.4 9.6 4.5 
-

1.2 
1.5 9.2 14.3 

1391 11.8 18.1 22.7 25.7 28.8 24.6 18.8 11.7 6.0 2.3 7.3 9.0 15.6 

1390 13.4 16.4 23.7 27.9 28.0 22.9 17.8 7.2 1.5 1.4 0.8 3.3 13.7 

1389 12.5 16.2 24.3 28.8 26.9 24.3 20.6 11.3 6.3 
-

1.4 
-1.3 6.2 14.6 

1388 10.1 16.9 21.4 27.2 26.2 23.0 16.4 11.3 4.8 7.8 5.1 11.2 15.1 

1387 15.7 18.5 23.4 26.4 28.4 19.1 19.1 8.5 4.5 1.3 5.0 8.6 14.9 

1386 10.1 17.1 23.9 25.4 26.9 24.9 12.9 12.9 4.7 
-

5.7 
-3.0 6.9 13.1 

1385 13.7 18.2 24.3 27.2 28.4 25.3 10.8 10.8 0.5 
-

9.5 
0.9 6.0 13.1 

1384 12.2 18.3 22.7 27.1 28.6 24.1 18.9 9.2 7.3 0.6 4.4 9.2 15.2 

1383 11.2 16.6 21.4 26.3 28.0 24.8 19.1 11.6 2.7 0.0 -5.0 6.8 13.6 

1382 11.7 16.0 20.9 26.5 27.1 24.9 19.1 11.9 4.4 2.6 4.3 8.2 14.8 

1381 12.2 15.9 23.2 27.1 27.2 24.7 21.3 12.1 3.4 2.2 3.0 6.3 14.9 

1380 15.6 18.4 22.8 26.2 28.8 24.5 19.1 10.6 5.8 3.3 -0.3 8.6 15.3 

1379 13.7 18.6 23.2 27.9 28 24.7 15.7 9.3 4.1 2.8 0.2 8.3 14.7 

1378 11.6 18.8 24.9 26.3 28.2 25.4 18.8 9.7 3.8 2.6 -1 5.7 14.6 

1377 13.5 16.8 23.3 27.6 26.7 26 17.6 12.9 8.8 3.6 4.5 7.1 15.7 

1376 10.2 17.1 23.4 26.8 29.5 23.7 19.5 10.2 5.5 
-

4.6 
-2.5 3.6 13.5 

 14.7 7.5 1.8 1.1 4.5 10.7 17.8 24.4 28.0 27.1 23.2 17.7 12.5 میانگین

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 سینوپتیک زنجان ایستگاه ماهانه حرارتی رژیم .9نمودار

 
 ماخذ: مشاور طرح



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

151 

 7911-7937آماری  در دوره سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک ایستگاه متوسط حداکثر رطوبت نسبی -73جدول

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1396 79 67 49 58 55 56 74 81 85 75 92 79 70.8 

1395 79 69 50 52 50 48 53 75 70 88 88 88 67.5 

1394 68 52 49 32 43 41 45 64 67 63 54 51 52.2 

1393 73 64 51 57 48 50 71 84 90 80 78 77 69 

1392 67 68 52 51 59 51 53 85 84 88 79 77 68 

1391 80 76 62 64 51 64 64 87 87 74 77 69 71 

1390 60 79 54 49 53 64 53 83 87 91 82 72 69 

1389 74 81 55 48 43 55 55 66 62 86 79 78 65 

1388 69 69 62 56 59 61 61 84 86 75 79 67 69 

1387 56 56 48 56 50 58 58 88 78 76 82 68 65 

1386 76 73 63 63 57 58 59 58 83 81 83 76 69 

1385 74 75 53 53 46 52 64 79 87 87 85 82 70 

1384 58 71 58 54 56 57 56 76 83 78 80 64 66 

1383 70 74 71 62 62 51 55 83 84 82 81 82 71 

1382 71 73 70 60 58 54 62 77 86 87 80 73 71 

1381 72 74 52 54 52 53 50 75 85 82 82 82 68 

1380 63 59 47 56 48 56 56 73 84 76 84 67 64 

1379 66 61 56 50 46 48 60 80 85 79 81 69 65 

1378 59 57 40 50 47 51 49 74 75 78 68 66 59 

1377 66 75 54 51 62 50 60 67 71 79 72 58 64 

1376 54 57 56 57 51 51 47 79 84 70 72 74 63 

 66 72 79 80 81 77 57 54 52 54 55 68 68 میانگین
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 7911-7937در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک ایستگاه متوسط حداقل رطوبت نسبی -27جدول

 میانگین ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1396 34 22 13 22 17 16 38 38 37 32 52 33 29.6 

1395 36 20 17 18 14 12 18 31 35 40 50 40 27.7 

1394 25 15 14 18 13 26 28 50 53 47 41 39 30.6 

1393 24 20 16 21 16 14 31 41 55 38 34 29 28.4 

1392 21 27 16 16 22 14 19 45 50 53 41 33 30 

1391 36 29 22 21 13 20 22 43 53 38 36 29 30 

1390 20 30 16 15 17 21 19 48 39 56 48 36 30 

1389 32 39 16 13 13 17 17 25 27 63 49 38 29 

1388 33 24 25 20 25 22 22 45 50 41 45 36 32 

1387 17 14 13 20 16 21 21 54 37 42 44 28 27 

1386 38 34 22 26 21 19 21 21 45 55 57 31 33 

1385 29 31 21 23 19 16 42 42 52 64 54 39 36 

1384 28 25 18 21 20 20 19 42 36 54 45 19 29 

1383 32 33 34 27 26 18 22 49 41 51 61 42 36 

1382 34 28 27 26 25 19 25 39 53 55 42 31 34 

1381 38 29 21 23 16 15 19 32 61 43 49 41 32 

1380 25 21 17 23 19 23 23 33 51 43 52 27 30 

1379 31 23 25 20 20 21 31 54 60 57 62 33 36 

1378 26 20 13 19 17 21 26 49 56 58 45 43 33 

1377 33 36 20 21 27 22 34 42 44 57 46 31 35 

1376 33 23 21 21 18 20 21 47 60 55 53 53 36 

 32 35 48 50 47 41 25 19 19 21 19 26 30 میانگین

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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  ماهنشان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی نمودار حداقل و حداکثر . 1نمودار
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 7911-7937در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک ایستگاه متوسط رطوبت نسبی -27جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین هسال/ما
میانگین 

 ساالنه

1396 57 44 31 40 36 36 56 60 61 53 72 56 50.2 

1395 57 45 34 35 32 30 35 53 53 64 69 64 47.6 

1394 46 33 31 25 28 34 36 57 60 55 47 45 41.4 

1393 49 42 33 39 32 32 51 63 73 59 56 53 48.5 

1392 44 47 34 34 41 33 36 65 67 70 60 55 49 

1391 58 52 42 42 32 42 43 65 70 56 56 50 51 

1390 40 54 35 32 35 42 36 65 63 73 65 54 50 

1389 53 60 35 31 28 37 36 46 44 74 64 58 47 

1388 51 46 43 38 42 45 41 64 68 58 62 52 51 

1387 37 35 30 38 33 40 40 71 57 59 63 48 46 

1386 57 54 43 45 39 38 41 39 64 68 70 54 51 

1385 51 53 37 38 33 34 46 61 70 75 70 61 52 

1384 43 48 38 37 38 38 38 59 60 66 62 42 47 

1383 52 54 53 44.7 43.9 35.2 38.7 66 63 67 71.2 63 54 

1382 52 50 48 42.4 41.4 36.2 43.1 57.4 69 70 60.5 51 52 

1381 55 51 36 38 33.8 34.1 34.3 53 72 62 64.4 41 48 

1380 44 40 32 39 34 39 39 52 67 59 67 46 47 

1379 49 42 40 35 33 35 46 67 73 68 72 51 51 

1378 42 38 27 34 32 36 38 61 66 68 57 55 46 

1377 49 55 37 36 44 36 47 55 57 68 59 45 49 

1376 43 40 38 39 35 36 34 63 72 63 63 63 49 

 49 53 63 65 64 59 41 37 35 37 37 47 49 میانگین
 

  ماهنشان سینوپتیک ماهانه ایستگاه رطوبتی رژیم . 1نمودار

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 ا تجزیه و تحلیل نوسانات دما

لیمای در ناحیاه   مقایسه کلی میان مقادیر شاخص های دمایی در ایستگاه ماهنشان که هر دو نمایانگر خصوصایات اق 

ماهنشان و در محدوده منظومه انگوران هستند، نشان می دهد که سقوط شادید دماا در فصال زمساتان باه شاکل       

مقادیر حداقل مطلق در ایستگاه ماهنشان به مراتب شدیدتر از سایر مناطق است به طوری که دامنه تغییرات دماایی  

درجاه ساانتی گاراد در طای ساال       7104ه در تابستان حدود + درج44در زمستان تا  -2704در ایستگاه ماهنشان از 

 است که نوسان دمایی باالیی می باشد.

نوسانات دما در ارتفاعات پالین و نقاط دشتی به مراتب شدیدتر از دامنه های کوهستانی و ارتفاعات بااال اسات. ایان    

العاه را هام تشاکیل مای دهناد، در      امر، یعنی ثبات نسبی شرایط دمایی در ارتفاعات که بیش ترین ساطوح موردمط 

پایداری شرایط آبدهی رودخانه های منطقه اثارات گساترده ای دارد.همچناین بررسای و مطالعاه ی اصالی دماا در        

ایستگاه موردمطالعه نشان می دهد که ایستگاه ماهنشان از اردیبهشات تاا اول مهار از لحااظ دماالی دارای شارایط       

 متعادل  می باشد.

ز و گسترش و نفوذ توده های هوای سرد از نیمکره شمالی، افت دمای هوا با شتاب شروع می گردد و با آغاز فصل پالی

این سیر کاهشی تا پایان اسفندماه ادامه یافته و سپس به کندی شروع به افزایش می کند و تادریجا  از شادت سارما    

 کاسته شده و به آرامی گرم می شود.

ن و مرداد ماه گرمترین ماه سال می باشند و افزایش و کاهش دما بستگی کامل در ایستگاه ماهنشان، دی ماه سردتری

 به فعالیت و گسترش سیستم های پرفشار مناطق سیبری و قطبی دارد که منطقه را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

درجه  -27متر از هر زمان که سیستم های مذکور با فعالیت بیشتری به نواحی پالین تر گسترش یابند دمای هوا به ک

سانتی گراد نزول می کند که یخبندان سختی را به همراه دارد. بنابراین در ماه اردیبهشت تا اول مهرماه کاه شارایط   

دمالی مساعد می باشد، برای هر گونه فعالیتی بخصور گردشگری مناسب بوده و در دیگر ماهها برای عالقمندان باه  

ارد. براساس اطالعات مربوط به میانگین دمای هوا در فصول مختلاف ساال،   تفریحات زمستانی جذابیت کافی وجود د

درجه سانتیگراد و میانگین دمای فصل  404میانگین دمای هوا در ایستگاه ماهنشان در سردترین فصل یعنی زمستان 

ما در فصل پااییز  درجه سانتیگراد و میانگین د 2105درجه سانتیگراد و مقدار این پارامتر در فصل تابستان  1708بهار

درجه سانتیگراد می باشد و مقدار این پارامتر در فصل های بهار و تابستان نشانگر معتدل بودن این دو فصال در   11

منطقه و با توجه به مشابهت اقلیمی در محدوده موردمطالعه برای امور مختلف، بسیار مناسب و مطلوب می باشد ولی 

 ای اجرای بسیاری فعالیت ها محدودیت ایجاد می کند. در فصل زمستان هوا در این منطقه بر

 رشبا یها یژگیو -

 رشبا ننوسا

 سینوپتیک هیستگاا 1491-1477 ریمادوره آ به طمربو رشبا ساله 21 رمااز آ منطقه رشبا یمرژ تعیین ایبر

 . ستا هشد دهستفااماهنشان 

 دلمعا منطقه ساالنه رشبا متوسااااط انمیز ال او که دشو می همشاهد ،ماهانه رشبا متوسط رماآ مربااااوط ولجد در

 دارنمو. باشد می میلیمتر 41 با برابر فروردین  همادر  ل،سا رشبا بیشترین نمیا یندر ا که باشد می میلیمتر 24108
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 بهار فصلدر  ساالنه رشبا صددر 47شامل  منطقه فصلی رشبا هعمد که نیز نشان می دهد منطقه ماهانه رشبا یمرژ

 .دپیوند می عقوو به زمستان فصلدر  ساالنه رشبا صددر 29  یبعد مرتبه. در دوندپی می عقوو به

 رشبا کنشاپرو  عنو ان،میز

 سیکلونی دسر یها نجریا  ترکیبآن   دیجاا صلیا عاملو  ستابااااااارف  عنواز  عمدتا  مطالعاتی ودهمحددر  رشبا

، تأثیر بخارهای دریای خزر و اطرافهای وهستانوجود ک  ستا رخز ییادر مگر رپرفشا سامانه با غربیو  مدیترانه ای

بسیار مؤثر  ماهنشانشمال و شرق آن در میزان بارندگی و نوسان دمای شهرستان مراتع بادهای سرد شمالی و وجود 

 11در  هیژو به ساالنه رشبا میانگین که هدد می ننشا ساله 21 ریمادوره آ طیدر  رشبا اتتغییر سیربر .اسااااات

 یندر ا ساالنه رشبا میانگین که ریطو به ستا شتهدا کاااااهش بهرو  یندرو( 1487-1491) ریماآدوره  خیرا لسا

 جالب نکته. میلای متار باوده اسات     251سال قبل  11در حالی که در ست ا هشد ثبت میلیمتر 247 تقریبا  لسا 11

و  نمستاز لفصودر  رشبا صددر کاهش بادوره دو  ینا طیدر  هم منطقه فصلی ندگیربا یعزتو یمرژ ینکها توجه

 می عموضو ین. استا هنجامیدا بهاره ندگیربا یمرژ تشدید به یعنی فتهر پیش بهار فصلآن در  بیشتر نباشتو ا پالیز

 غربی یها نجریاو  لیونادمر اجموی الگوا تغییرو  تمسفرا فوقانی حسطو سینوپتیک یلگوهاا تغییراز  ناشی نداتو

 قلیما تغییر که دکر یگیر نتیجه انتو می شیربا تنوسانا با ههدو د ینا مایید تسانانو  مقایسه با لحا هر به. باشد

 لحتماا یشافزو ا بیشتری ها رشبا عقوو با اههمر گرمایی ظرفیت یشافزا با نهمزما مطالعاتی ودهمحدای در  منطقه

ی ها حوضه فضایی ییزر برنامهدر  رخصو به عموضو ین. ادبو هداخوخصوصاااا در فصااال بهاااار  ی خیز سیل خطر

 . شتدا هداخو ورتضرآن  مرتعی یها عرصهاز  حفاظتو  کوهستانی
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-7937در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه رشبا عمجمو متوسط -22جدول

7911 

 نهساال اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ماه

1396 27.3 17.9 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 19.0 3.4 8.0 80.5 21.8 179.3 

1395 55.5 18.2 9.7 24.1 0.0 0.0 0.0 34.5 26.2 22.3 29.5 18.1 238.1 

1394 32.4 2.6 9.5 3.3 0.0 22.1 17.8 60.4 17.9 5.1 11.0 39.0 221.1 

1393 29.4 20.7 6.7 24.9 0.0 0.0 34.7 19.3 37.5 2.2 15.9 20.4 211.7 

1392 24.1 30.7 12.0 0.0 0.7 0.0 1.0 54.6 46.9 3.0 15.8 44.7 233.5 

1391 56.5 45.9 42.6 11.4 5.8 1.9 7.5 87.9 18.8 19.5 36.2 19.6 353.6 

1390 25.8 75.6 20.7 0.9 0.0 4.0 1.9 62.7 1.7 20.9 35.0 12.0 261.2 

1389 42.0 107.8 4.0 0.3 1.3 3.1 0.0 7.0 24.8 51.8 6.9 30.1 279.1 

1388 51.8 36.7 30.7 14.4 0.0 19.5 5.3 81.0 18.8 10.0 31.8 35.6 335.6 

1387 6.6 20.0 3.4 4.7 5.0 9.1 3.6 60.6 4.1 12.7 19.6 15.3 164.7 

1386 95.8 53.6 24.4 13.6 6.9 14.1 1.8 2.9 45.0 6.3 25.1 50.7 340.2 

1385 46.7 42.1 3.4 3.6 0.0 1.5 40.8 40.8 14.0 29.5 29.7 14.0 266.1 

1384 14.3 46.8 4.8 0.0 6.5 0.0 0.4 48.0 7.1 33.4 61.6 4.4 227.3 

1383 26.0 78.8 15.1 13.1 0.0 0.0 4.5 39.4 3.3 20.6 25.5 19.3 245.6 

1382 74.2 53.3 65.4 3.0 7.3 3.5 2.2 19.7 58.3 34.7 16.2 2.6 340.4 

1381 55.3 29.7 0.0 1.6 7.1 0.0 1.2 21.0 84.5 5.4 49.0 29.4 284.2 

1380 35.7 28.4 0.1 7.0 1.6 2.4 9.6 37.2 33.7 16.3 20.8 42.2 235.0 

1379 82.0 31.5 3.5 7.0 2.0 0.0 12.5 33.5 27.0 10.0 23.4 4.0 236.4 

1378 32.0 15.5 0.0 12.5 3.0 0.0 0.0 16.0 19.0 24.0 16.5 26.5 165.0 

1377 46.5 52.0 11.5 2.5 2.0 1.0 5.0 7.5 1.5 48.0 18.5 12.0 208.0 

1376 21.0 20.5 17.5 19.5 0.0 3.0 10.5 47.0 26.0 49.5 24.5 55.5 294.5 

1375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 17.5 15.0 15.5 1.0 20.0 0.0 

 353.6 55.5 80.5 51.8 84.5 87.9 40.8 22.1 7.3 24.9 65.4 107.8 95.8 حداکثر

 0.0 2.6 1.0 2.2 1.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حداقل

 241.8 24.4 27.0 20.4 24.3 37.2 8.5 3.9 2.3 7.7 13.0 37.7 40.0 میانگین

 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 7911-7937در دوره آماری  یوسسلس درجه به ماهنشان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانه رشبا حداکثر -29جدول

 حداکثر ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1396 9.6 12.8 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 11.3 3.4 5.5 23.8 7.0 23.8 

1395 16.0 7.4 4.0 9.3 0.0 0.0 0.0 22.9 16.7 13.2 7.3 4.5 22.9 

1394 15.0 1.0 4.0 2.7 0.0 17.3 7.7 20.0 5.2 4.1 8.7 30.2 30.2 

1393 19.4 7.9 4.0 11.8 0.0 0.0 15.7 9.0 9.5 1.7 6.7 10.3 19.4 

1392 7.8 13.0 8.0 0.0 0.7 0.0 1.0 22.2 10.2 2.0 8.2 24.7 24.7 

1391 24.1 31.8 21.2 4.0 3.7 1.9 7.5 48.1 9.0 18.8 21.1 8.7 48.1 

1390 9.8 10.8 17.2 0.6 0.0 3.6 1.3 13.7 1.7 5.5 17.8 6.2 17.8 

1389 15.3 22.6 3.3 0.3 1.3 0.0 0.0 6.9 24.3 16.8 5.0 6.5 24.3 

1388 39.1 18.4 11.5 14.4 0.0 5.3 5.3 26.8 9.7 8.3 12.6 12.6 39.1 

1387 4.7 12.3 3.4 4.1 5.0 2.6 2.6 20.3 2.1 5.5 6.7 7.6 20.3 

1386 38.4 11.2 11.6 12.4 3.2 13.9 1.9 1.9 26.1 4.1 7.6 31.1 38.4 

1385 19.3 13.9 1.8 3.6 0.0 1.5 12.5 12.5 9.5 18.5 24.0 5.5 24.0 

1384 9.6 12.5 1.6 0.0 3.8 0.0 0.3 24.6 4.6 8.8 27.3 4.0 27.3 

1383 7.5 26.4 3.8 5.5 0.0 0.0 3.9 7.3 1.6 7.3 8.1 8.6 26.4 

1382 22.2 14.6 10.2 3.0 6.0 3.5 2.0 8.7 11.6 21.0 7.8 0.8 22.2 

1381 19.0 6.2 0.0 1.6 3.6 0.0 1.0 13.4 27.6 2.8 20.4 7.4 27.6 

1380 14.0 19.0 0.1 5.6 1.0 1.6 6.8 13.2 13.6 6.4 8.5 30.6 30.6 

1379 39.5 18.0 2.0 4.0 2.0 0.0 4.0 10.0 6.5 3.5 6.5 3.5 39.5 

1378 14.0 4.5 0.0 6.5 1.5 0.0 0.0 6.5 12.5 11.0 5.5 10.5 14.0 

1377 13.5 12.0 5.5 1.5 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 27.0 5.0 5.0 27.0 

1376 11.0 8.0 7.0 7.0 0.0 3.0 4.0 14.0 10.0 13.0 10.5 35.5 35.5 

 48.1 35.5 27.3 27.0 27.6 48.1 15.7 17.3 6.0 14.4 21.2 31.8 39.5 حداکثر

 

 ماهنشانسینوپتیک هیستگاا فصلی شربا یمرژ. 7نمودار
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 سینوپتیک ماهنشان هیستگاا ماهانه ندگیربا یمرژ. 1نمودار

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 

در دوره آماری  سلسیوس درجه به ماهنشان سینوپتیک هیستگاا ساالنهو  ماهانهحداقل، میانگین و حداکثر بارش  .1نمودار 

7937-7911 

  

 بتطوو ر رشبا ،گرما بطهرا تبیین

 رشباو  ارتحر جهدر ساالنهو  ماهانه نسبت تعیین

 ترسیم بر مبتنی رکا. در روش دشو می دهستفاا افگروهایتر دارنمواز  شناسی قلیما تمطالعادر  رمنظو ینا ایبر

 نبیا دارنمو لمحصو که دشو می ترسیم هم با طتبادر ار ینحو به منطقه یک یماو د رشبا رماآ افگروهایتر دارنمو
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 می افگروهایتر دارنمواز  دهستفاا با که ریطو به. ستا سیربر ردمو منطقه قلیمیا تنوساناو  اتتغییر ضریب هکنند

 ساله 21 رمااز آ رمنظو ینا ایبرداد.  تشخیصرا  منطقه قلیمیا حساسیتو  قلیمیا شدید تنوسانا حتیرا به انتو

 دارنمو. ستا هشد دهستفاا ماهنشااااااااااااان سینوپتیک هیستگاا 1477 -1491 یها لسا به طمربو یماو د رشبا

 یلگوو ا میلیمتر 401 ودحددر  ختالفیا ساالنه مطالعه ردمو منطقه رشبا یلگوا که هدد می ننشا هاااااااایتروگراف

 نیز هشد ترسیم دارنمو پهن یلگو. استا شتهدا ادجه سانتیگردر 42 ودحددر  ختالفیا ساالنه نیز منطقه تیارحر

 .باشد می لسا لطوآن در  باالی حساسیت ضریبو  قلیمیا صلیا عناصر زیاد نسبتا  تنوسانا ههندد ننشا

 

 منطقه افگروهایتر .3دارنمو

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح

 طوبتو ر خشکی ساالنهو  ماهانه نسبت تعیین

 دارنمو ترسیم. در روش دشو می دهستفاا ترمیکومبرآ دارنمواز  شناسی قلیما تمطالعادر  رمنظو ینا ایبر

 هکنند نبیا دارنمو لمحصو که دشو می ترسیم هم با طتبادر ار ینحو به منطقه یک یماو د رشبا رماآ ترمیکومبرآ

 رشبا که هایی ه)ما بمرطودوره  اومتد انمیزو  ست(ا رشبااز  بیشتر ماد که هایی هخشک )مادوره  اومتد انمیز

 1477-1491 یها لسا به طمربو  یماو د رشبا ساله 21 رمااز آ رمنظو ینا ایبر. باشد می ست(ا مااز د بیشتر

 7 لطودر  لسا خشک نسبتا  رهدو که هدد می ننشا ذیاال  دارنمو. ستا هشد دهستفاا ماهنشااان سینوپتیک هیستگاا

 .کند می اپید مهادا اواسط آذرماهتا و  زغاآ همااواسط اردیبهشت از  هما
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 منطقه ترمیکومبرآ. 77دارنمو

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان و مشاور طرح

 ارتفاعی تطبقاو  ماد رش،با بین همبستگی بطروا سیربر

در  ماو د رشبا فضایی اتتغییر ندرو تادارد  ورتضر ابتدا قلیمیا تمطالعای از دبررکا یگیر نتیجه یک انعنو به

ی ابر. شوند محاسبه منطقهدر  تفاعیار تطبقا با اتتغییر ندرو ینا بستگیهم بطروا سپسو  دشو تبیین      منطقه

 ساله 51 ریمادوره آ ایبرو  WorldClim  قلیما جهانی شبکه یهاو از داده  مبنا -شبکهاز روش    رمنظو ینا

 پیکسل یکتفک به (Correlation Coefficient) همبستگی نموآز منجاا با مه. در اداددگر می دهستفاا 1951-2111

 یمتغیرهاو  سو یکاز  عتفاار متغیر بین R= -1،91همبستگی ضریب  DEMقومی ر تفاعیار متغیرو  ماد رش،با یها

 هشد منعکس نقشااه هااای صاافحه بعااد در  که مدآ ستد ( بهSig=1،1) داریمعنا  زهبادر  یگرد یسواز  ماو د رشبا

 .  ستا
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 ان زنجان مناطق هم باران منظومه انگوران است -77-2نقشه 
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 مناطق هم دما منظومه انگوران استان زنجان  -72-2نقشه 
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 تعداد روزهای یخبندان

های اقتصادی، کشاورزی، عمرانی، گردشگری و غیره ممکان اسات محادودیت    ای از فعالیتپدیده یخبندان برای پاره

ای عاادی  و شرایط جغرافیالی پدیاده ایجاد کند. فراوانی روزهای یخبندان در محدوده موردمطالعه بر حسب موقعیت 

باشد. با توجه دارای روزهای یخبندان بیشتری می دشتی است و مناطق مرتفع و کوهستانی برفگیر، نسبت به مناطق

متوساط تعاداد    ماهنشاان  به اطالعات مربوط به تعداد روزهای یخبندان در یک دوره طوالنی موردمطالعه در ایستگاه

های احتماال وقاوع آن وجاود     ماه 7باشد که روز در سال می 77های مذکور به ترتیب گاهروزهای یخبندان در ایست

دارد. میانگین ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند حاداکثر، در ماههاای فاروردین و    

 .حداقل است تا شهریورآبان متوسط و در ماههای اردیبهشت 

 آماری مورد مطالعهدر دوره ماهنشان وزهای یخبندان در ایستگاهمجموع ر وسطمت -21جدول

 جمع ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال/ ماه

1396 3 0 0 0 0 0 0 1 23 16 18 0 61 

1395 0 0 0 0 0 0 0 1 22 30 28 13 94 

1394 0 0 0 0 0 0 0 2 24 17 22 3 68 

1393 6 0 0 0 0 0 0 9 13 21 18 14 81.0 

1392 0 0 0 0 0 0 0 2 13 29 22 8 74.0 

1391 4 0 0 0 0 0 0 1 10 24 10 8 57.0 

1390 0 0 0 0 0 0 1 8 28 25 24 22 108.0 

1389 2 0 0 0 0 0 0 11 25 26 23 12 99.0 

1388 2 0 0 0 0 0 0 0 15 5 13 3 38.0 

1387 0 0 0 0 0 0 0 5 14 23 12 8 62.0 

1386 3 0 0 0 0 0 0 5 18 28 28 10 92.0 

1385 1 0 0 0 0 0 0 8 28 30 21 16 104.0 

1384 4 0 0 0 0 0 0 5 16 22 15 11 73.0 

1383 4 0 0 0 0 0 0 1 24 25 28 9 91.0 

1382 5 0 0 0 0 0 0 5 13 18 15 10 66.0 

1381 0 0 0 0 0 0 0 4 17 24 20 11 76.0 

1380 0 0 0 0 0 0 0 4 6 16 25 12 63.0 

1379 0 0 0 0 0 0 0 2 19 22 24 9 76.0 

1378 1 0 0 0 0 0 0 6 17 24 25 18 91.0 

1377 2 0 0 0 0 0 0 0 7 15 20 15 59.0 

1376 3 0 0 0 0 0 0 0 8 30 27 17 85.0 

 77 11 21 22 17 4 0 0 0 0 0 0 2 میانگین
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 آماری مورد مطالعهدر دوره ماهنشان یخبندان در ایستگاه مجموع روزهای وسطمت. 77نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان

 مجموع ساعات آفتابی

ساعت در ماه  45409 از ماهنشانمتوسط ماهانه ساعات حقیقی تابش آفتاب در ایستگاه  زیرهای جدول براساس داده

سااعت و میاانگین ماهاناه آن     288102ت و مقدار سااالنه آن برابار   متغیر اس دی ماهساعت در ماه  14804تا  تیرماه

 باشد. ساعت در ماه می 24105
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 در دوره آماری موردمطالعه ماهنشان مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه -21جدول

 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1396 224.1 275.1 380.5 334.3 336.9 321.9 275.4 156.7 192.8 158.1 154.1 159.0 2968.9 

1395 181.3 237.9 317.0 351.1 351.6 318.3 285.8 183.2 189.4 163.3 122.2 194.1 2895.2 

1394 235.9 317.6 338.8 311.8 367.7 298.8 211.1 128.5 125.5 164.3 197.4 198.4 2895.8 

1393 244.5 277.3 327.9 336.9 352.9 324.5 229.7 192.8 102.2 175.8 181.6 238.6 2984.7 

1392 254.8 245.4 336.6 394.8 366.1 340.2 286.7 165.8 140.6 150.3 192.2 201.7 3075.2 

1391 213.9 278.7 343.5 350.3 331.5 325.9 259.5 160.0 108.0 189.2 178.8 184.4 2923.7 

1390 254.2 212.2 340.2 349.5 354.3 323.7 266.7 137.1 188.2 138.2 177.8 225.8 2967.9 

1389 244.3 198.9 322.3 371.9 350.4 273.3 273.3 245.3 206.6 109.4 185.0 174.8 2955.5 

1388 190.5 250.1 295.2 342.4 364.2 263.6 263.6 158.8 148.1 127.4 124.4 134.8 2663.1 

1387 214.8 282.3 372.4 336.5 343.2 271.4 271.4 132.1 193.6 157.5 160.8 196.6 2932.6 

1386 149.9 229.4 321.0 358.7 307.5 333.2 233.1 233.1 171.0 167.1 160.7 188.8 2853.5 

1385 219.9 235.7 355.2 363.9 351.7 316.8 175.2 175.2 136.7 133.6 160.9 162.8 2787.6 

1384 229.9 261.4 350.5 376.2 337.4 340.8 259.7 189.2 190.9 120.4 154.6 223.6 3034.6 

1383 232.6 251.2 340.6 346.2 372.2 334.7 259.5 141.8 167.6 129.4 158.2 198.3 2932.3 

1382 181.3 278.7 292.9 365.4 348.9 333.1 271.4 182.4 117.7 128.1 169.5 164.3 2833.7 

1381 174.9 274.3 385.5 363.4 362.2 344.4 234.0 194.9 75.9 160.2 144.6 156.4 2870.7 

1380 - - 391.7 362.9 334.0 333.4 240.2 191.1 113.8 150.7 170.8 201.3 2489.9 

 2886.2 188.5 164.3 148.4 151.1 174.6 252.7 317.5 349.0 353.9 341.9 256.6 215.4 میانگین

 در دوره آماری موردمطالعه ماهنشان مجموع ساعات آفتابی در ایستگاه. 72نمودار 

 
 ماخذ: اداره کل هواشناسی استان زنجان
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 بررسی وضعیت باد منطقه

 هیستگاا 1477-1491 یها لسا یسالها به طمربو ساله 21 رمااز آ منطقهدر  ییاهو تجریانا غالب ندرو تعیین ایبر

 ریمادر دوره آ دبا سرعت میانگینو  نیاوافر ذیاال ولجددر  ابتدا رمنظو ینا ایبر. شد دهستفاا ماهنشااان سینوپتیک

و در  ماهانه سمقیادر  منطقه دگلبا امیاگرد نیز ذیااال دارنمودر   رطو همین. دشو می لهارا ماهانه سمقیادر   رمذکو

از  همو  نیاوافر نظراز  هم منطقه دبا غالب جهت که هدد می ننشا دارنمو ین. استا هشد لهارا ساله 21 ریمادوره آ

 تأثیر تحت هعمد رطو به مطالعه ردمو منطقه ینابنابر. ستاجناااوب  دبااز آن  بعدو  جناااوب شااارقی دبا تشد نظر

 هیستگادر ا دباوزش  ریماآ سیربر. نددار نجریا متاار باار ثانیااه 21 سرعت ینمیانگ با که ستا شاارقیغالب  یهادبا

 یباال ازتر شاارقی یها جمو با ستااهمر باال طوبتیو ر تیارحر پتانسیل با جنااوب شاارقی دبا کهداد  ننشا ماهنشااان

 سمقیادر ) نکوهستا سمتاز ب جنو دباو  نتابستا یها همادر  عمدتا  سینوپتیک سمقیادر  تمسفرا

 .   نددار نجریا نمستاز یها همادر  عمدتا  سینوپتیک سمقیادر  غربی دباو کلیماتیک( وکرمی

 ساله 27 ریمادوره آ میانگین ایبر ماهانهسمقیادر  منطقه دگلبا دارنمو .79 دارنمو
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 *7911-7937ایستگاه ماهنشان در دوره آماری  دبا سرعت میانگینو  نیاوافر  -27 ولجد

 ساالنه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/سال

1396 21019 18016 21015 21011 06010 05009 18011 15012 27010 21030 15009 21018 21030 

1395 30018 30018 29021 22025 24010 21011 12010 24012 24020 25015 13011 15017 22025 

1394 16015 21019 30012 24010 31008 31012 33012 22015 18014 15013 12012 24035 24035 

1393 36013 22015 12015 28015 12010 19020 22008 24014 12011 15013 24012 24015 19020 

1392 21012 24010 12010 32010 29010 15012 21015 30008 15017 15009 15012 21032 21032 

1391 12013 22015 24014 22012 28009 30011 24013 13009 10009 15018 12012 24020 24020 

1390 22016 22017 24022 34012 5013 11009 33012 22010 22010 12010 12012 22018 24022 

1389 16010 34011 34009 32008 6009 22010 30007 19015 11015 12010 12012 16012 19015 

1388 21022 18016 11020 32012 32009 21012 21015 18012 11009 26028 12008 13013 26028 

1387 18015 22020 22011 5015 32012 32022 21009 18010 01310 16015 22012 22020 32022 

1386 21016 32015 18012 21011 22015 33012 24009 22020 13011 32011 12011 16012 22020 

1385 22014 25018 21008 32008 32008 32010 25015 23008 32011 14015 13012 21013 25018 

1384 18011 25030 19011 33008 21010 34008 12010 12008 15012 15009 24015 17014 25030 

1383 25012 15009 32008 13009 24012 25009 18008 12009 12009 22012 21020 16012 21020 

1382 22016 22012 22008 32008 32008 22008 22016 25012 22012 15012 24022 18022 24022 

1381 22010 22014 22008 07010 21020 32008 22012 22010 15009 15008 16010 22014 21020 

1380 30015 32012 35016 22010 34008 35007 22012 16009 22010 23014 33010 21010 35016 

1379 27013 33014 34012 21012 34010 34009 20012 17010 15012 16012 25014 20013 33014 

1378 13012 34016 13016 22012 34012 13012 13016 13012 13016 14018 12016 17018 14018 

1377 20016 31016 17006 34008 05006 34006 22008 13012 13016 13016 13016 18016 20016 

حداک

 32022 21020 22025 24022 25030 21022 ثر

22016  

،  

13016 22020 24020 21030 24022 24035 25035 

 سمت باد)درجه( ی( سه رقم بعدهی)دورقم اول از سمت راست سرعت باد)متر بر ثان*

 اهوآب و عنو تعیین

 تنرماروش د

 قع ضریبروش در وا ین. در ادشو می دهستفاا( DeMartonتن )رماد دیپیشنها رکااز روش   ابتدا رمنظو ینا ایبر 

نیز را  قلیما عنو تفسیر ایبر تعمیم قابلیت که دشو می تعیینآن  یماو د رشبا رماآ سساا بر منطقه یک خشکی

 :دشو می دهستفاا یرز بطهاز را رمنظو ینا ایبردارد. 

 
  عنو 1 سساا بر( I)خشکی ضریب.ستا ساالنه یماد متوسط (T)و  ساالنه رشبا (P) ،خشکی ضریب( Iدر آن ) که

و  میلیمتر 24108 ساالنه رشبا میانگین سساا بر .ددمیگر تعیین زیااار ولجد یمبنا برای  و  رهحا تا خشکاز  قلیما
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 که مدآ ستدبه  9079 دلمعا مطالعه ردمو منطقه خشکی ضریب اد،سانتیگر جهدر1407 ساالنه یمادمیانگین 

 .  ستا (1477-1491ساله ) 21  ریماآ در دوره خشک  قلیما عنو هنمایند

 تنرماد روش سساا بر قلیما یبند طبقه -21جدول

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I < 10 خشک

 I< 20 ≥10 نیمه خشک

 I< 24 ≥20 مدیترانه ای

 I< 28 ≥24 نمیه مرطوب

 I< 35 ≥28 مرطوب

I بسیارمرطوب  35 

 

 کوپنروش 

 ماد میانگین یها شاخص یمبنا بر قلیما یبند طبقه ایبر شیرو قعدر وا( Köppenکوپن ) دیهاپیشن رکادر روش  

 .شوند می لهارا کوپن یبند تقسیم نکال لیهاو یها وهگر ابتدا رمنظو ینا ایست. برا رشباو    

 بندی کوپنتقسیم  نکال لیهاو یها وهگر -21جدول

 ویژگی از نظر پوشش گیاهی آب  وهوا
ویژگی آب و 

 هوایی
 عالمت محدوده کمی دما

 ای رهحا
ای  رهحا یجنگلها  شدر جهت ماو د رشبا

 ستا مناسب
 A درجه نیست 18هیچ ماهی سردتر از  زمستان ندارد

 B ستا ختیدر نگیاها زنیااز  کمتر رشبا کمبود بارش جهت رشد درختان مناسب نیست خشک

 معتدل
بارش و دما برای رشد جنگلهای خزداندار 

 استکافی 
 زمستان مالیم

درجه قرار  18و  -4سردترین ماه بین 

 دارد
C 

 سرد
بارش و دما برای رشد مخروطیان کافی 

 است
 D درجه است -4سردترین ماه زیر  زمستان سرد

 E درجه نیست 11هیچ ماهی باالی  تابستان ندارد به علت سرمای زیاد درخت نمی روید قطبی
 

 تقسیم قلیمیا تردخر یها وهگر به قلیمیا یگرد یها یژگیو به توجه با هشد دای یها وهگراز  امکد هر ایبر سپس

   شوند می
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 بندی کوپنطبقه در  قلیمیا تردخر یهاوه گر -23جدول

 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

A 

 ادگر سانتی جهدر 18از  بیشتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

F  رمت سانتی 1 قلاحد ماهی هر ندگیربا نگینمیا 

M  11-25از  گترربز یا ویمسا لیو متر سانتی 1از  کمتر لسا هما ترین خشکدر  ندگیربا R/ 

W  11-25از  کمتر همو  متر سانتی 1از  کمتر هم لسا هما ترین خشک ندگیربا R/ 

 هما خشکترین ندگیربا aو  متر میلی حسب بر ساالنه ندگیربا r - 111)  a= rبا  ستا برابر Awو  Am یهااهوآب و  بین زمر

 (لسا

B 

 ویژگی
 با مناطقو در T2+28  از  تابستانین رابا با مناطقو  در  T2از  مستانیز رانبا با مناطقدر  (R) ندگیربا انمیز

 کمتر  2T+14 از  فصلی همه تقریبا  رانبا

 h h ادسانتیگر جهدر 18از  بیشتر ساالنه یماد میانگین 

 k 
 جهدر 18از 1 بیشتر لسا هما کمترین یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر  181از کمتر ساالنه یماد میانگین

 ادگر سانتی

 k' ادسانتیگر جهدر181از  کمتر لسا هما گرمترینو  ساالنه یماد یها میانگین 

 

C 

 ویژگی
 میانگینو  ادگر سانتی جهدر -41از  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر18از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین

 ادسانتیگر جهدر 11از 1 بیشتر لسا هما گرمترین یماد

S  
 هما ترین بمرطو ندگیربا انمیزاز   کوچکتر مگر فصلدر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نتابستا

 سانتیمتر 4از  کمترو  نمستاز

W  نتابستا هما ترین بمرطو نرابا انمیزاز   کوچکتر نمستاز هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نمستاز 

F  متر سانتی 4 قلاحد لسااز  ماهی هر ندگیربا میانگین 

 a داسانتیگر جهدر 221از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 b 
 از بیشتر لسااز  هما 4 قلاحد یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر جهدر 111

 c 
 جهدر 11از 1 بیشتر هما 4 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 

D 

 ویژگی
از  کمتر هما تریندسر یمادمیانگین  لیو  ادسانتیگر جهدر111از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین یژگیو

 ادسانتیگر هجدر -41

S  
و  نمستاز هما ترین بمرطو رانبا انمیزاز  کوچکتر مگر فصلدر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نتابستا

 متر سانتی 4از  کمتر

W  نتابستا هما ترین بمرطو رانبا انمیزاز کوچکتر  نمستاز همادر  لسا هما ترین خشک ندگیربا،  خشک نمستاز 

F  متر سانتی 4 قلاحد لسااز  ماهی هر ندگیربا میانگین 

 a داگر سانتی جهدر 221از  بیشتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

 b 
 لسااز  هما رچها قلاحد یماد میانگین لیو ادگر سانتی جهدر 221از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادگر نتیسا 111از  بیشتر

 c 
 جهدر 11از 1 بیشتر هما 4 تا 1 یماد میانگین لیو ادسانتیگر جهدر 221از  مترک لسا هما گرمترین یماد میانگین

 ادسانتیگر

 d d ادسانتیگر جهدر 48از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین 
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 ها وهگر
 ها یژگیو

 سوم دوم اول

E 

 ادگر سانتی جهدر 11از 1 کمتر لسا هما تریندسر یماد میانگین ویژگی

T  ادسانتیگر جه) درصفر( 11از  بیشتر لیو ادسانتیگر جهدر 111از  کمتر لسا هما گرمترین یماد میانگین 

F  F  ادسانتیگر جه) درصفر( 11از  کمتر لسا یها هما متما یماد میانگین 

 . شوند می لهارا ذیل ولجددر  نیز کوپن سیستمدر  هااهوآب و  اعنوا ریختصاا یها عالمتو  سامیا

 کوپنسیستم در  هااهوآب و  اعنوا  -97 ولجد

 عالمت اختصاری نام

 Af رهحا بمرطوو  مگر

 Am موسمی

 Aw , As وانسا بمرطوو  خشک

 Cwa , Cfa ای رهحا جنب بمرطو

 Csb , Csa ای نهامدیتر

 Cfc , Cfb قیانوسیا

 Dfa , Dfb , Dwa , Dwb بمرطوای  رهقا

 Dfc ,Dwc , Dwd دسر یا قطبی جنب

 Et راتوند

 Ef انیخبند

 Bwk , Bwh بیابانی

 Bsk , Bsh بیابانی نیمه
 

 )معتاااادل(  C عنواز  منطقه نکال قلیما تیپ ،مایید یها میانگین سساا برو  کوپن یبند طبقه قلیما اعنوا سساا بر

 ارقر+ 18و  -4 بین انمیز ینو ا ستا همادیدر  جهدر 101 دلمعا لسا هما تریندسر یماد میانگین  که اچر ستا

 204بارندگی در ماه های تابستان در حادود   که اچر ستا a یرمجموعهو ز S عنواز  منطقه قلیما تردخر تیپ مادارد. ا

میلمیتار مای باشاد  و     27سانتیمتر( بوده و در حالی کاه در زمساتان بیشاترین باارش حادود       4میلمیتر )کمتر از 

درجاه ساانتیگراد مای     11ماه از سال بیشتر از  1درجه و میانگین دمای  28میانگین دمای گرمترین ماه سال حدود 

 باشد.

 .دکر یبند طبقه مدیترانه ایرا منطقه  قلیما انتو می کوپن سسیستمدر  اهوآب و  اعنوا ولجد طبق ینابنابر

 نفایوروش ا

 (P) در آن که ددگر می محاسبه یرز لفرمو( از I) طوبتیر ضریب سساا بر نیز ( Ivanovنف )ایوروش ا رکادر روش  

 باشد می منطقه ساالنه تبخیرو  رشبا رامقد ترتیب به (E) و
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 سساا بر. کند می مشخصرا  منطقه قلیمیا یبند طبقه ذیاااال ولجد اردستاندا یباضر با قنطبااز ا پس( I) ضریب

 رطو به پتانسیل قتعرو  تبخیر انمیز. باشد میلیمتر می 24108 دلمعا رشبا انمیز ماهنشااااااان هیستگاا یهاداده 

 طوبتیر ضریب تمحاسبا ینا با. باشد می میلیمتر 85802 دلمعا تقریبا  مونتیث منپن لمد سساا بر هم ساالنه

 .ستا بیابانی قلیمیا طبقه ههندد ننشا که  یدآ می ستد به 1،28 دلمعا

 ایوانف روش سساا بر قلیما یبند طبقه -97جدول

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 I ≥ 1.5 بسیار مرطوب جنگلی

 I< 1.5 ≥1.0 مرطوب جنگلی

 I< 1.0 ≥0.6 جنگلی ستپیا

 I< 0.6 ≥0.3 ستپیا

 I< 0.3 ≥0.13 بیابانی

 I< 0.13 ≥0.0 لیاصحر

 

 مقایسه تبخیروتعرق پتانسیل)روش تجربی تورنت وایت اصالح شده( و میانگین بارندگی ایستگاه . 71دارنمو

 
 ماخذ: مشاور طرح

 ژهمبرروش آ

 یرز بطهاز را دهستفاا باو  رشباو  ماد یمترهاراپا سساا بر منطقه لیمقا تعیین (Emberger) ژهمبرآ رکادر روش  

 :دپذیر می  رتصو
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در    ماد یکثرهااحد متوسط ترتیب به mو  Mو  ساالنه رشبا متوسط P ژه،مبرآ ینما قلیما ضریب Q 2 در آن که

از  دهستفاا رمنظو به.باشد می کلوین جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسطو  لسا هما گرمترین

 هما گرمتریندر  ماد یکثرهااحد متوسط هنگا. آشد ثبت میلیمتر 24108 دلمعا منطقه ساالنه رشبا ابتدا قفو لفرمو

 در ترتیب به ماهنشاااان هیستگاا ایبر ساله 21 ریمادر دوره آ لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسطو  لسا

. شدند محاسبه کلوین جهدر 219075و  419025  تیرعبا بهو  ادسانتیگر جهدر -404 دی مااااه و در  4101  مااارداد

 ننشا یری زها ولجددر  ژهمبرآ ینما قلیما طبق که مدآ ستد به  21014   دلمعا ژهمبرآ ینما قلیما ضریب سپس

 . ستا مطالعاتی ودهمحد ایبر خشک قلیمیا طبقه ههندد

 می منطقه قلیما تعیین ایبر ورمشا منتخبروش  رشباو  ماد یهامترراپا تر قیقد خالتد لیلد به ژهمبرآ روش

 . باشد

 آمبرژه روش سساا بر قلیما یبند طبقه -92جدول

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 Q ≥ 150 بمرطو ربسیا

 Q< 150 ≥98 بمرطو

 Q< 98 ≥57 بمرطو نیمه

 Q< 57 ≥30 خشک نیمه

 Q< 30 ≥17 خشک

 Q< 17 خشک ربسیا

 

 ادسانتیگر جهدر به لسا هما تریندسردر  ماد یها قلاحد متوسط یبند طبقه -99جدول

 محدوده ضریب خشکی نوع اقلیم

 m ≥ 7 مگر

 m < 7 ≥3 لمعتد

 m < 3 ≥0 خنک

 m < 0 ≥3- دسر

 m < -3 دسر ربسیا

 

 بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری   -

باشد. انسان از بدو پیادایش خاود   ، شرایط جوی و اقلیمی مییکی از عوامل مؤثر بر زندگی، سالمتی و آسایش انسان

بطورمستقیم و غیرمستقیم متأثر از این شرایط بوده است و به نوبه خود هم بار اقلایم ماؤثر واقاع شاده اسات. ایان        

ش آوری، افازای تأثیرگذاری برای انسان اولیه خیلی کمتر بوده است و لیکن تأثیرگذاری انسان امروزی با پیشرفت فان 

زیست به مراتب بیشتر شده و او زندگی خود و سایر موجاودات کاره   برداری نامناسب از محیطرویه جمعیت و بهرهبی

زمین را مشکل و با مسالل پیچیده مواجه ساخته است. امروزه مطالعه تأثیر وضعیت جوی و اقلیمی بار روی زنادگی،   
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شناسای انساانی یاا    های علمی تحت نام زیسات اقلایم  شاخهسالمتی، آسایش و اعمال و رفتار انسان در قالب یکی از 

گیرد. علم زیست هواشناسی علمی است که تأثیرات فوق را در کلیه زیست هواشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می

 دهد.جانوران و گیاهان مورد مطالعه و بررسی قرار می

تواند متفاوت باشد. از از یک وضعیت جوی یا اقلیمی می با توجه به تفاوت قابل مالحظه افراد با یکدیگر، احساس آنها

توان هیچ اقلیمی را کامال  نامناسب دانست و نه یک اقلیم را برای هماه ناوع فعالیات بادنی و یاا بارای       این رو نه می

 سالمتی و رفاه همه افراد کامال  مطلوب محسوب داشت. مثال  بعضی از افراد ساکن در یاک محال، یاک روز معاین را    

ها خنک و نامطلوب احساس نمایند. جدا ها گرم و نامطلوب و بعضیممکن است مالیم و مطلوب احساس کنند. بعضی

باشد. های فردی نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در احساس آنها از شرایط جوی کامال  تأثیرگذار میاز ویژگی

از طریق بررسی یکی از عناصر اقلیمی مانند: درجه حارارت،  توان تنها احساس انسان نسبت به محیط اطرافش را نمی

گذارد و با آسایش فیزیکای او ارتبااط   رطوبت نسبی یا جریان هوا بیان کرد، زیرا ترکیب این عناصر بر انسان تأثیر می

برابار   دارد. نسبت درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در ایجاد احساس آسایش انسان تأثیر دارد. البته واکنش بدن در

ای تجربی است و در فرهنگها و مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است. بطور مثاال در آلماان   شرایط اقلیمی پدیده

درصد مطلوب است. در حالیکه در مناطق  51درجه سانتی گراد( و رطوبت نسبی  8/21درجه فارنهایت ) 5/19دمای 

کنناده شارایط   صد رطوبت مطلوب است. این ارقام، تعیاین در 81الی  71درجه فارنهایت و  85تا  74استوایی دمای 

هوایی است که انسان در آن شرایط از نظر فیزیکی راحت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را در جدولی که رطوبت 

آید که به ای بدست مینسبی بر محور افقی و درجه حرارت در محور عمودی آن مشخص شده ترسیم کنیم، محدوده

هاایی اسات کاه فارد در آن احسااس آراماش و       کننده وضاعیت گویند. این منطقه مشخصمی« قه آسایشمنط»آن 

تاوان محادوده دقیقای بارای     کند. البته به دلیل تفاوت میان دمای مطلوب هوا در مناطق مختلاف، نمای  آسایش می

نس و سن مختلف تفاوت منطقه آسایش تعیین کرد، زیرا دمای مطلوب هوا در یک منطقه مشخص برای افرادی با ج

ها بر مبنای محاسابات انجاام شاده    این توصیهدارد و به نوع میزان فعالیت و نوع میزان پوشش فرد نیز بستگی دارد. 

ترین دهد و مناسبهای حرارتی انسان نشان میبرروی درجه حرارت موثر، که اثر توامان حرارت و رطوبت را در تنش

گاراد و  درجاه ساانتی   24تاا   18گردد )در نوسان حرارتی معرفی می  "بسیار مطلوب"شرایط، که در اینجا با عبارت 

 گردد:سازد( برای روزهای هر ماه به شرح زیر اراله میدرصد مشخص می 71تا  41نوسان رطوبتی 

تن روز این ماه باا در نظار گارف   بهمن(: وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی شبانه 11دی تا  January -11. ماه دی )1

 شود.سرد توصیف میخیلی  های حرارتی انسان تنش

بامداد هر روز تاا   5/1اسفند(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  9بهمن تا  February -12ماه بهمن ) -2

-سرد توصیف می خیلی بامداد، 5/1بعدازظهر تا  5/1بعدازظهر سرد و از  5/1ظهر تا  5/12سرد، از  خیلی ظهر 5/12

 د.گرد

بعادازظهر هار روز    5/1بامداد تا  5/1روز این ماه از ساعت فروردین(: شبانه 11اسفند تا  March -11ماه اسفند ) -4

 باشند.سرد به لحاظ آسایش اقلیمی میخیلی بامداد، دارای وضعیت  5/1بعداز ظهر تا  5/1دارای شرایط سرد و از 
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روز ایان مااه از سااعت    یبهشت(: وضعیت آسایش اقلیمی در شبانهارد 11فروردین  تا  April -12ماه فروردین  ) -4

بامداد، سرد  5/1بعدازظهر تا  5/1و از  سرد قابل تحملبعدازظهر  5/1ظهر تا  5/12ظهر، سرد، از  5/12بامداد تا  5/1

 گردد.توصیف می

شاامگاه،   5/1باماداد تاا    5/1روز این ماه از سااعت  خرداد(: در شبانه 11اردیبهشت تا  May -11ماه اردیبهشت ) -5

 شود.بامداد، سرد توصیف می 5/1شامگاه تا  5/1قابل تحمل و از سرد وضعیت آسایش اقلیمی 

ظهر هار   5/12بامداد تا  5/1تیر(: وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه از ساعت  9خرداد تا  June -11ماه خرداد ) -1

قابال  سارد  باماداد،   5/1بعدازظهر، تا  5/1مطلوب و از  خنکزظهر بعدا 5/1ظهر تا  5/12مطلوب، از  نسبتا روز خنک

 باشد.تحمل می

ظهار، دارای شارایط خناک     5/12باماداد تاا    5/1روز این ماه از ساعت مرداد(: شبانه 9تیر تا  July -11ماه تیر ) -7

باماداد، دارای   5/1تاا   بعادازظهر  5/1مطلوب و از  خنکبعدازظهر دارای وضعیت  5/1ظهر تا  5/12مطلوب، از نسبتا 

 باشند.شرایط خنک نسبتا  مطلوب از نظر آسایش اقلیمی می

بامداد هار روز تاا    5/1شهریور(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت  9مرداد تا  August -11ماه مرداد ) -8

باماداد، خناک    5/1هر تاا  بعادازظ  5/1بعدازظهر، بسیار مطلاوب و از   5/1ظهر تا  5/12مطلوب، از  ظهر، خنک 5/12

 شود.نسبتا  مطلوب توصیف می

 5/1روز ایان مااه از سااعت    مهر(: وضعیت آسایش اقلیمای در شابانه   8شهریور تا  September -11ماه شهریور ) -9

 5/1بعاداز ظهار تاا     5/1بعدازظهر، خنک مطلوب و از  5/1ظهر تا  5/12ظهر، خنک نسبتا  مطلوب، از  5/12بامداد تا 

 باشد.د، خنک نسبتا  مطلوب میبامدا

بعادازظهر، دارای شارایط    5/1باماداد تاا    5/1روز این ماه از ساعت آبان(: شبانه 9مهر تا  October -9ماه مهر ) -11

 باشند.بامداد، دارای وضعیت سرد قابل تحمل می 5/1بعدازظهر تا  5/1خنک نسبتا  مطلوب و از 

سااعت از   24آذر(: در این ماه وضعیت آساایش اقلیمای در تماامی طاول      9آبان تا  November -11ماه آبان ) -11

 شود.روز سرد قابل تحمل توصیف میشبانه

ظهار هار    5/12بامداد تاا    5/1دی(: در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از  11آذر تا  December -11ماه آذر ) -12

-مای سرد توصایف  خیلی بامداد  5/1بعدازظهر تا  5/1ز بعدازظهر، سرد قابل تحمل و ا 5/1ظهر تا  5/12روز سرد، از 

 .2گردد

 بر منطبق یا نداتو می شناسی قلیما علم ژیلوومتد با مطابق (ای )منطقه ومز سمقیا ییاهوآب و  ضعیتو سیربر

 نخستروش  گر. اددگر تفسیرای  شبکه فضایی یهاداده  بر منطبق نداتو می یاو  باشد یستگاهیا ریمای آهاداده 

 رشباو  ماد مثل قلیمیا مهمی مترهاراپا ریماآ میانگیناز  هاییدارنموو  اولجد شامل نتایج جیوخر باشد نظر درمو

 یها تحلیلو  ها نقشه به طمربو نتایج جیوخر دبگیر ارقر رکا یمبناروش دوم   گرو ا دبو هداخو تمد طوالنیدر 

دو روش هر  از مطالعه ین. در ادبو هداخو قلیمیا مهم یمترهاراپای  رماآ یهاداده  تبلندمد میانگیناز  فضایی

 ایبر. دگیر می ارقر سیربر ردمو دباو  طوبتر ،ماد رش،با قلیمیا یمترهاراپا نیز مشخص رطو بهو  دشو می دهستفاا

                                                 
 - اقليم و گردشگري استان اردبيل – سازمان هواشناسي كل كشور2
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 هیستگاا به طمربو که دبو هداخو نظر ردمو سینوپتیک هیستگاا ترین یکدنز یهاداده  مبنا -هیستگاروش ا  منجاا

از  نیزو  رکشو شناسیاهو نمازسا سایت طریق از مهنگا به رماآ) باشد. می 2117-1951 ریمادوره آ طی زنجاااااان

 .   ست(ا هیددگر خذاه کل هواشناسی استان زنجان ادار

توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف 

 دهستان و یا بخش.

 فرهنگی -یجتماعا رساختا -

 منطقه یها هسکونتگا قدمتو  یکجانشینی سابقۀ -

 مذهبیو  یخیرتا یهارگادیاو  ها مناو آب  ها منا یجا نچو جعیامراز  انتو میای را  منطقه هر یکجانشینی یخرتا

و  طبیعی ملاعواز  سیعیو طیف ههندد ننشا منطقهدر  عموضو ینای اسیکتابخانهربر. دتفسیرکر هماندی جا بر

و  "آبااد " نگااز واژ استان زنجان یها هسکونتگای ارنامگذ. در باشد می ها هسکونتگادر  یکجانشینی بر مؤثر نگیفره

جهات ناوع ساکونت کاه عمادتا       بهدوم  ردموو  فرد آباد کننده ممفهو بهاول  ردمو که هشد دییاز دهستفاا "قشالق"

ز طایف کلهر و همچنین طایفه تات در سطح منظومه عشایر هستند و بیشتر عشایر ترک شاهسون بغدادی و بقایایی ا

 . مورد اول جنبه اجتماعی و مورد دوم جنبه طبیعی دارد که مستقر می باشد.

توسط  نامه پرسش تکمیلو  نیامید دهگستر برنامه طی ،مینهز یندر ا هشد منجاای ا کتابخانه تمطالعا بر وهعال

 می لسا 411 تا 151 ودحددر  ستاهارو غلبا قدمت که یددگر هنتیج منطقه هالیو ا انسفید یشر ،محلی مسئولین

 سال را برای اکثر روستاها تالید می کند. 151که اثار تاریخی در محدوده مورد مطالعه، قدمت بیش از باشد

 آثار تاریخی در سطح روستاها -91جدول

 نام اثر

شماره 

 موقعیت قدمت تاریخ ثبت ثبت

 چسبیده به روستا -روستای یاستی قلعه ساسانی 1356/01/22 1365   قلعه  یاستی

 متری جنوب غرب روستا 411-روستای یاستی قلعه ساسانی 1356/07/11 1445 تپه  لغ  منجوق

 شمال روستا -روستای انگوران تاریخی  1378/06/02 2412 خانه  چهل  تپه

 کیلومتری شمال غرب حلب 2 -ستای حلب رو -دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/08/25 23828 تپه کت یری

 23829 تپه داشلی قیه
1387/08/25 

اولیه  قرون -ساسانی 

 متری غرب روستا 211 -روستای میانج  -دهستان انگوران  و میانی اسالمی

 23830 شاه تپه
1387/08/25 

 قرون میانی و متاخر

 ستامتری شمال رو111 -روستای کوسج سفلی  -دهستان انگوران  اسالمی

محوطه قاالخ 

 23831 داش
1387/08/25 

 کیلو متری شرق روستا 1 -روستای اوچ داش  -دهستان انگوران  عصر آهن

تپه گیلدیرتپه 

 23832 سی
1387/08/25 

 سلوکی -عصر آهن 

 متری جنوب روستا 511 -روستای خاینیک  -دهستان انگوران  اشکانی

 23833 محوطه چله خانه
1387/08/25 

 و متاخر قرون میانی

 متری شمال روستا 111 -روستای انگوران  -دهستان انگوران   اسالمی

 کیلومتری شمال غرب روستای حلب 1-روستای حلب -دهستان انگوران  قرون میانی اسالمی 1387/08/25 23836 تپه بدابورجی
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 نام اثر

شماره 

 موقعیت قدمت تاریخ ثبت ثبت

 23837 تپه کهنه کند
1387/08/25 

 برنز -کالکولتیک

کیلومتری  2-روستای کاروانسرا  -ندهستان انگورا -شهرستان ماهنشان

 شمال روستا

 متر شمال شرق روستا 411 -روستای انگوران -دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/08/25 23839 تپه چپ دره سی

 امتری شرق روست 50  - کاروانسرا روستای -دهستان انگوران   قرون میانی اسالمی 1387/08/25 23841 تپه قلعه کاروانسرا

تپه کهریز تپه 

 23843 سی
1387/08/25 

 متری جنوب غرب روستا 711 -روستای اوچ داش  -دهستان انگوران  آهن -عصر برنز 

 روستای کاروانسرا  کیلومتری شرق 1 -دهستان انگوران  -  بخش انگوران ساسانی -اشکانی  1387/08/25 23844 محوطه قمیشلی

 شمال غرب روستای قره زکی ک م 1  - دهستان انگوران یانه اسالمیقرون م 1387/11/27 24571 تپه سارای

 24572 تپه قلعه قوزیجاق
1387/11/27 

 ساسانی -اشکانی 

 ک م روستای قوزیجاق 2/5-روستای قوزیجاق سفلی  -دهستان انگوران 

 سفلی

بقایای قلعه دلیک 

 24573 ایوان
1387/11/27 

  ایالوشرق روستای  شمال  - دهستان انگوران آهن

  روستای یوسف آباد  شمال  ک م 1 -دهستان انگوران  هخامنشی -آهن  1387/11/27 24575 تپه کولی یونجا

 24576 محوطه آق ورن
1387/11/27 

 ساسانی -اشکانی 

کنار جاده خاکی  -غرب روستای بلند پرچین  م 700  - دهستان انگوران

 منتهی به حاجی اینک

بقایای گچی قلعه 

 24577 سی
1387/11/27 

  م شمال غرب روستای گالبلو 511-دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی 

 م شمال روستای سونتو 511 -دهستان قلعه جوق  برنز -کالکولتیک  1387/11/27 24579 شاه تپه

 24581 ال تپه سی
1387/11/27 

 آهن

در  -غرب جاده آسفالت  -روستای انگوران  ابتدای  - دهستان انگوران

 اورت خانه هامج

تپه قلعه کوسج 

 24582 علیا
1387/11/27 

 چسبیده به خانه های روستا -روستای کوسج علیا  غرب  - دهستان انگوران قرون متاخر اسالمی

  روستای مراش  م شرق خانه های 211 -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی 1387/11/27 24583 تپه مراش

بقایای قیز قلعه 

 24584 سی
1387/11/27 

  ک م جنوب شرق روستای قلعه جوق 1 -دهستان قلعه جوق  قرون میانه اسالمی

 روستا چسبیده به خانه های -جنوب روستایی آق بوالغ -دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/11/27 24585 محوطه آق بوالغ

 24588 2قرش تپه 
1387/11/27 

 - ساسانی -اشکانی 

  م شرق روستای کهریز بیگ 151 -دهستان قلعه جوق  قرون میانه اسالمی

 روستای انگوران  م شرق 511-دهستان انگوران  برنز 1387/11/27 24589 تپه یار قلعه سی

  روستای قلعه جوق  م غرب 411-دهستان قلعه جوق  قرون میانه اسالمی 1387/11/27 24591  بقایای قلعه

 24592 تپه روستای قدیم
1387/11/27 

 رون میانه و متاخرق

  جنوب روستای قلعه جوق -دهستان قلعه جوق   اسالمی

تپه یار قلعه سی 

2 24593 
1387/11/27 

 - آهن -برنز 

  م شرق روستای انگوران 511 -دهستان انگوران  هخامنشی

محوطه گوور 

 24595 طبقی
1387/11/27 

  اسالمی قرون میانه

 ین دو روستای حمزه خان وب -روستای حمزه خان  -دهستان قلعه جوق 

 ک م غرب جاده خاکی 1 -خان کندی 

  م جنوب روستای خاینیک 511 -دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/11/27 24596 محوطه آق یر

  ک م شمال غرب روستای قرقان سفلی 1-دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/11/27 24597 تپه پالچیقلی
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 نام اثر

شماره 

 موقعیت قدمت تاریخ ثبت ثبت

  شرق روستای قوزیجاق سفلی  ک م 2 -دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/11/27 24598 محوطه کت یری

   شمال روستای قوزیجاق -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی 1387/11/27 24599 تپه قلعه یری

  ه زکیم شرق روستای قر 511 -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی 1387/11/27 24602 تپه قوروچی لیک

 چسبیده به جاده خاکی -م شرق روستای خضرشاه  111 -دهستان انگوران  آهن -برنز  1387/11/27 24603 قره گل تپه سی

محوطه ملک دره 

 24604 سی
1387/11/27 

 دندی -کنار جاده خاکی خضرشاه  -روستای خضرشاه  -دهستان انگوران  اشکانی -آهن 

  جنوب روستای خضرشاه  ک م 4-دهستان انگوران  ن میانه اسالمیقرو 1387/11/27 24605 اوزرلیک تپه

بقایای قعله نقاره 

 24607 خانه
1387/11/27 

 ک م جنوب روستای قلعه جوق 1/5 -دهستان قلعه جوق  قرون میانه اسالمی

 24608 محوطه یورد یری
1387/11/27 

 - ساسانی -اشکانی 

 ها مجاورت خانه -  روستای قرقان علیا  شمال -دهستان انگوران  قرون اولیه اسالمی

 روستای آق بوالغ  م شرق 451-دهستان انگوران  ساسانی -اشکانی  1387/11/27 24610 خرمنلی تپه

بقایای قلعه اهو 

 24611 گه
1387/11/27 

 قرون میانه و متاخر

 م غرب روستای قرقان سفلی 511 -دهستان انگوران  اسالمی

  ک م شرق روستای قره ناز 2/5 -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی 1387/11/27 24613 تپه کلوایچی

تپه کورت 

 24615 قشالقی
1387/11/27 

  روستای چای کند  ک م شمال غرب 1-دهستان انگوران  اشکانی

  م جنوب غربی روستای گاوگل 511 -دهستان قلعه جوق  قرون میانه اسالمی 1387/12/18 25316 محوطه منجیقلی

بقایای قلعه جوق 

1 25334 
1387/12/18 

 م قبرستان 51 -جنوب روستای قلعه جوق  -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی

محوطه کومز 

 25343 بویینی
1387/12/18 

  ک م شمال غربی روستای گاوگل 4 -دهستان قعله جوق  اشکانی -سلوکی 

 م شرق روستای چهارتاق 50  - جوق قلعه دهستان  آهن -برنز  1387/12/18 25347 محوطه ممه صفی

  داخل روستای کهریزبیگ -دهستان قلعه جوق  قرون متاخر اسالمی 1387/12/26 25945 یخچال بوزخانه

محوطه سلیمان 

 25946 کندی
1387/12/26 

  جنوب روستای قواق سفلی  ک م 4 -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی

 م جنوب روستای قرایی 511 -دهستان قلعه جوق  آهن 1387/12/26 25951 محوطه آق قیه

  روستای امیرآباد  م 211 -دهستان انگوران  آهن 1387/12/26 25952 تپه امیر آباد

 25953 محوطه گلشهر
1387/12/26 

 - ساسانی-اشکانی 

  غرب روستای قواق علیا  ک م 1 -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی

 کنار جاده خاکی -  روستای خضرشاه -دهستان انگوران  اشکانی -آهن  1387/12/26 25958 تپه موسی قبری

 م شمال غرب روستای کوسج سفلی 511 -دهستان انگوران  قرون متاخر اسالمی 1387/12/26 25961 بنای مناره کومز

 27445 محوطه گوله گز
1388/05/27 

 ساسانی -اشکانی 

ک م غرب  4 -تای اینچه سفلی شمال روس  ک م 4 -دهستان انگوران 

 روستای آق کند

بقایای بنای 

 28027 چهارطاقی
1388/09/01 

 ساسانی -اشکانی 

 ک م غرب روستای انگوران 2حدود  -روستای انگوران  -دهستان انگوران 

 چای کند -در مسیر جاده انگوران 

 زماین -جاده آسفالته دندی  شمال شهر دندی و شرق ساسانی -اشکانی  1388/09/01 28029 تپه قره داش
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 نام اثر

شماره 

 موقعیت قدمت تاریخ ثبت ثبت

بقایای قلعه خمار 

 28030 خاله
1388/09/01 

 شمال غرب روستای خور جهان ک م 1  - دهستان انگوران قرون میانه اسالمی

 28037 بقایای قلعه کلتکه
1388/09/01 

 قرون میانه اسالمی

خاکی  شمال جاده -م غرب روستا 511 -روستای قره ناز  -دهستان انگوران 

 خور جهان -ه ناز قر

بقایای قلعه ساری 

 28040 کمر
1388/09/01 

  جنوب غرب روستای سیاه خانه  ک م 1 -دهستان انگوران  قرون میانه اسالمی

پناهگاه صخره ای 

 30873 آق داش
1391/16/6 

 روستای مغانلو -دهستان قزل گچیلو عصر مس و سنگ

تماااااااااامی  که گفت انتو می 1495 تا 1445 یها لسا کنمسو  سنفو ریسرشما رماآ به توجه با یگرد یسو از

 هشدداده   نمایش صفحه بعاد  نقشهدر  مکانی رطو به عموضو ین. ادارند لسا 111از  بیشتر لمدا سکونت سابقهروستا

 .ستا

 منطقه یبند طایفه

ی و محیطای  در روستاهای مورد مطالعه طایفه بندی خاصی که شاخص باشد وجود ندارد ولی به دلیل شرایط اقلیما 

 حاکم بر محدوده مورد مطالعه، منطقه ماهنشان ییالق عشایر ترک شاهسون بغدادی و بقایای کلهر می باشد. 

 ساختار جمعیتی و ترکیب جمعیت

 49425و  41412شهرستان ماهنشان به ترتیاب دارای   1495و 1491بر اساس نتایج حاصل از سرشماری سال های

 درصد می باشد.   -1044پنج ساله اخیر شهرستان ماهنشان برابر  نفر جمعیت بوده است که نرخ رشد

 7931و  7937پراکنش جمعیت در شهرستان ماهنشان در سال های  -91جدول

 بخش شهرستان
 7931 7937سال 

 نرخ رشد
 درصد جمعیت درصد جمعیت

 ماهنشان
 0.15- 43.54 17114 42.89 17291 انگوران

 1.01- 56.46 22211 57.11 23022 مرکزی

 -1044 111011 49425 100 40312 مجموع

نفااار جمعیااات و   17114بخاااش انگاااوران دارای   ،1495 لسا مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

نفار در هرکیلومترمرباع مای باشاد، کاه از ایان میازان          11022کیلومترمربع وسعت دارای تراکم جمعتی 1541048

 مقایسه با .نفر در کیلومترمربع می باشد  8011کیلومترمربع دارای تراکم  152808با  نفر در مناطق روستایی 12481

 می نتیجه  ،1495 لسادر  مربع( کیلومتردر  نفر 11022شااهری و روسااتایی )  جمعیتی کماتر متوسط با انمیز ینا

  .باشد می کمتر نفر در کیلومتر مربع 4012 انمیز به مناطق روستاییدر  جمعیتی کماتر که ددگر



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

181 

 تراکم نسبی جمعیت در سطح شهرستان ماهنشان -97جدول

 تراکم جمعیتی مساحت )کیلومترمربع( جمعیت بخش

 انگوران
 11022 1541048 17114 شهری  و روستایی

 8011 152908 12481 روستایی

 

هرستان ماهنشان واقع روستای مورد مطالعه در محدوده بخش انگوران ش 84همانگونه در بندهای پیشین اشاره شد،  

نفار(،   2511شهر، )جمعیت باالی  -شده اند، بر اساس آستانه جمعتی، روستاهای مذکور در قالب شش دسته، روستا

 251(، روستاهای متوسط )جمعیت 999تا 511نفر(، روستاهای بزرگ ) 2499تا  1111روستاهای مرکزی )جمعیت 

نفر( دساته بنادی شاده اناد.       111( و رباط یا آبادی )کمتر از  249تا 111نفر( روستاهای کوچک )جمعیت  499تا 

در دهساتان   انگوران، شهرک حلب، حسن آباد چایکند و دوز کند، یستاهارو نظیر رگبزو  متوسط یستاهارو تمرکز

 ستاهارو کنشاپر هنحو ینا که ستا کرذ به زمال انگوران بیشتر بوده و جمعیت بیشتری را در خود جاای داده اسات.  

جدول ذیل پراکنش روستاها بر حسب دسته بندی آستانه جمعتی  را . باشد میمنطقه  طبیعی یهارساختااز   شینا

 نشان می دهد.
 

 پراکنش جمعیت روستاهای هدف در دهستان قلعه جوق -91جدول

 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 قلعه جوق

 278 278 556 187 دوزکند روستاهای بزرگ

 روستاهای متوسط

 220 246 466 144 سونتو

 235 230 465 134 قره دره

 228 209 437 153 قلعه جوق سیاه منصور

 2,287 2,209 320 102 ابراهیم اباد

 220 246 318 103 کهریزبیک

 151 136 287 95 اوغلبیک علیا

 روستاهای کوچک

 114 108 222 65 ایده لو

 111 105 216 73 اوچ تاش

 84 103 187 48 وزمک

 24 25 157 56 امام کندی

 89 66 155 57 تبریزک

 161 159 150 47 ایمیر/ایمر/

 80 67 147 45 قره قشالق

  
 47 45 92 27 مغانلو

 42 34 76 22 چهارطاق
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 35 35 70 21 کاوکل

 36 22 58 18 قره آیی

 13 21 49 18 حمزه اباد

 71 79 34 10 وت اغاجیت

 14 19 33 11 قاسم اباد

 0 0 0 0 زرگر

 0 0 0 0 شهرک صنعتی انگوران

 0 0 0 0 تودار

 0 0 0 0 جداقیه

 0 0 0 0 چوخ بالغ

 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 0 0 0 0 زرگران

 0 0 0 0 سرچم

 0 0 0 0 کلی

 0 0 0 0 کوهول

 0 0 0 0 محموداباد
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 پراکنش جمعیت روستاهای هدف در دهستان انگوران -91جدول

 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 انگوران

 2,343 2,435 4,778 1,313 دندی شهر -روستا

 625 657 1282 400 انگوران روستاهای مرکزی

 روستاهای بزرگ
 296 308 604 172 حسن آباد چایکند

 272 260 532 171 شهرک حلب

 روستاهای متوسط

 250 240 490 143 قره نا س

 195 176 371 125 میانج

 165 169 334 113 قواق سفلی

 162 153 315 98 کوسج علیا

 127 168 295 84 ایالو

 روستاهای کوچک

 121 123 244 72 کپز

 119 109 228 67 زماین

 100 114 214 74 خایینک

 91 117 208 65 ینگجه

 93 102 195 64 کوسج سفلی

 90 104 194 62 خورجهان

 89 102 191 54 شیخ لر

 86 96 182 59 مراش

 87 86 173 53 قوزلو

 78 72 150 51 بلندپرچین

 72 68 140 44 قلعه جوق سادات

 64 70 134 37 قوزیجاق سفلی

 58 66 124 41 کاکا

 رباط  یا آبادی

 50 48 98 35 قوزیجاق علیا

 50 46 96 31 یاستی قلعه

 44 46 90 26 ساغرچی

 38 51 89 30 یوسف اباد

 37 44 81 27 قره زکی

 35 33 68 22 قرقان علیا

 35 32 67 20 کاروانسرا

 35 29 64 21 قشالق جوق سفلی

 26 31 57 18 استی گل
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 زن مرد جمعیت خانوار سکونتگاه رده جمعیتی دهستان

 26 30 56 17 قرقان سفلی

 30 25 55 19 نچه سفلیای

 22 30 52 18 گالبلو

 22 26 48 14 اکیزقشالق

 20 24 44 16 نصیراباد

 17 24 41 13 مزرعه

 20 20 40 15 قواق علیا

 20 18 38 11 قشالق جوق علیا

 19 15 34 10 خضراباد

 15 17 32 12 آقبالغ حسن آباد

 14 17 31 9 قراگل /طومار خان

 14 16 30 11 سیاه خانه

 18 10 28 9 گنج اباد

 10 7 17 5 حاجی اینک

 6 6 12 4 امیراباد

 0 0 0 0 تازه کند

 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 0 0 0 0 کش اباد

 0 0 0 0 سد مراش

 0 0 0 0 کارخانه روی دندی

 0 0 0 0 اقبالغ سردار

 0 0 0 0 اینچه علیا

 0 0 0 0 ابراق

معدن سرب و روی 

 انگوران
0 0 0 0 

 

 جنسیو  سنی رساختا-

 ،روستاهای ماورد مطالعاه   ینفر 14427 جمعیت، از 1491لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

در  متوسط رطو به جمعیت جنسی نسبت یگرد رتعبا به. هندد می تشکیل دانمررا  نفر 1525و  ننارا ز نفر 1812

 . باشد می مرد( 95)به ازای هر صد زن، حدود صد در 95094 با برابر منطقه روستاهای سطح

ایالو، کاروانسرا، زماین،  قراگل،  مراش،  قوزیجاق سافلی   یستاهارو شامل ستارو 44 مورد مطالعه، یستاهارو نمیا از

لی، بلنادپرچین، حااجی ایناک،     ، قوزیجاق علیا، کوسج علیا، شهرک حلب، استی گل، آقبالغ حسن آباد، اینچاه ساف  
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ساغرچی، قلعه جوق سادات، گنج آباد، قره ناس، قوزلو، یاساتی قلعاه، اباراهیم آبااد، ساونتو، کهریزبیاک، قاره آیای،          

 جنسی نسبتدارای  اوغبیلک علیا، ایده لو، چهارطاق، قلعه جوق سیاه منصور، کاوکل، تبریزک،  قره دره و قره قشالق

 . باشند می صددر 111از  بیشتر جنسی نسبتدارای  بقیماو  صددر 111از کمتر 

 هادیباو آ کوچک یستاهارو به نسبت یتر پایین جنسی نسبتاز  رگبز یستاهارو که هدد می ننشا تمطالعا نتایج

های ماهنشان، زنجاان  شهردر  تر رگبز فاهیو ر دیقتصاا منابع با ورتمجا مزیت دیجاآن ا علت شاید که ندرداربرخو

 دانمر نسبت ،نیز تمهاجر اردمواز  ریبسیادر  معموال . باشد دانمر جمعیت از بخشی تمهاجرو ی اطااراف و شااهرها

 منطقهدر  جمعیت جنسی نسبت یشافزا باعث تمهاجر حالت ین. در استا نناز نسبتاز  بیش انمهاجر بیندر 

  .دشو می فرست مهاجر منطقهآن در  کاهشو  پذیر مهاجر

 عمجمواز  که ددگر می نتیجه ،منطقااااااه سطحدر  جمعیت سنی نسبت رخصودر  تهگرف رتصو یها سیربر طی

-15) لمیانسا جمعیترا  %19011، (لسا 14-1)  انانا جوکودکان و  جمعیترا  %22.63.ودحددر روستاها،  جمعیت

 جمعیت گفت انتو می سساا ینا بر. هندد می بیشتر( تشکیلو  لسا 15) لکهنسا جمعیترا  %8.47( لسا 14

 .باشند می یانجو جمعیت روستاهادر  کنسا

 .باشند می سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاها جمعیت ههندد نمایشذیل  اولجد

 7937 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به جمعیت روستاهای منظومه انگوران -93ولجد

نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 سنی()کلیه رده های  مجموع

نسبت  مجموع زن مرد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 انگوران انگوران

 94.93 269 51.30 138 48.70 131 269 ایالو

 115.79 82 46.34 38 53.66 44 82 قرقان سفلی

 118.92 81 45.68 37 54.32 44 81 قرقان علیا

 100.00 436 50.00 218 50.00 218 436 قواق سفلی

 100.00 74 50.00 37 50.00 37 74 قواق علیا

 70.49 104 58.65 61 41.35 43 104 کاروانسرا

 124.44 101 44.55 45 55.45 56 101 یوسف اباد

 120.83 53 45.28 24 54.72 29 53 اکیزقشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تازه کند

 113.13 211 46.92 99 53.08 112 211 خایینک

 111.11 38 47.37 18 52.63 20 38 خضراباد

 85.96 212 53.77 114 46.23 98 212 زماین

قراگل /طومار 

 خان
56 25 44.64 31 55.36 56 80.65 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کش اباد
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 سنی()کلیه رده های  مجموع

نسبت  مجموع زن مرد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 112.24 104 47.12 49 52.88 55 104 نصیراباد

 94.26 237 51.48 122 48.52 115 237 مراش

 110.53 40 47.50 19 52.50 21 40 مزرعه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سد مراش

کارخانه روی 

 دندی
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 102.71 1123 49.33 554 50.67 569 1123 انگوران

 61.11 116 62.07 72 37.93 44 116 قوزیجاق سفلی

 53.45 89 65.17 58 34.83 31 89 قوزیجاق علیا

 102.25 180 49.44 89 50.56 91 180 کوسج سفلی

 80.59 307 55.37 170 44.63 137 307 کوسج علیا

 97.11 477 50.73 242 49.27 235 477 شهرک حلب

 74.29 61 57.38 35 42.62 26 61 استی گل

ادآقبالغ حسن آب  53 26 49.06 27 50.94 53 96.30 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اقبالغ سردار

 66.67 65 60.00 39 40.00 26 65 اینچه سفلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اینچه علیا

 75.61 144 56.94 82 43.06 62 144 بلندپرچین

 77.78 16 56.25 9 43.75 7 16 حاجی اینک

حسن آباد 

 چایکند
443 230 51.92 213 48.08 443 107.98 

 150.00 30 40.00 12 60.00 18 30 سیاه خانه

  

 118.60 188 45.74 86 54.26 102 188 شیخ لر

قشالق جوق 

 سفلی
96 54 56.25 42 43.75 96 128.57 

اقشالق جوق علی  75 48 64.00 27 36.00 75 177.78 

 130.77 270 43.33 117 56.67 153 270 کپز

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ابراق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 امیراباد

 83.64 101 54.46 55 45.54 46 101 ساغرچی

معدن سرب و 

 روی انگوران
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

181 

نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 سنی()کلیه رده های  مجموع

نسبت  مجموع زن مرد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 77.66 167 56.29 94 43.71 73 167 قلعه جوق سادات

 105.71 144 48.61 70 51.39 74 144 کاکا

 123.08 58 44.83 26 55.17 32 58 گالبلو

 73.68 33 57.58 19 42.42 14 33 گنج اباد

 101.88 430 49.53 213 50.47 217 430 میانج

 116.24 253 46.25 117 53.75 136 253 ینگجه

 104.23 290 48.97 142 51.03 148 290 خورجهان

 118.00 109 45.87 50 54.13 59 109 قره زکی

ه نا سقر  606 269 44.39 337 55.61 606 79.82 

 91.67 207 52.17 108 47.83 99 207 قوزلو

 88.89 102 52.94 54 47.06 48 102 یاستی قلعه

قلعه 

 جوق

 

 89.68 294 52.72 155 47.28 139 294 ابراهیم اباد

 100.00 128 50.00 64 50.00 64 128 ایمیر/ایمر/

 137.50 38 42.11 16 57.89 22 38 توت اغاجی

 161.54 34 38.24 13 61.76 21 34 حمزه اباد

 101.28 157 49.68 78 50.32 79 157 امام کندی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگر

 94.31 410 51.46 211 48.54 199 410 سونتو

 85.71 377 53.85 203 46.15 174 377 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  

 102.38 680 49.41 336 50.59 344 680 دوزکند

 64.52 102 60.78 62 39.22 40 102 قره آیی

 94.23 404 51.49 208 48.51 196 404 اوغلبیک علیا

 93.86 221 51.58 114 48.42 107 221 ایده لو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تودار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جداقیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 چوخ بالغ

 82.22 82 54.88 45 45.12 37 82 چهارطاق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگران

 86.00 558 53.76 300 46.24 258 558قلعه جوق سیاه 
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 سنی()کلیه رده های  مجموع

نسبت  مجموع زن مرد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 منصور

 68.75 81 59.26 48 40.74 33 81 کاوکل

 109.57 197 47.72 94 52.28 103 197 وزمک

 77.27 234 56.41 132 43.59 102 234 تبریزک

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سرچم

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کوهول

 110.58 219 47.49 104 52.51 115 219 اوچ تاش

 100.00 50 50.00 25 50.00 25 50 قاسم اباد

 93.13 450 51.78 233 48.22 217 450 قره دره

 71.74 158 58.23 92 41.77 66 158 قره قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 محموداباد

 103.33 122 49.18 60 50.82 62 122 مغانلو

 95.93 13327 51.04 6802 48.96 6525 13327 مجموع

 

 ه تفکیک جنسیت در روستاهای منظومهوضعیت جمعیت ب .71نمودار
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 7937 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاهای منظومه جمعیت -93ولجدادامه 

 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -7جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 انگوران انگوران

 171.43 14.13 38 36.84 14 63.16 24 269 ایالو

 100.00 24.39 20 50.00 10 50.00 10 82 قرقان سفلی

 171.43 23.46 19 36.84 7 63.16 12 81 قرقان علیا

 122.86 17.89 78 44.87 35 55.13 43 436 قواق سفلی

 300.00 16.22 12 25.00 3 75.00 9 74 قواق علیا

 26.67 18.27 19 78.95 15 21.05 4 104 کاروانسرا

 150.00 24.75 25 40.00 10 60.00 15 101 یوسف اباد

 100.00 30.19 16 50.00 8 50.00 8 53 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تازه کند

 153.85 15.64 33 39.39 13 60.61 20 211 خایینک

ضرابادخ  38 7 53.85 6 46.15 13 34.21 116.67 

 85.19 23.58 50 54.00 27 46.00 23 212 زماین

 100.00 14.29 8 50.00 4 50.00 4 56 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کش اباد

 91.67 22.12 23 52.17 12 47.83 11 104 نصیراباد

 93.94 27.00 64 51.56 33 48.44 31 237 مراش

 400.00 12.50 5 20.00 1 80.00 4 40 مزرعه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کارخانه روی دندی

 92.55 27.60 310 51.94 161 48.06 149 1123 انگوران

فلیقوزیجاق س  116 14 45.16 17 54.84 31 26.72 82.35 

 56.25 28.09 25 64.00 16 36.00 9 89 قوزیجاق علیا

 136.36 28.89 52 42.31 22 57.69 30 180 کوسج سفلی

 100.00 23.45 72 50.00 36 50.00 36 307 کوسج علیا

 96.61 24.32 116 50.86 59 49.14 57 477 شهرک حلب

 66.67 16.39 10 60.00 6 40.00 4 61 استی گل

 350.00 16.98 9 22.22 2 77.78 7 53 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اقبالغ سردار

 63.64 27.69 18 61.11 11 38.89 7 65 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اینچه علیا
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 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -7جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 70.59 20.14 29 58.62 17 41.38 12 144 بلندپرچین

 33.33 25.00 4 75.00 3 25.00 1 16 حاجی اینک

 119.70 32.73 145 45.52 66 54.48 79 443 حسن آباد چایکند

 100.00 13.33 4 50.00 2 50.00 2 30 سیاه خانه

 147.62 27.66 52 40.38 21 59.62 31 188 شیخ لر

 87.50 15.63 15 53.33 8 46.67 7 96 قشالق جوق سفلی

 80.00 12.00 9 55.56 5 44.44 4 75 قشالق جوق علیا

 189.66 31.11 84 34.52 29 65.48 55 270 کپز

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ابراق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 امیراباد

 75.00 20.79 21 57.14 12 42.86 9 101 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 

 66.67 26.95 45 60.00 27 40.00 18 167 قلعه جوق سادات

 163.64 20.14 29 37.93 11 62.07 18 144 کاکا

 100.00 17.24 10 50.00 5 50.00 5 58 گالبلو

 50.00 18.18 6 66.67 4 33.33 2 33 گنج اباد

 101.96 23.95 103 49.51 51 50.49 52 430 میانج

 112.50 26.88 68 47.06 32 52.94 36 253 ینگجه

 124.14 22.41 65 44.62 29 55.38 36 290 خورجهان

 150.00 22.94 25 40.00 10 60.00 15 109 قره زکی

 100.00 23.76 144 50.00 72 50.00 72 606 قره نا س

 100.00 24.15 50 50.00 25 50.00 25 207 قوزلو 

 93.33 28.43 29 51.72 15 48.28 14 102 یاستی قلعه 

قلعه 

 جوق

 100.00 20.41 60 50.00 30 50.00 30 294 ابراهیم اباد

 61.90 26.56 34 61.76 21 38.24 13 128 ایمیر/ایمر/

 160.00 34.21 13 38.46 5 61.54 8 38 توت اغاجی

 0.00 2.94 1 0.00 0 100.00 1 34 حمزه اباد

 60.00 20.38 32 62.50 20 37.50 12 157 امام کندی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگر

 105.13 19.51 80 48.75 39 51.25 41 410 سونتو

 82.98 22.81 86 54.65 47 45.35 39 377 کهریزبیک
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 نام بخش
نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -7جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 شهرک صنعتی انگوران

 106.38 14.26 97 48.45 47 51.55 50 680 دوزکند

 130.00 22.55 23 43.48 10 56.52 13 102 قره آیی

 143.33 18.07 73 41.10 30 58.90 43 404 اوغلبیک علیا

 82.86 28.96 64 54.69 35 45.31 29 221 ایده لو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 الغچوخ ب

 88.89 20.73 17 52.94 9 47.06 8 82 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگران

 98.08 18.46 103 50.49 52 49.51 51 558 قلعه جوق سیاه منصور

 30.00 16.05 13 76.92 10 23.08 3 81 کاوکل

 118.75 35.53 70 45.71 32 54.29 38 197 وزمک

 60.87 15.81 37 62.16 23 37.84 14 234 تبریزک

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کوهول

 158.82 20.09 44 38.64 17 61.36 27 219 اوچ تاش

 200.00 12.00 6 33.33 2 66.67 4 50 قاسم اباد

 78.69 24.22 109 55.96 61 44.04 48 450 قره دره

  

 42.86 18.99 30 70.00 21 30.00 9 158 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 محموداباد

 90.91 17.21 21 52.38 11 47.62 10 122 مغانلو

 101.87 22.63 3016 49.54 1494 50.46 1522 13327 مجموع
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 7937 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاهای منظومه جمعیت -93ولجدادامه 

نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 انگوران

 

 

 

 نانگورا

 

 87.16 75.84 204 53.43 109 46.57 95 269 ایالو

 114.29 73.17 60 46.67 28 53.33 32 82 قرقان سفلی

 103.70 74.32 55 49.09 27 50.91 28 81 قرقان علیا

 95.68 72.71 317 51.10 162 48.90 155 436 قواق سفلی

 70.00 68.92 51 58.82 30 41.18 21 74 قواق علیا

اروانسراک  104 37 46.25 43 53.75 80 76.92 86.05 

 109.09 68.32 69 47.83 33 52.17 36 101 یوسف اباد

 120.00 62.26 33 45.45 15 54.55 18 53 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تازه کند

 105.26 73.93 156 48.72 76 51.28 80 211 خایینک

 144.44 57.89 22 40.91 9 59.09 13 38 خضراباد

 82.72 74.53 148 51.27 81 48.73 67 212 زماین

 76.92 82.14 46 56.52 26 43.48 20 56 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کش اباد

 121.21 70.19 73 45.21 33 54.79 40 104 نصیراباد

 85.88 66.67 158 53.80 85 46.20 73 237 مراش

 100.00 80.00 32 50.00 16 50.00 16 40 مزرعه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کارخانه روی دندی

 108.61 66.87 751 47.94 360 52.06 391 1123 انگوران

 44.00 67.65 72 54.35 50 45.65 22 116 قوزیجاق سفلی

 44.44 66.96 52 48.00 36 52.00 16 89 قوزیجاق علیا

 81.97 61.67 111 54.95 61 45.05 50 180 کوسج سفلی

 71.77 69.38 213 58.22 124 41.78 89 307 کوسج علیا

 96.43 69.18 330 50.91 168 49.09 162 477 شهرک حلب

 69.23 72.13 44 59.09 26 40.91 18 61 استی گل

 60.87 69.81 37 62.16 23 37.84 14 53 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اقبالغ سردار
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 61.90 29.23 34 110.53 21 68.42 13 65 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اینچه علیا

 72.41 47.22 100 85.29 58 61.76 42 144 بلندپرچین

 66.67 37.50 10 100.00 6 66.67 4 16 حاجی اینک

 98.58 31.83 280 100.00 141 98.58 139 443 حسن آباد چایکند

 155.56 30.00 23 100.00 9 155.56 14 30 سیاه خانه

 103.45 82.74 118 37.29 58 155.56 60 188 شیخ لر

 155.56 35.53 69 100.00 27 81.48 42 96 قشالق جوق سفلی

 205.26 36.54 58 100.00 19 84.21 39 75 قشالق جوق علیا

 104.82 30.74 170 100.00 83 104.82 87 270 کپز

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ابراق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 امیراباد

 100.00 33.66 68 100.00 34 100.00 34 101 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 

 77.78 37.72 112 100.00 63 77.78 49 167 قلعه جوق سادات

 85.45 38.19 102 100.00 55 85.45 47 144 کاکا

 104.76 36.21 43 100.00 21 104.76 22 58 گالبلو

 73.33 45.45 26 100.00 15 73.33 11 33 گنج اباد

 92.76 35.35 293 100.00 152 92.76 141 430 میانج

 103.75 31.62 163 100.00 80 103.75 83 253 ینگجه

 100.00 35.17 204 100.00 102 100.00 102 290 خورجهان

 100.00 33.94 74 100.00 37 100.00 37 109 قره زکی

 75.00 40.26 427 100.00 244 75.00 183 606 قره ناس

 86.76 32.85 127 100.00 68 86.76 59 207 قوزلو

 88.89 35.29 68 100.00 36 88.89 32 102 یاستی قلعه

قلعه 

 جوق

 88.03 39.80 220 100.00 117 88.03 103 294 ابراهیم اباد

 112.50 31.25 85 100.00 40 112.50 45 128 ایمیر/ایمر/

 118.18 28.95 24 100.00 11 118.18 13 38 توت اغاجی

 154.55 32.35 28 100.00 11 154.55 17 34 حمزه اباد
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 113.73 32.48 109 100.00 51 113.73 58 157 امام کندی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگر

 91.67 38.05 299 100.00 156 91.67 143 410 سونتو

 75.36 36.60 242 100.00 138 75.36 104 377 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 

 101.18 37.50 513 100.00 255 101.18 258 680 دوزکند

 51.11 44.12 68 100.00 45 51.11 23 102 قره آیی

 82.88 36.14 267 100.00 146 82.88 121 404 اوغلبیک علیا

 101.43 31.67 141 100.00 70 101.43 71 221 ایده لو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 چوخ بالغ

 86.67 36.59 56 100.00 30 86.67 26 82 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگران

قلعه جوق سیاه 

 منصور
558 169 79.34 213 100.00 382 38.17 79.34 

 73.53 41.98 59 100.00 34 73.53 25 81 کاوکل

 106.78 29.95 122 100.00 59 106.78 63 197 وزمک

 72.34 40.17 162 100.00 94 72.34 68 234 تبریزک

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کوهول

 101.28 35.62 157 100.00 78 101.28 79 219 اوچ تاش

 90.91 44.00 42 100.00 22 90.91 20 50 قاسم اباد

 97.50 35.56 316 100.00 160 97.50 156 450 قره دره

  

 81.54 41.14 118 100.00 65 81.54 53 158 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 محموداباد

 93.48 37.70 89 100.00 46 93.48 43 122 مغانلو
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله 71 -71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 91.65 69.01 91.82 52.12 4791 47.77 4391 13327 مجموع
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 7937 لسادر  سنی رگبز یها وهگرو  جنس تفکیک به روستاهای منظومه جمعیت -93ولجدادامه 

نام 

 بخش

نام 

 ندهستا
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 انگوران انگوران

 80.00 10.04 27 55.56 15 44.44 12 269 ایالو

 0.00 2.44 2 0.00 0 100.00 2 82 قرقان سفلی

 133.33 9.46 7 42.86 3 57.14 4 81 قرقان علیا

 95.24 9.40 41 51.22 21 48.78 20 436 قواق سفلی

 175.00 14.86 11 36.36 4 63.64 7 74 قواق علیا

 66.67 4.81 5 60.00 3 40.00 2 104 کاروانسرا

 250.00 6.93 7 28.57 2 71.43 5 101 یوسف اباد

 300.00 7.55 4 25.00 1 75.00 3 53 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تازه کند

 120.00 10.43 22 45.45 10 54.55 12 211 خایینک

 0.00 7.89 3 100.00 3 0.00 0 38 خضراباد

 133.33 6.60 14 42.86 6 57.14 8 212 زماین

 100.00 3.57 2 50.00 1 50.00 1 56 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کش اباد

 100.00 7.69 8 50.00 4 50.00 4 104 نصیراباد

 275.00 6.33 15 26.67 4 73.33 11 237 مراش

 50.00 7.50 3 66.67 2 33.33 1 40 مزرعه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کارخانه روی دندی

 87.88 5.52 62 53.23 33 46.77 29 1123 انگوران

 160.00 9.56 13 38.46 5 61.54 8 116 قوزیجاق سفلی

 100.00 10.71 12 50.00 6 50.00 6 89 قوزیجاق علیا

 183.33 9.44 17 35.29 6 64.71 11 180 کوسج سفلی

 120.00 7.17 22 45.45 10 54.55 12 307 کوسج علیا

حلب شهرک  477 16 51.61 15 48.39 31 6.50 106.67 

 133.33 11.48 7 42.86 3 57.14 4 61 استی گل

 250.00 13.21 7 28.57 2 71.43 5 53 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اقبالغ سردار

 85.71 20.00 13 53.85 7 46.15 6 65 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 اینچه علیا
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نام 

 بخش

نام 

 ندهستا
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 114.29 10.42 15 46.67 7 53.33 8 144 بلندپرچین

 0.00 12.50 2 0.00 0 100.00 2 16 حاجی اینک

 200.00 4.06 18 33.33 6 66.67 12 443 حسن آباد چایکند

 200.00 10.00 3 33.33 1 66.67 2 30 سیاه خانه

 157.14 9.57 18 38.89 7 61.11 11 188 شیخ لر

 71.43 15.79 12 58.33 7 41.67 5 96 قشالق جوق سفلی

 166.67 10.67 8 37.50 3 62.50 5 75 قشالق جوق علیا

 220.00 5.93 16 31.25 5 68.75 11 270 کپز

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 ابراق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 امیراباد

 33.33 11.88 12 75.00 9 25.00 3 101 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 

 150.00 5.99 10 40.00 4 60.00 6 167 قلعه جوق سادات

 225.00 9.03 13 30.77 4 69.23 9 144 کاکا

 0.00 8.62 5 0.00 0 100.00 5 58 گالبلو

 0.00 3.03 1 0.00 0 100.00 1 33 گنج اباد

 240.00 7.91 34 29.41 10 70.59 24 430 انجمی

 340.00 8.70 22 22.73 5 77.27 17 253 ینگجه

 90.91 7.24 21 52.38 11 47.62 10 290 خورجهان

 233.33 9.17 10 30.00 3 70.00 7 109 قره زکی

 66.67 5.78 35 60.00 21 40.00 14 606 قره نا س

 100.00 14.49 30 50.00 15 50.00 15 207 قوزلو 

 66.67 4.90 5 60.00 3 40.00 2 102 یاستی قلعه 

قلعه 

 جوق

 75.00 4.76 14 57.14 8 42.86 6 294 ابراهیم اباد

 200.00 7.03 9 33.33 3 66.67 6 128 ایمیر/ایمر/

 0.00 2.63 1 0.00 0 100.00 1 38 توت اغاجی

 150.00 14.71 5 40.00 2 60.00 3 34 حمزه اباد

 128.57 10.19 16 43.75 7 56.25 9 157 امام کندی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگر

 93.75 7.56 31 51.61 16 48.39 15 410 سونتو

 172.22 13.00 49 36.73 18 63.27 31 377 کهریزبیک
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نام 

 بخش

نام 

 ندهستا
 نام آبادی

جمعیت 

 کل

 ساله وبیشتر 71جمعیت 

نسبت  مجموع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 شهرک صنعتی انگوران

 105.88 10.29 70 48.57 34 51.43 36 680 دوزکند

 57.14 10.78 11 63.64 7 36.36 4 102 قره آیی

 100.00 15.84 64 50.00 32 50.00 32 404 اوغلبیک علیا

 77.78 7.24 16 56.25 9 43.75 7 221 ایده لو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 بالغچوخ 

 50.00 10.98 9 66.67 6 33.33 3 82 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 زرگران

 108.57 13.08 73 47.95 35 52.05 38 558 قلعه جوق سیاه منصور

 125.00 11.11 9 44.44 4 55.56 5 81 کاوکل

 66.67 2.54 5 60.00 3 40.00 2 197 وزمک

 تبریزک

 
234 20 57.14 15 42.86 35 14.96 133.33 

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 کوهول

 100.00 8.22 18 50.00 9 50.00 9 219 اوچ تاش

 100.00 4.00 2 50.00 1 50.00 1 50 م ابادقاس

 108.33 5.56 25 48.00 12 52.00 13 450 قره دره

 66.67 6.33 10 60.00 6 40.00 4 158 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 محموداباد

 300.00 9.84 12 25.00 3 75.00 9 122 مغانلو

 118.38 8.47 1129 45.79 517 54.21 612 13327 مجموع
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 وضعیت جمعیت به تفکیک گروه های سنی بزرگ در روستاهای منظومه .77نمودار 

 

 آن مانندو  میرو   گمر روری،با انمیز ،شدر خنر جمعیت شدر -

 سطحدر  جمعیت شدر خنر، 95-1445 ساله 51 ریماآ دوره طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

از منظومااه  جمعیت یگرد رتعبا به ددگر میآورد بر %-1012با  برابر متوسط رطو به روسااتاهای منظومااه انگااوران، 

 منطقااه یها هسکونتگا جمعیتی رما. آستا یافته کاااهش 1495 لسادر  نفر  12414 به 1445 لسادر  نفر 21721

 لهارا ذیاااااااال اولجددر  رمذکو یها هسکونتگا معیتج شدر خنر همچنینو ( 1495 تا 1445) ریمادوره آ 7 طی

 .   ندا هیددگر

روستاهای منظومه از نرخ پالین تری نسبت به نارخ  در  ساکن جمعیت ستا هشدداده  نمایش اولجددر  که رهمانطو

-1475) خیرا لسا 21 طی منطقه یها هسکونتگا جمعیتی رماآ دستناا به یگرد یسو ازرشد کشوری و استانی دارد. 

 یشدر خنر  با ساکن جمعیت یکهرطو به ستا دهبو اههمر کااهش محساوس  با  جمعیت منطقه متوسط رطو به، (95

 . ستا یافته لتنز نفر 12363 به نفر 18846از  %-2.09 دلمعا

  اتتغییر ندرو که ددمیگر نتیجه ،خیرا لسا 21 طی روسااتاهای منظومااه  سطحدر  جمعیت اتتغییر ندرو سیربر با

 برخی مربوطاااااه نقشهدر  هشد لهارا فضایی کنشاپر طی یکهرطو به باشد نمی رداربرخو دلمتعا ینددر رو جمعیت

 جمعیتدارای  برخیو  منفی برخی دل،متعا برخی دل،متعا نسبتا برخی ،سریع یشیافزا شدر خنردارای  ستاهارو

 ند.ا دهبو ارناپاید

ایالو، قرقان سافلی، قرقاان    نهمچو ییستاهارو به ناتو می منطقه سطحدر  منفی شدر خنردارای  یستاهارو جمله از

علیا، قواق علیا، کاروانسرا، یوسف آباد، خضرآباد، قراگل، کش آباد، نصیرآباد، ماراش، مزرعاه، قوزیجااق علیاا، کوساج      

سفلی، شهرک حلب، استی گل، آقبالغ حسن آباد، آقبالغ سردار، اینچه سفلی، بلندپرچین، حاجی اینک، سیاه خاناه،  

ق جوق سفلی، قشالق جوق علیا، امیرآباد، ساغرچی،  قلعه جوق سادات، کاکا، گالبلو، گنج آباد، میانج، قره زکی، قشال

قوزلو، یاستی قلعه، ایمیر، حمزه آباد، اوغبیلک علیا، تودار، چوخ باالغ، زرگاران، قلعاه جاوق سایاه منصاور، کاوکال،        

باه نداشاتن فرصات هاای شاغلی       انتو میرا  مرا ینا علت که درب مناتبریزک، کلی، قاسم آباد، قره قشالق و مغاانلو  

مناسب، مکانیزه نبودن تولیدات کشاورزی و خدماتی، روش ها سنتی استفاده از آب و بازار نامساعد اقتصادی کشاورو  

 نهمچو طبیعی اتمخاطرزمینه های فعالیت اقتصادی مساعد در شهرهای بازرگ و اطاراف و یاا      منطقه وهمچنین
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و  صنعتی صولیا غیر توسعهو همچناین  سایر موارد اشاره شده در بند مخاطرات و کخا فرسایش لزله، تگرگ،ز عقوو

 .نستدا محیطی یها گیدلوآ

 1075 تا صفر )بین یدلا متعا نسبتا  جمعیتی شداز رروستاهای زماین، انگوران، حسن آباد چایکند، ایده لو و قاره دره  

 . ندا دهبو رداربرخو (لسا 21 لطودر صد در

روستایی، برخی روستاها از اکیز قشالق، کوسج علیا، امیر آبااد، اباراهیم    طنقا ساله 21 شدر خنر سیربردر  همچنین

آباد، ایمیر، سونتو و وزمک دارای روند تغییرات ناپایدار )به صورت سینوسی( هستند که یک دوره مثبات و دوره بعاد   

 می همشاهد قابل نهاآ یبندرده  با مطابقهمچناین    کارار مای شاود   بصورت نزولی و این امر در دوره های مختلف ت

 که روستاهای بزرگ عمدتا دارای روند تغییرات جمعیتی مثبت و روستاهای متوسط بیشتر روند نزولی دارند. باشد

 7931تا  7911نحوه توزیع جمعیت در سطح روستاهای منظومه انگوران در طی دوره های آماری  -17جدول

 ینام آباد

 7931جمعیت  7937جمعیت  7911جمعیت  7911جمعیت  7971جمعیت  7911جمعیت  7911جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
در

 صد

تعدا

 د
 درصد

 2.39 295 2.02 269 2.24 342 3.19 601 2.87 607 2.65 661 2.57 559 ایالو

 0.45 56 0.62 82 0.59 91 0.66 124 0.74 156 0.96 240 1.12 244 قرقان سفلی

 0.55 68 0.61 81 0.54 83 0.50 95 0.55 117 0.60 149 0.57 124 قرقان علیا

 2.70 334 3.27 436 3.51 537 3.79 715 3.29 696 2.86 713 3.00 652 قواق سفلی

 0.32 40 0.56 74 0.69 106 0.83 157 1.06 224 1.82 452 1.77 384 قواق علیا

 0.54 67 0.78 104 0.92 140 0.95 179 0.86 183 1.40 348 1.45 315 کاروانسرا

 0.72 89 0.76 101 0.95 146 1.16 219 1.34 284 1.31 325 1.33 290 یوسف اباد

 0.39 48 0.40 53 0.33 51 0.28 53 0.28 60 0.17 42 0.16 35 اکیزقشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تازه کند

 1.73 214 1.58 211 1.42 218 1.50 283 1.69 358 1.20 298 1.07 233 خایینک

 0.28 34 0.29 38 0.58 88 0.68 129 0.78 166 1.33 331 1.19 259 خضراباد

 1.84 228 1.59 212 1.14 175 0.85 161 0.74 157 0.42 104 0.32 70 زماین

 0.25 31 0.42 56 0.62 95 0.66 124 0.83 176 0.46 114 0.37 81 قراگل /طومار خان

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قزلجه قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.52 110 0.74 184 0.69 149 کش اباد

 0.36 44 0.78 104 0.84 129 0.83 157 0.00 0 0.00 0 0.00 0 نصیراباد

 1.47 182 1.78 237 1.53 234 1.67 315 1.60 338 1.77 440 1.70 369 مراش

 0.33 41 0.30 40 0.54 82 0.99 187 1.36 289 1.50 374 1.56 340 مزرعه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 سد مراش

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 کارخانه روی دندی

 انگوران
458 2.11 571 2.29 907 4.28 939 4.98 1068 6.98 1123 8.43 

1,28

2 

10.3

7 

 1.08 134 0.87 116 1.08 165 0.90 169 0.70 149 1.62 403 1.45 314 قوزیجاق سفلی

 0.79 98 0.67 89 0.78 119 0.75 142 1.07 227 1.16 289 1.11 242 قوزیجاق علیا

 1.58 195 1.35 180 1.79 274 1.66 313 2.33 493 2.42 603 2.39 519 کوسج سفلی

 2.55 315 2.30 307 2.61 400 2.10 395 1.69 357 2.39 596 2.28 496 کوسج علیا

 شهرک حلب

108

1 
4.98 739 2.97 620 2.93 560 2.97 551 3.60 477 3.58 532 4.30 
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 ینام آباد

 7931جمعیت  7937جمعیت  7911جمعیت  7911جمعیت  7971جمعیت  7911جمعیت  7911جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
در

 صد

تعدا

 د
 درصد

 0.46 57 0.46 61 0.53 81 0.62 117 0.56 118 0.80 198 0.75 162 استی گل

 0.26 32 0.40 53 0.39 59 0.42 79 0.44 94 0.33 81 0.35 76 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.24 46 0.82 173 1.33 330 1.22 264 اقبالغ سردار

 0.44 55 0.49 65 0.56 85 0.82 154 1.16 246 1.07 266 0.84 183 اینچه سفلی

 0.00 0 0.00 0 0.36 55 1.03 194 1.84 389 1.25 311 1.12 243 اینچه علیا

 1.21 150 1.08 144 1.11 170 1.62 306 1.65 349 1.91 476 1.78 386 بلندپرچین

 0.14 17 0.12 16 0.16 25 0.42 79 0.76 161 0.73 182 0.71 155 حاجی اینک

 4.89 604 3.32 443 2.14 328 2.67 504 2.23 473 1.34 333 0.99 215 حسن آباد چایکند

 0.24 30 0.23 30 0.25 39 0.35 66 0.51 107 1.42 353 1.64 357 اه خانهسی

 1.54 191 1.41 188 1.23 188 1.19 225 1.02 215 1.59 397 1.59 345 شیخ لر

 0.52 64 0.72 96 0.62 95 0.88 166 0.83 176 0.73 183 0.81 175 قشالق جوق سفلی

 0.31 38 0.56 75 0.50 77 0.79 148 1.10 232 1.60 398 1.59 345 قشالق جوق علیا

 1.97 244 2.03 270 2.10 322 2.57 485 1.36 289 0.96 239 1.07 232 کپز

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ابراق

 0.10 12 0.00 0 0.08 13 0.02 4 0.12 26 0.22 55 0.57 124 امیراباد

 0.73 90 0.76 101 0.85 130 0.77 145 0.74 157 0.96 239 0.93 203 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
35 0.16 0 0.00 47 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 1.13 140 1.25 167 1.17 179 1.15 217 1.10 234 1.06 265 0.95 206 قلعه جوق سادات

 1.00 124 1.08 144 1.20 183 1.66 313 1.96 415 2.30 572 2.52 548 کاکا

 0.42 52 0.44 58 0.56 85 0.72 136 0.69 146 1.75 436 1.91 416 گالبلو

 0.23 28 0.25 33 0.31 48 0.33 63 0.59 126 0.84 209 0.84 182 گنج اباد

 3.00 371 3.23 430 3.04 465 2.44 460 2.24 474 3.06 762 3.16 687 میانج

 1.68 208 1.90 253 1.56 239 1.36 256 1.17 248 2.22 552 2.37 515 ینگجه

 1.57 194 2.18 290 2.11 323 2.15 406 1.88 398 2.57 640 2.84 616 خورجهان

 0.66 81 0.82 109 0.86 131 0.86 162 1.21 256 1.77 440 1.88 409 قره زکی

 3.96 490 4.55 606 4.29 656 4.55 858 4.93 1044 3.78 942 3.53 768 قره نا س

 1.40 173 1.55 207 1.76 270 2.02 381 2.45 518 2.13 530 2.21 481 قوزلو

 0.78 96 0.77 102 1.11 170 1.23 232 1.61 341 1.37 341 1.29 280 یاستی قلعه

 2.59 320 2.21 294 2.34 358 2.12 399 1.49 315 0.53 133 0.46 100 ابراهیم اباد

 1.21 150 0.96 128 0.93 143 0.89 167 0.54 114 0.49 123 0.58 126 ایمیر/ایمر/

 0.28 34 0.29 38 0.27 41 0.21 40 0.20 42 0.10 25 0.23 50 توت اغاجی

 0.40 49 0.26 34 0.32 49 0.31 59 0.32 67 0.32 79 0.43 94 حمزه اباد

 1.27 157 1.18 157 1.09 167 1.36 257 1.11 235 0.55 138 0.55 119 امام کندی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 زرگر

 3.77 466 3.08 410 3.04 465 2.96 558 2.42 512 1.78 443 1.55 336 سونتو

 2.57 318 2.83 377 2.90 444 2.84 536 2.94 623 2.11 526 1.78 387 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 4.50 556 5.10 680 4.74 725 4.77 899 4.34 920 3.02 751 2.23 485 دوزکند
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 ینام آباد

 7931جمعیت  7937جمعیت  7911جمعیت  7911جمعیت  7971جمعیت  7911جمعیت  7911جمعیت 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
در

 صد

تعدا

 د
 درصد

 0.47 58 0.77 102 0.78 119 0.61 115 0.56 119 0.53 132 0.47 103 قره آیی

 2.32 287 3.03 404 3.14 480 3.31 623 3.36 711 2.95 735 2.74 596 اوغلبیک علیا

 1.80 222 1.66 221 1.42 217 1.17 221 0.96 204 0.61 151 0.66 143 ایده لو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.44 93 0.53 133 0.47 103 تودار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 چوخ بالغ

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.04 8 0.43 92 1.14 283 0.99 216 چهارطاق

 0.61 76 0.62 82 0.79 121 0.92 173 0.80 170 1.00 250 0.92 200 مزرعه خجالو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 زرگران

قلعه جوق سیاه 

 منصور
198 0.91 205 0.82 46 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 3.53 437 4.19 558 4.14 634 4.47 842 4.12 872 3.63 904 3.56 773 کاوکل

 0.57 70 0.61 81 0.88 135 1.03 194 0.95 201 1.12 278 1.12 244 وزمک

 1.51 187 1.48 197 1.31 201 0.86 163 0.62 131 0.56 139 0.45 98 تبریزک

 1.25 155 1.76 234 1.77 271 1.82 343 2.00 423 1.83 456 1.65 359 سرچم

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 کلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.84 210 1.15 250 کوهول

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اوچ تاش

 1.75 216 1.64 219 1.92 294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قاسم اباد

 0.27 33 0.38 50 0.38 58 0.59 111 0.81 171 0.78 194 0.87 190 قره دره

 1.19 147 1.19 158 1.38 211 1.21 228 1.32 280 1.35 337 1.34 291 قره قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 محموداباد

 0.74 92 0.92 122 1.26 193 1.24 234 1.59 336 1.18 293 0.97 210 مغانلو

 مجموع
217

26 

100.0

0 

2490

2 

100.0

0 

2118

0 

100.0

0 

1884

6 

100.

00 

1529

9 

100.0

0 

1332

7 
100 

123

63 

100.

00 

 

 7931تا  7911تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری  -17جدول

نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

 7931تا  7911تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-65 65-75 75-85 85-90 95-95 45-95 75-95 

 انگوران انگوران

 3.50- 1.27- 1.86 2.37- 5.48- 0.10- 0.85- 1.69 ایالو

 3.90- 2.90- 7.34- 1.04- 3.05- 2.27- 4.22- 0.17- قرقان سفلی

 1.66- 1.19- 3.44- 0.24- 1.34- 2.06- 2.39- 1.85 قرقان علیا

 3.73- 1.33- 5.19- 2.06- 2.82- 0.27 0.24- 0.90 قواق سفلی

 6.61- 4.42- 11.58- 3.53- 3.85- 3.49- 6.78- 1.64 قواق علیا

 4.79- 3.05- 8.42- 2.93- 2.43- 0.22- 6.22- 1.00 کاروانسرا

 4.40- 2.33- 2.50- 3.62- 3.97- 2.57- 1.34- 1.15 یوسف اباد

 0.49- 0.63 1.96- 0.39 0.38- 1.23- 3.63 1.84 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تازه کند
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

 7931تا  7911تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-65 65-75 75-85 85-90 95-95 45-95 75-95 

 1.39- 0.17- 0.28 0.33- 2.58- 2.32- 1.85 2.49 خایینک

 6.45- 3.98- 2.20- 8.05- 3.75- 2.49- 6.67- 2.48 خضراباد

 1.75 2.39 1.47 1.94 0.84 0.25 4.20 4.04 زماین

 6.70- 1.90- 11.15- 5.15- 2.63- 3.44- 4.44 3.48 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 5.01- 2.13 کش اباد
-

100.00 0.00 0.00 0.00 
-

100.00 0.00 

 6.16- 0.00 15.81- 2.13- 1.95- 0.00 0.00 0.00 نصیراباد

 2.71- 1.40- 5.14- 0.13 2.93- 0.70- 2.60- 1.78 مراش

 7.31- 4.14- 0.50 6.93- 7.91- 4.26- 2.55- 0.96 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.57 2.08 2.68 0.50 1.30 0.35 4.74 2.23 انگوران

 1.15- 1.69- 2.93 3.46- 0.24- 1.27 9.47- 2.53 قوزیجاق سفلی

 1.84- 1.79- 1.95 2.86- 1.75- 4.58- 2.39- 1.79 قوزیجاق علیا

 2.34- 1.94- 1.61 4.11- 1.32- 4.44- 1.99- 1.51 کوسج سفلی

 1.13- 0.90- 0.52 2.61- 0.13 1.02 5.00- 1.85 کوسج علیا

 0.26- 1.41- 2.21 1.43- 0.16- 1.01- 1.74- 3.73- شهرک حلب

 3.53- 2.07- 1.35- 2.80- 3.61- 0.09- 5.04- 2.03 استی گل

 4.42- 1.72- 9.60- 1.07- 2.88- 1.72- 1.50 0.64 ادآقبالغ حسن آب

 12.41- 6.25- 2.26 اقبالغ سردار
-

100.00 0.00 0.00 
-

100.00 
-

100.00 

 5.02- 2.38- 3.29- 2.65- 5.77- 4.58- 0.78- 3.81 اینچه سفلی

 11.84- 6.72- 2.26 2.50 اینچه علیا
-

100.00 0.00 
-

100.00 
-

100.00 

 3.50- 1.87- 0.82 1.65- 5.71- 1.31- 3.06- 2.12 بلندپرچین

 7.39- 4.32- 1.22 4.36- 10.87- 6.87- 1.22- 1.62 حاجی اینک

 0.91 2.09 6.40 3.05 4.20- 0.64 3.57 4.47 حسن آباد چایکند

 3.87- 4.83- 0.00 2.59- 5.12- 4.72- 11.25- 0.11- سیاه خانه

 0.82- 1.18- 0.32 0.00 1.78- 0.46 5.95- 1.41 شیخ لر

 4.65- 1.99- 7.79- 0.10 5.43- 0.58- 0.39- 0.45 قشالق جوق سفلی

 6.57- 4.32- 12.71- 0.26- 6.33- 4.40- 5.25- 1.44 قشالق جوق علیا

 3.38- 0.10 2.00- 1.75- 4.01- 5.31 1.92 0.30 کپز

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ابراق

 5.65 4.56- 0.00- 12.51 17.07- 7.22- 7.81- امیراباد
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

 7931تا  7911تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-65 65-75 75-85 85-90 95-95 45-95 75-95 

100.00 

 2.36- 1.61- 2.28- 2.49- 1.09- 0.79- 4.12- 1.65 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انگوران

 2.17- 0.77- 3.47- 0.69- 1.91- 0.75- 1.24- 2.55 قلعه جوق سادات

 4.52- 2.93- 2.95- 2.37- 5.23- 2.78- 3.16- 0.43 کاکا

 4.69- 4.07- 2.16- 3.75- 4.59- 0.71- 10.36- 0.47 گالبلو

 3.97- 3.67- 3.23- 3.68- 2.68- 6.70- 4.93- 1.39 گنج اباد

 1.07- 1.22- 2.91- 0.78- 0.11 0.30- 4.64- 1.04 میانج

 1.03- 1.80- 3.84- 0.57 0.68- 0.32 7.69- 0.70 ینگجه

 3.63- 2.28- 7.73- 1.07- 2.26- 0.20 4.64- 0.38 خورجهان

 3.41- 3.19- 5.77- 1.82- 2.10- 4.47- 5.27- 0.73 قره زکی

 2.76- 0.89- 4.16- 0.79- 2.65- 1.94- 1.03 2.06 قره نا س

 3.87- 2.02- 3.52- 2.62- 3.39- 3.03- 0.23- 0.97 قوزلو

 4.32- 2.12- 1.21- 4.98- 3.06- 3.78- 0.00 1.99 قلعهیاستی 

 قلعه جوق

 1.10- 2.35 1.71 1.95- 1.08- 2.39 9.00 2.89 ابراهیم اباد

 0.54- 0.35 3.22 1.10- 1.54- 3.89 0.76- 0.24- ایمیر/ایمر/

 0.81- 0.77- 2.20- 0.76- 0.25 0.49- 5.32 6.70- توت اغاجی

 0.92- 1.29- 7.58 3.59- 1.84- 1.26- 1.63- 1.72- حمزه اباد

 2.43- 0.56 0.00 0.62- 4.22- 0.90 5.47 1.49 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 زرگر

 0.90- 0.66 2.59 1.25- 1.81- 0.86 1.46 2.80 سونتو

 2.58- 0.39- 3.35- 1.62- 1.87- 1.49- 1.71 3.12 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 2.37- 0.27 3.95- 0.64- 2.13- 0.23- 2.05 4.47 دوزکند

 3.36- 1.14- 10.68- 1.53- 0.34 0.34- 1.03- 2.51 قره آیی

 3.80- 1.45- 6.61- 1.71- 2.57- 1.31- 0.33- 2.12 اوغلبیک علیا

 0.02 0.88 0.09 0.18 0.18- 0.80 3.05 0.55 ایده لو

 3.51- 2.59 تودار
-

100.00 0.00 0.00 0.00 
-

100.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 چوخ بالغ

 2.74 -10.63 -21.67 
-

100.00 0.00 0.00 
-

100.00 
-

100.00 

 4.03- 1.92- 1.51- 3.82- 3.51- 0.18 3.78- 2.26 چهارطاق
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نام 

 بخش

نام 

 دهستان
 نام آبادی

 7931تا  7911تغییرات جمعیتی در طی دوره های سرشماری 

45-55 55-65 65-75 75-85 85-90 95-95 45-95 75-95 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 13.88- 0.35 زرگران
-

100.00 0.00 0.00 0.00 
-

100.00 0.00 

 3.23- 1.13- 4.77- 1.27- 2.80- 0.35- 0.36- 1.58 قلعه جوق سیاه منصور

 4.97- 2.47- 2.88- 4.98- 3.56- 0.35- 3.19- 1.31 کاوکل

 0.69 1.30 1.04- 0.20- 2.12 2.21 0.59- 3.56 وزمک

 3.89- 1.67- 7.91- 1.46- 2.33- 2.07- 0.75- 2.42 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سرچم

 1.73- کلی
-

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-

100.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 کوهول

 0.00 0.00 0.28- 2.90- 0.00 0.00 0.00 0.00 اشاوچ ت

 5.88- 3.44- 7.97- 1.47- 6.28- 4.23- 1.25- 0.21 قاسم اباد

 0.09 1.39 0.66 0.28- 0.13 1.94 3.09 1.78 قره دره

 2.17- 1.36- 1.43- 2.85- 0.77- 2.03- 1.84- 1.48 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 4.56- 1.64- 5.49- 4.48- 1.91- 3.55- 1.38 3.39 مغانلو

 2.09- 1.12- 1.49- 1.37- 2.06- 1.16- 1.61- 1.37 مجموع

 

 روند تغییرات جمعیتی دهستان انگوران در دوره های مختلف سرشماری. 71نمودار 
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 ی مختلف سرشماریروند تغییرات جمعیتی دهستان انگوران در دوره ها .71نمودار 
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 روند تغییرات جمعیتی دهستان قلعه جوق در دوره های مختلف سرشماری. 73نمودار 

 

 روند تغییرات جمعیتی دهستان قلعه جوق در دوره های مختلف سرشماری .27نمودار 

 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

          

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

          



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

217 

 ارخانوو  ادهخانو رساختا -

 :دنمو یبند ستهد لیذ سطح سهرا در  ادهخانو رساختا انتو می کلی یبند ستهد یکدر 

 توسعهو  ورزىکشا معاجودر  گىادخانو رساختا شایعترینو  قدیم نجهادر  ادهخانو گونه فترینومعر: دهگستر ادهخانو

 که دشو می تشکیل بستهوا یا دمجر انندوخویشااز  رىشمااى و  هسته ادهخانو چندیناز  دهگستر ادهخانو. نیافته

  .نددار ارقر ادهخانو رپد یاستر تحت

 منظا ى،هستها ادهخانو به دهگستر ادهخانو منظااز  ارگذ لحادر  معِاجواز  برخى: در ودمحد دهگستر ادهخانو 

 پسر مثال. یابد می کاهش دهگستر ادهخانو ىبستگیهاو وا عضاا ادتعد منظا ین. در ادشو می مالحظه ىسطهاوا

و  کند تأمینرا  دخو ارخانو مالى ىهازنیا مستقل روط به ندابتو که میکند ندگىز رىپد ادهخانو با مانىز تا ادهخانو

 لحا عیندر  رىپد ارخانو بدنهاز  نشدنىاجد اىجزا ینا لحا ینا با. هدد می تشکیلرا  مستقلى ارخانواز آن  پس

 . نددار کترمشاآن  ىفعالیتهاو در  شوند می بمحسو دهگستر ادهخانو بستهوا عضو نهمچنا

 صرفا  رساختا ینا هگا. ستا نناآ سطهوا به انندزفرو  درما ر،پد شامل گىادخانو رساختا یناى: ا هسته ادهخانو 

 ادهخانو. ماای کننااد  ندگىز ارخانو یکدر  که ستا انندزفر اههمر به لدیناز وا یکى شامل هگازوج و  یک هندداربردر

 ىحدهاوا یگراز د دقتصاو ا سکونت ظلحا به کمابیشو  مااای کنناااد  عمل مستقل جتماعىا حدوا مثابه به ىهستها

 .ستاجد رىپد ارخانوو  صلىا ادهخانو

 )مناطق غربیو  شااامالی یها بخشدر  ادهخانو رساختا ،روساااتاها سطحدر  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی

در  ادهخانو رساختا عنو ینا که ستا کرذ به زمال. باشد می ودمحد دهگسترو  دهگستر یهاارخانو عنواز  کوهساااتانی(

 ساخت باشد.  می مینز دکمبو سطهوا به ارخانو هر ایبر امجز مسکن ساخت نمکاا معداز  ناگزیر ونیکن  ضعیتو

 شرقیو  جنااااااااوبی مناطقدر  ادهخانو رساختا یگرد یسو)از باشد می وبررو یتودمحد با منطقهدر  مسکونی یبنا

 حددر وا مستقل رطو به هریک انندزفراز ازدواج   پس یکهرطو به. باشد میای  هسته یهاارخانو عنواز  محاااااادوده

 . نمایند می ندگیز امجز مسکونی

از  %74 ودحددر  ،روسااااتاهای منطقااااه  سطحدر  ساکن یهاارخانو با گرفته رتصو یها مصاحبه نتایج دستناا به 

 سیربر یگرد یسو.از باشند می  دهگستر یهاارخانو عنواز  %27و  ایهسته یهاارخانو عنواز  مطالعه ردمو یهاارخانو

 سایر خیر )همانندا لسا 51 طی انمیز ینا کاهشی نداز رو حاکی نیز منطقه یها هسکونتگا سطحدر  ارخانو بعد

 نفر 4071از  (1495-1445ساله ) 51 ریمادوره آ طی ارخانو بعد یکهرطو به (1495-1445باشد ) می (رکشو طنقا

در  ارخانو ههندد تشکیل ادفرا ادتعد یگرد تربه عبا. ستا یافته کاهش 1495 لسادر  نفر  4017 به 1445 لسادر 

 ستا هشدداده  نمایش صفحه بعد ولجددر  که رهمانطو. ستا یافته کاهش نفر 1054 متوسط رطو به روستاها سطح

ست ا شتهدا ، روند نزولی مالیمتری4به دلیل نزدیک شده به بعد خانوار  خیرا لسا 11در  ارخانو بعد کاهش ندرو ینا

 نفر در هر خانوار می باشد. 4تا  4اکثر روستا در بازه و بعد خانوار 
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 7931تا  7911تحوالت بعد خانوار در روستاهای هدف شهرستان ماهنشان در دوره های آماری  -12جدول

 نام آبادی

 7931خانوار  7937خانوار  7911خانوار  7911خانوار  7971خانوار  7911خانوار  7911خانوار 

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

عدت

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

 3.51 84 2.89 93 4.22 81 6.46 93 5.52 110 5.01 132 4.82 116 ایالو

 3.29 17 3.57 23 4.79 19 5.39 23 4.73 33 4.71 51 4.52 54 قرقان سفلی

 3.09 22 3.24 25 4.37 19 5.94 16 6.16 19 5.96 25 5.17 24 قرقان علیا

 2.96 113 3.23 135 4.51 119 6.06 118 4.61 151 4.63 154 4.69 139 قواق سفلی

 2.67 15 2.96 25 3.66 29 5.06 31 5.46 41 4.91 92 4.99 77 قواق علیا

 3.35 20 3.59 29 6.09 23 7.46 24 5.72 32 5.80 60 5.34 59 کاروانسرا

 2.97 30 3.16 32 5.84 25 5.62 39 5.80 49 5.16 63 4.75 61 یوسف اباد

 3.43 14 3.79 14 5.10 10 4.82 11 4.62 13 5.25 8 7.00 5 اکیزقشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تازه کند

 2.89 74 3.35 63 4.84 45 5.44 52 5.59 64 5.32 56 4.31 54 خایینک

 3.40 10 3.17 12 4.19 21 6.45 20 5.53 30 5.17 64 4.54 57 ضرابادخ

 3.40 67 3.26 65 4.38 40 5.55 29 5.41 29 4.52 23 3.89 18 زماین

 3.44 9 3.29 17 5.00 19 5.90 21 4.76 37 4.75 24 4.76 17 قراگل /طومار خان

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قزلجه قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 5.50 20 5.41 34 5.73 26 کش اباد

 2.75 16 3.85 27 4.78 27 5.23 30 0.00 0 0.00 0 0.00 0 نصیراباد

 3.08 59 3.08 77 4.11 57 5.53 57 4.57 74 5.30 83 4.73 78 مراش

 3.15 13 3.08 13 5.47 15 5.05 37 5.56 52 5.12 73 4.47 76 مزرعه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 د مراشس

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 کارخانه روی دندی

 3.21 400 3.27 343 4.09 261 5.56 169 5.85 155 5.05 113 5.15 89 انگوران

 3.62 37 4.00 29 5.69 29 4.97 34 5.73 26 5.45 74 5.32 59 قوزیجاق سفلی

 2.80 35 2.62 34 4.41 27 4.73 30 5.40 42 4.98 58 5.38 45 قوزیجاق علیا

 3.05 64 3.46 52 5.07 54 4.60 68 5.42 91 5.24 115 4.68 111 کوسج سفلی

 3.21 98 3.13 98 6.06 66 5.41 73 4.52 79 5.84 102 5.28 94 کوسج علیا

 3.11 171 3.16 151 4.92 112 4.87 115 4.70 132 3.33 222 4.91 220 شهرک حلب

 3.17 18 3.21 19 3.52 23 4.68 25 4.21 28 4.95 40 4.76 34 استی گل

 2.67 12 3.31 16 3.93 15 4.16 19 4.95 19 5.79 14 5.07 15 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.60 10 5.24 33 5.24 63 4.71 56 اقبالغ سردار

 2.89 19 2.95 22 3.70 23 4.97 31 5.47 45 5.66 47 4.46 41 اینچه سفلی

 0.00 0 0.00 0 4.23 13 5.11 38 5.12 76 5.18 60 5.52 44 اینچه علیا

 2.94 51 3.27 44 3.95 43 4.50 68 5.45 64 5.60 85 5.29 73 بلندپرچین

 3.40 5 3.20 5 5.00 5 5.27 15 4.24 38 4.04 45 4.08 38 حاجی اینک

 3.51 172 3.52 126 4.15 79 5.86 86 6.76 70 6.40 52 4.89 44 چایکندحسن آباد 

 2.73 11 3.33 9 3.25 12 5.08 13 5.94 18 5.43 65 4.82 74 سیاه خانه

 3.54 54 3.30 57 4.59 41 4.69 48 5.24 41 5.44 73 5.00 69 شیخ لر

 3.05 21 4.36 22 3.52 27 4.88 34 4.63 38 4.82 38 4.73 37 قشالق جوق سفلی

 3.45 11 4.69 16 3.35 23 4.35 34 5.27 44 5.17 77 4.37 79 قشالق جوق علیا

 3.39 72 4.09 66 5.65 57 7.95 61 5.35 54 4.51 53 4.38 53 کپز
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 نام آبادی

 7931خانوار  7937خانوار  7911خانوار  7911خانوار  7971خانوار  7911خانوار  7911خانوار 

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

عدت

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ابراق

 3.00 4 0.00 0 3.25 4 4.00 1 4.33 6 5.50 10 7.29 17 امیراباد

 3.46 26 2.89 35 3.94 33 4.14 35 6.28 25 4.98 48 5.08 40 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
7 5.00 0 0.00 14 3.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 3.18 44 3.48 48 4.97 36 4.82 45 5.20 45 5.41 49 5.28 39 قلعه جوق سادات

 3.02 41 2.88 50 4.95 37 4.82 65 6.59 63 5.11 112 5.27 104 کاکا

 2.89 18 2.90 20 4.25 20 4.39 31 6.64 22 5.66 77 5.62 74 گالبلو

 3.11 9 3.30 10 4.00 12 4.50 14 5.04 25 4.27 49 4.14 44 گنج اباد

 2.97 125 3.19 135 4.47 104 5.05 91 5.71 83 4.95 154 4.58 150 میانج

 3.20 65 3.16 80 3.85 62 4.06 63 5.17 48 5.21 106 5.42 95 ینگجه

 3.13 62 3.49 83 4.82 67 5.01 81 5.24 76 4.27 150 4.70 131 خورجهان

 3.00 27 3.52 31 4.37 30 5.23 31 6.56 39 5.30 83 5.60 73 قره زکی

 3.43 143 3.56 170 4.59 143 5.68 151 5.58 187 4.83 195 4.49 171 قره نا س

 3.26 53 3.23 64 4.66 58 4.14 92 5.89 88 5.35 99 4.37 110 قوزلو

 3.10 31 3.64 28 4.86 35 5.04 46 5.88 58 5.01 68 4.75 59 یاستی قلعه

 3.14 102 3.46 85 4.90 73 5.96 67 5.73 55 5.54 24 4.76 21 ابراهیم اباد

 3.19 47 3.56 36 4.47 32 6.19 27 5.70 20 4.73 26 4.50 28 ایمیر/ایمر/

 3.40 10 4.22 9 4.10 10 8.00 5 7.00 6 5.00 5 7.14 7 اجیتوت اغ

 2.72 18 3.78 9 4.90 10 4.92 12 6.09 11 4.94 16 4.70 20 حمزه اباد

 2.80 56 3.20 49 4.18 40 6.76 38 5.47 43 5.11 27 4.96 24 امام کندی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 زرگر

 3.24 144 3.23 127 4.74 98 5.37 104 5.89 87 5.15 86 4.20 80 سونتو

 3.09 103 3.09 122 4.23 105 5.20 103 5.56 112 4.96 106 4.25 91 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 2.97 187 3.19 213 4.48 162 5.88 153 6.17 149 5.69 132 4.62 105 دوزکند

 3.22 18 3.78 27 5.41 22 5.23 22 4.76 25 4.89 27 5.42 19 قره آیی

 3.02 95 404.00 1 4.40 109 5.07 123 4.87 146 4.62 159 4.11 145 اوغلبیک علیا

 3.42 65 3.35 66 5.17 42 5.67 39 5.51 37 5.03 30 5.50 26 ایده لو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 5.47 17 5.78 23 5.42 19 تودار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جداقیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 2 5.41 17 5.90 48 4.70 46 چوخ بالغ

 3.45 22 3.73 22 5.04 24 4.94 35 5.31 32 5.10 49 5.26 38 چهارطاق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مزرعه خجالو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 5.11 9 5.00 41 5.35 37 زرگران

قلعه جوق سیاه 

 منصور
181 4.27 176 5.14 150 5.81 171 4.92 166 3.82 187 2.98 153 2.86 

 3.33 21 2.89 28 4.50 30 5.24 37 4.90 41 5.15 54 4.44 55 کاوکل

 3.90 48 3.79 52 4.79 42 5.43 30 5.04 26 6.04 23 5.16 19 وزمک
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 نام آبادی

 7931خانوار  7937خانوار  7911خانوار  7911خانوار  7971خانوار  7911خانوار  7911خانوار 

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

عدت

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

تعد

 اد

بعد 

 خانوار

 2.72 57 3.16 74 4.23 64 4.83 71 4.70 90 5.43 84 4.85 74 تبریزک

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 سرچم

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.57 46 4.90 51 کلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00  0.00  0.00  0.00  کوهول

 2.96 73 3.04 72 4.74 62 0.00 68 0.00 72 0.00 98 0.00 89 اوچ تاش

 3.00 11 3.33 15 3.87 15 5.29 21 6.11 28 5.11 38 4.63 41 قاسم اباد

 3.47 134 3.46 130 4.82 96 5.38 85 5.80 65 4.96 56 4.85 48 قره دره

 3.27 45 2.98 53 5.02 42 6.00 38 5.38 52 5.03 67 4.77 61 قره قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 محموداباد

 3.41 27 3.13 39 4.60 42 5.57 42 5.89 57 5.43 54 4.77 44 مغانلو

 مجموع
461

9 
4.70 

503

3 
4.95 

397

3 
5.33 

361

1 
5.22 

338

6 
4.52 

392

9 
3.39 

389

8 
3.17 
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 7931تا  791ان از سال تغییرات بعد خانوار در روستاهای منظومه انگور - 19جدول

 نام آبادی
تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

 0.71- 2.95- 1.31- ایالو

 1.50- 2.10- 1.22- قرقان سفلی

 1.28- 2.85- 2.08- قرقان علیا

 1.56- 3.10- 1.73- قواق سفلی

 0.99- 2.40- 2.32- علیا قواق

 2.74- 4.11- 1.99- کاروانسرا

 2.87- 2.65- 1.79- یوسف اباد

 1.67- 1.39- 3.57- اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 1.95- 2.55- 1.42- خایینک

 0.79- 3.05- 1.14- خضراباد

 0.97- 2.15- 0.49- زماین

 1.56- 2.46- 1.32- قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قشالق قزلجه

 0.00 0.00 5.73- کش اباد

 2.03- 2.48- 2.75 نصیراباد

 1.02- 2.44- 1.65- مراش

 2.31- 1.90- 1.32- مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 0.89- 2.35- 1.94- انگوران

 2.07- 1.35- 1.70- قوزیجاق سفلی

 1.61- 1.93- 2.58- قوزیجاق علیا

 2.03- 1.56- 1.63- کوسج سفلی

 2.85- 2.20- 2.06- کوسج علیا

 1.81- 1.76- 1.80- شهرک حلب

 0.36- 1.51- 1.60- استی گل

 1.27- 1.49- 2.40- آقبالغ حسن آباد

 0.00 4.60- 4.71- اقبالغ سردار

 0.80- 2.07- 1.57- اینچه سفلی

 4.23- 5.11- 5.52- اینچه علیا

 1.01- 1.56- 2.35- لندپرچینب

 1.60- 1.87- 0.68- حاجی اینک
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 نام آبادی
تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

 0.64- 2.35- 1.37- حسن آباد چایکند

 0.52- 2.35- 2.10- سیاه خانه

 1.05- 1.15- 1.46- شیخ لر

 0.47- 1.83- 1.68- قشالق جوق سفلی

 0.11 0.90- 0.91- قشالق جوق علیا

 2.26- 4.56- 0.99- کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.25- 1.00- 4.29- امیراباد

 0.48- 0.68- 1.61- ساغرچی

 0.00 0.00 5.00- معدن سرب و روی انگوران

 1.79- 1.64- 2.10- قلعه جوق سادات

 1.92- 1.79- 2.24- کاکا

 1.36- 1.50- 2.73- گالبلو

 0.89- 1.39- 1.03- گنج اباد

 1.50- 2.09- 1.61- میانج

 0.65- 0.86- 2.22- ینگجه

 1.69- 1.88- 1.57- خورجهان

 1.37- 2.23- 2.60- قره زکی

 1.16- 2.26- 1.06- قره نا س

 1.39- 0.88- 1.11- قوزلو

 1.76- 1.95- 1.65- یاستی قلعه

 1.77- 2.82- 1.62- ابراهیم اباد

 1.28- 2.99- 1.31- ایمیر/ایمر/

 0.70- 4.60- 3.74- توت اغاجی

 2.18- 2.19- 1.98- حمزه اباد

 1.37- 3.96- 2.15- امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 1.51- 2.13- 0.96- سونتو

 1.14- 2.12- 1.17- کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 1.50- 2.90- 1.65- دوزکند

 2.19- 2.01- 2.20- قره آیی

 1.38- 2.04- 1.09- اوغلبیک علیا

 1.75- 2.25- 2.08- ایده لو
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 نام آبادی
تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

تغییرات بعد خانوار از 

 7931تا  7911

 0.00 0.00 5.42- ودارت

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 4.00- 4.70- چوخ بالغ

 1.59- 1.49- 1.81- چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 5.35- زرگران

 0.96- 2.07- 1.41- قلعه جوق سیاه منصور

 1.17- 1.91- 1.10- کاوکل

 0.89- 1.54- 1.26- وزمک

 1.52- 2.11- 2.13- تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 4.90- کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 1.78- 2.96 2.96 اوچ تاش

 0.87- 2.29- 1.63- قاسم اباد

 1.35- 1.91- 1.38- قره دره

 1.76- 2.73- 1.50- قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 1.19- 2.16- 1.37- مغانلو

 1.45- 2015- 1054- مجموع
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 روند تغییرات خانوار در دهستان انگوران دوره های مختلف سرشماری  .27نمودار 

 
 

 روند تغییرات خانوار در دهستان انگوران دوره های مختلف سرشماری  .22نمودار 
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 ه جوق دوره های مختلف سرشماریروند تغییرات خانوار در دهستان قلع .29نمودار 

 
 

 روند تغییرات خانوار در دهستان قلعه جوق دوره های مختلف سرشماری. 21نمودار 

 
 شیزموآ یهارساختا -

 ای حرفهو  مذهبی ،تحصیلی زشموآ تمکاناا

 زشموآ به ودمحد تنها روساااااااتاها سطحدر  دموجو شیزموآ تمکاناا ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر دستناا به

 تمکاناا گونه هیچو  باشد می متوسطهو دوره دوم  متوسطهدوره اول  ،ییابتدا ،گیدماآ مقطع رچهادر  تحصیلی

 به  تنها نیز مذهبی زشموآ تمکاناا که ستا کرذ به زمال همچنین. اردند دجوو روساااتاها سطحای در  حرفه زشموآ

 .ددگر می ودمحد منطقه بسیج یها هپایگاو  مساجددر  آنقرو دوره  مذهبی یکالسها اریگزبر



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

211 

 جنسی(و  سنی یساختها بر تاکید )با ادسوو  زشموآ سطح-

   جمعیت عمجمو، از 1491 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

درصد بیشترین  81082که روستای خضرآباد با میباشند  ادسو با %11095 ودحد در روستاهای منظومه، لسا 1 یباال

 درصد کمترین میزان باسوادی در بین روستاهای منظوماه را دارد.  44011درصد باسوادی و روستای قوزیجاق علیا با 

در  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق سطح روستاهای منظوماه را  در  ادسو ضعیتو ل صفحه بعدوجد

 سه دوره سرشماری را نشان میدهد.

، 1475 -1491 ساله 15 ریمادوره آ طی مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا بهدوره ای  سیربر یکدر 

 لسادر  %12041از  یکهرطو به ستا شتهدا شدر %0.47 ودحددر نرخی با روستاهای منظومه سطحدر  ادیباسو انمیز

 با انمیز باشد می همشاهد قابل اولجددر  که رهمانطو طرفیاز ست. ا هسیدر 1491 لسادر  %11095 به 1475

 باشد. می رگبز یها ستادر رو انمیز یناز ا باالتر متوسط رطو به متوسط یستاهادر رو ادیسو

در  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق روسااااااااااتاها، سطحدر  دانمرو  نناز ادیباسو انمیز سیربر

 ادیسو با خنر متوسط با دانمر یکهرطو به باشد می نناز به نسبت دانمر ادیسو با نیوفز ههندد ننشا 1491لسا

وضعیت ساواد و    ههندد نمایش ذیل  اولجد. ستا بیشتر نناز ادیباسو خنر متوسطاز  %14011  انمیز به، 74014%

 می 1491تااا  1475از سااال سکن مو  سنفو عمومی ریسرشمادر دوره هااای  دانمرو  نناز ادیباسو خنر متوسط

 . باشد
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 7937و  7911وضعیت سواد در روستاهای هدف دهستان انگوران در دوره های سرشماری  .21نمودار 
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 5831و  5831وضعیت سواد در روستاهای هدف دهستان انگوران در دوره های سرشماری . 62ادامه نمودار 
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 7937و  7911وضعیت سواد در روستاهای هدف دهستان انگوران در دوره های سرشماری  .21ادامه نمودار 
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 7937و  7911وضعیت سواد در روستاهای هدف دهستان قلعه جوق در دوره های سرشماری  .21نمودار 
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 7937و  7911وضعیت سواد در روستاهای هدف دهستان قلعه جوق در دوره های سرشماری . 23نمودار ادامه  
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 7937تا  7911میزان باسوادی در روستاهای منظومه انگوران در دوره های آماری  -11جدول

 نام آبادی

1375 1385 

 7باالی 

 سال

 دبا سوا سال 7باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 63.64 203 55.93 99 73.24 104 319 177 142 70.02 362 517 ایالو

 77.50 62 70.27 26 83.72 36 80 37 43 64.36 65 101 قرقان سفلی

 72.00 54 63.89 23 79.49 31 75 36 39 65.88 56 85 قرقان علیا

 68.24 346 61.79 152 74.33 194 507 246 261 71.40 422 591 قواق سفلی

 59.14 55 58.49 31 60.00 24 93 53 40 66.91 91 136 قواق علیا

 72.22 91 64.29 45 82.14 46 126 70 56 60.69 88 145 کاروانسرا

 69.17 92 60.94 39 76.81 53 133 64 69 67.43 118 175 یوسف اباد

 80.85 38 73.68 14 85.71 24 47 19 28 70.45 31 44 اکیزقشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 تازه کند

 77.83 158 72.64 77 83.51 81 203 106 97 72.36 178 246 خایینک

 67.95 53 63.04 29 75.00 24 78 46 32 70.19 73 104 خضراباد

 74.53 120 70.45 62 79.45 58 161 88 73 75.52 108 143 زماین

 69.23 63 61.90 26 75.51 37 91 42 49 51.09 47 92 طومار خان

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 کش اباد

 65.79 75 66.67 42 64.71 33 114 63 51 56.67 68 120 نصیراباد

 71.63 149 64.81 70 79.00 79 208 108 100 66.67 178 267 مراش

 67.95 53 56.41 22 79.49 31 78 39 39 68.15 107 157 مزرعه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 سد مراش

کارخانه روی 

 دندی
121 103 85.12 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 80.48 771 72.26 336 88.24 435 958 465 493 76.39 605 792 انگوران

 70.59 108 57.14 44 84.21 64 153 77 76 52.17 72 138 قوزیجاق سفلی

 65.74 71 57.38 35 76.60 36 108 61 47 61.79 76 123 قوزیجاق علیا

 66.40 164 54.17 65 77.95 99 247 120 127 60.16 154 256 کوسج سفلی

 73.26 252 67.88 131 80.13 121 344 193 151 59.33 194 327 کوسج علیا

 67.26 339 58.78 154 76.45 185 504 262 242 55.51 257 463 شهرک حلب

 56.96 45 45.95 17 66.67 28 79 37 42 45.26 43 95 استی گل

 52.73 29 48.28 14 57.69 15 55 29 26 56.92 37 65 آقبالغ حسن آباد
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 نام آبادی

1375 1385 

 7باالی 

 سال

 دبا سوا سال 7باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 38.89 14 36 اقبالغ سردار

 50.00 36 46.34 19 54.84 17 72 41 31 57.46 77 134 اینچه سفلی

 58.00 29 46.15 12 70.83 17 50 26 24 47.20 76 161 اینچه علیا

 60.76 96 53.09 43 68.83 53 158 81 77 59.20 148 250 بلندپرچین

 54.55 12 50.00 7 62.50 5 22 14 8 57.81 37 64 حاجی اینک

آباد  حسن

 چایکند
424 305 71.93 156 139 295 129 82.69 96 69.06 225 76.27 

 65.71 23 58.82 10 72.22 13 35 17 18 55.77 29 52 سیاه خانه

 73.13 117 67.09 53 79.01 64 160 79 81 54.50 103 189 شیخ لر

قشالق جوق 

 سفلی
131 75 57.25 45 44 89 30 66.67 25 56.82 55 61.80 

 58.57 41 57.50 23 60.00 18 70 40 30 62.10 77 124 ق جوق علیاقشال

 82.03 242 74.38 90 87.36 152 295 121 174 80.70 347 430 کپز

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 ابراق

 83.33 10 71.43 5 100.00 5 12 7 5 50.00 2 4 امیراباد

 64.10 75 49.09 27 77.42 48 117 55 62 45.54 51 112 ساغرچی

معدن سرب و 

 روی انگوران
0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 70.25 111 66.67 58 74.65 53 158 87 71 53.97 102 189 قلعه جوق سادات

 57.49 96 55.29 47 59.76 49 167 85 82 36.78 96 261 کاکا

 55.42 46 50.00 20 60.47 26 83 40 43 32.14 36 112 گالبلو

 62.79 27 61.90 13 63.64 14 43 21 22 43.14 22 51 گنج اباد

 65.71 276 57.08 129 75.77 147 420 226 194 57.26 217 379 میانج

 60.65 131 48.96 47 70.00 84 216 96 120 41.89 93 222 ینگجه

 64.16 188 55.48 81 72.79 107 293 146 147 51.82 171 330 خورجهان

 65.25 77 57.89 33 72.13 44 118 57 61 47.10 65 138 قره زکی

 64.09 382 57.41 186 72.06 196 596 324 272 46.92 327 697 قره نا س

 58.75 141 48.03 61 70.80 80 240 127 113 51.40 165 321 قوزلو

 58.00 87 47.89 34 67.09 53 150 71 79 57.36 113 197 یاستی قلعه

 74.70 251 71.98 131 77.92 120 336 182 154 66.97 219 327 ابراهیم اباد
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 نام آبادی

1375 1385 

 7باالی 

 سال

 دبا سوا سال 7باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 66.67 86 62.12 41 71.43 45 129 66 63 69.60 87 125 ایمیر/ایمر/

 69.44 25 62.50 10 75.00 15 36 16 20 68.57 24 35 توت اغاجی

 65.96 31 50.00 9 75.86 22 47 18 29 53.06 26 49 حمزه اباد

 64.15 102 64.37 56 63.89 46 159 87 72 63.46 132 208 امام کندی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 زرگر

 74.02 322 67.89 148 80.18 174 435 218 217 70.55 333 472 سونتو

 68.49 276 66.36 144 70.97 132 403 217 186 63.30 295 466 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 78.14 529 74.62 291 82.93 238 677 390 287 72.48 540 745 دوزکند

 66.67 72 64.06 41 70.45 31 108 64 44 54.74 52 95 قره آیی

 65.15 301 59.60 149 71.70 152 462 250 212 58.24 304 522 اوغلبیک علیا

 78.13 150 72.34 68 83.67 82 192 94 98 64.09 116 181 ایده لو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 تودار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 جداقیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 6 چوخ بالغ

 66.37 75 62.50 40 71.43 35 113 64 49 56.64 81 143 چهارطاق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 انزرگر

قلعه جوق سیاه 

 منصور
727 492 67.68 283 307 590 219 77.39 195 63.52 414 70.17 

 76.42 94 72.06 49 81.82 45 123 68 55 64.74 101 156 کاوکل

 78.57 132 70.59 60 86.75 72 168 85 83 52.42 65 124 وزمک

 67.32 173 57.78 78 77.87 95 257 135 122 64.73 189 292 تبریزک

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 سرچم

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 کلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 کوهول

 70.45 186 62.22 84 79.07 102 264 135 129 64.94 200 308 اوچ تاش

 70.37 38 57.14 16 84.62 22 54 28 26 61.11 55 90 قاسم اباد

 72.86 306 65.58 141 80.49 165 420 215 205 65.44 248 379 قره دره
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 نام آبادی

1375 1385 

 7باالی 

 سال

 دبا سوا سال 7باالی  با سواد

 تعداد
میزان 

 باسوادی
 مرد کل زن مرد

میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 68.23 131 65.14 71 72.29 60 192 109 83 59.60 118 198 قره قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 محموداباد

 78.02 142 73.03 65 82.80 77 182 89 93 59.60 118 198 مغانلو

 69.81 9750 63.15 4559 76.93 5191 13967 7219 6748 62.36 10076 16157 مجموع

 

 7937تا  7911میزان باسوادی در روستاهای منظومه انگوران در دوره های آماری  -11ادامه جدول

 نام آبادی

نرخ رشد میزان  1390

باسوادی طی 

 11دوره آماری 

37تا  

 با سواد سال 7باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.14- 62.35 154 53.13 68 72.27 86 247 128 119 ایالو

 0.14 79.17 57 71.88 23 85.00 34 72 32 40 قرقان سفلی

 0.28- 69.01 49 60.61 20 76.32 29 71 33 38 قرقان علیا

 0.02 68.41 275 62.69 126 74.13 149 402 201 201 قواق سفلی

 1.93- 44.12 30 28.57 10 60.61 20 68 35 33 قواق علیا

 0.71- 64.89 61 61.11 33 70.00 28 94 54 40 کاروانسرا

 0.33- 65.85 54 66.67 26 65.12 28 82 39 43 یوسف اباد

 0.26- 77.78 35 65.00 13 88.00 22 45 20 25 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 تازه کند

 1.51- 61.98 119 55.91 52 67.68 67 192 93 99 خایینک

 1.25 81.82 27 64.29 9 94.74 18 33 14 19 خضراباد

 0.03- 74.18 135 69.70 69 79.52 66 182 99 83 زماین

 1.12- 58.49 31 55.17 16 62.50 15 53 29 24 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 کش اباد

 0.59- 60.22 56 51.16 22 68.00 34 93 43 50 نصیراباد

 0.21 73.89 150 67.62 71 80.61 79 203 105 98 مراش

 1.51- 54.05 20 33.33 6 73.68 14 37 18 19 مزرعه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 کارخانه روی دندی
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 نام آبادی

نرخ رشد میزان  1390

باسوادی طی 

 11دوره آماری 

37تا  

 با سواد سال 7باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.09- 79.43 776 72.01 337 86.25 439 977 468 509 انگوران

 1.08- 60.00 78 53.62 37 67.21 41 130 69 61 قوزیجاق سفلی

 2.64- 44.00 44 33.33 17 55.10 27 100 51 49 قوزیجاق علیا

 1.36- 54.09 86 41.18 35 68.92 51 159 85 74 کوسج سفلی

 0.87- 64.29 171 61.59 93 67.83 78 266 151 115 کوسج علیا

 0.67- 60.84 261 51.16 110 70.56 151 429 215 214 شهرک حلب

 0.35 60.00 33 59.38 19 60.87 14 55 32 23 استی گل

 1.09 62.00 31 62.96 17 60.87 14 50 27 23 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 اقبالغ سردار

 0.23 51.72 30 50.00 17 54.17 13 58 34 24 اینچه سفلی

 100.00- 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 اینچه علیا

 0.02- 60.61 80 53.33 40 70.18 40 132 75 57 بلندپرچین

 0.64 60.00 9 50.00 4 71.43 5 15 8 7 حاجی اینک

 0.44 81.47 299 76.24 138 86.56 161 367 181 186 حسن آباد چایکند

 0.46 70.37 19 54.55 6 81.25 13 27 11 16 سیاه خانه

 0.40- 68.82 117 54.43 43 81.32 74 170 79 91 شیخ لر

 0.71- 55.56 40 48.72 19 63.64 21 72 39 33 قشالق جوق سفلی

 0.52 63.27 31 57.69 15 69.57 16 49 26 23 قشالق جوق علیا

 0.09- 80.89 199 73.79 76 86.01 123 246 103 143 کپز

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 ابراق

 100.00- 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 امیراباد

 1.57- 50.54 47 37.25 19 66.67 28 93 51 42 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

0.00 

 0.61- 64.14 93 62.03 49 66.67 44 145 79 66 اداتقلعه جوق س

 0.78- 51.15 67 39.06 25 62.69 42 131 64 67 کاکا

 0.81- 49.06 26 54.17 13 44.83 13 53 24 29 گالبلو

 0.08- 62.07 18 60.00 9 64.29 9 29 15 14 گنج اباد

 0.63- 59.74 227 50.27 94 68.91 133 380 187 193 میانج
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 نام آبادی

نرخ رشد میزان  1390

باسوادی طی 

 11دوره آماری 

37تا  

 با سواد سال 7باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.09 61.47 142 51.89 55 69.60 87 231 106 125 هینگج

 0.58- 58.80 157 50.00 65 67.15 92 267 130 137 خورجهان

 0.29- 62.50 60 53.19 25 71.43 35 96 47 49 قره زکی

 0.18- 62.39 340 57.05 178 69.53 162 545 312 233 قره نا س

 0.58- 53.85 105 47.12 49 61.54 56 195 104 91 قوزلو

 0.38 61.36 54 54.35 25 69.05 29 88 46 42 یاستی قلعه

 0.22- 72.32 196 67.59 98 77.78 98 271 145 126 ابراهیم اباد

 0.03 66.96 77 57.14 32 76.27 45 115 56 59 ایمیر/ایمر/

 0.85 78.79 26 73.33 11 83.33 15 33 15 18 توت اغاجی

 0.24- 63.64 21 38.46 5 80.00 16 33 13 20 حمزه اباد

 0.29- 61.38 89 56.52 39 65.79 50 145 69 76 امام کندی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 زرگر

 0.18 76.02 279 71.12 133 81.11 146 367 187 180 سونتو

 0.78- 60.91 201 60.34 108 61.59 93 330 179 151 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

0.00 

 0.64- 70.98 450 63.14 197 78.57 253 634 312 322 دوزکند

 0.14- 65.26 62 61.02 36 72.22 26 95 59 36 قره آیی

 0.49- 60.53 227 54.31 107 67.42 120 375 197 178 اوغلبیک علیا

 0.62- 71.13 138 65.00 65 77.66 73 194 100 94 ایده لو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 چوخ بالغ

 0.16 68.00 51 60.98 25 76.47 26 75 41 34 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 زرگران

یاه قلعه جوق س

 منصور
237 276 513 171 72.15 169 61.23 340 66.28 

-0.38 

 1.26- 63.16 48 61.36 27 65.63 21 76 44 32 کاوکل
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 نام آبادی

نرخ رشد میزان  1390

باسوادی طی 

 11دوره آماری 

37تا  

 با سواد سال 7باالی 

 مرد کل زن مرد
میزان 

 باسوادی
 زن

میزان 

 باسوادی
 کل

میزان 

 باسوادی

 0.03 78.95 135 72.29 60 85.23 75 171 83 88 وزمک

 0.16 68.95 151 65.04 80 73.96 71 219 123 96 تبریزک

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 کلی

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 کوهول

 0.40- 66.33 130 55.21 53 77.00 77 196 96 100 اوچ تاش

 0.16- 68.75 33 58.33 14 79.17 19 48 24 24 قاسم اباد

 0.16- 71.17 279 65.33 130 77.20 149 392 199 193 قره دره

 0.22 70.55 103 64.29 54 79.03 49 146 84 62 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 محموداباد

 0.20- 75.70 81 73.58 39 77.78 42 107 53 54 مغانلو

 0.47 66.95 8010 60.08 3675 74.14 4335 11964 6117 5847 مجموع

 

 وضعیت باسوادی روستاهای منطقه .97نمودار

 



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

228 

 ساختار اقتصادی -

  فعالیتو  لشتغاا -

 جمعیت عمجمو، از 1491 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ با مطابق همدآ عمل به یها سیربر طبق

شهرستان در  فعالیت انمیزهمچنین . باشند میدر شهرستان ماهنشان  %4041 ودحددر  استان زنجان دیقتصاا لفعا

 ود پنج درصد بیشتر از نرخ فعالیت استان می باشد.درصد بوده که حد 45047ماهنشان 

 متوسط با شهرستان ماهنشاان  که ددگر می نتیجه استان و شهرستان سطحدر  لشتغاا خنر سیربر با یگرد یسواز  

 باشد. میاز نرخ اشتغال استان زنجان بیشتر   %107حدود ، 1491 لسادر  صددر 95082  لشتغاا خنر

 7937سال  -استان و شهرستان ماهنشان در لشتغااو  فعالیت میزان -11جدول

 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

نسبت 

به 

 استان

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

نسبت 

به 

 استان

میزان 

 اشتغال
 نرخ فعالیت

 نسبت به استان مجموع نسبت به استان بیکار نسبت به استان شاغل

 41011 89011 - 858455 - 514187 - 444418 - 47517 - 411851 زنجاناستان 

 45047 95082 4081 44119 4052 18187 4041 15122 1017 128 4019 14494 ماهنشانشهرستان 

 لسا 11 یباال ینفر  44119 جمعیت عمجمو، از 1491 لسادر  مسکنو  سنفو عمومی ریسرشما رماآ دستناا به

در  فعالیت خنر یگرد رتعبا به باشند می لفعا یرغ نفر 18187و  دیقتصاا لفعا نفر 15122 شهرستان ماهنشان،در 

این درحالی است که در سطح شهرستان ماهنشان  ددگر می آوردبر %45047 با برابر لسا یندر ا شهرستان ماهنشان

مای باشاد، شهرساتان     %95082نفر بیکار وجود دارد که نرخ اشتغال محاسابه شاده برابار     128نفر شاغل و  14494

  .شاغالن استان را به خود اختصار داده است از %4019ماهنشان 

 با این مقدمه، در ادامه به بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال در روستاهای منظومه انگوران پرداخته می شود.

روستای مورد مطالعه، روستاهای قرقان سفلی، قرقان علیا، کاروانسارا، اکیزقشاالق، خالیناک، نصایرآباد،      84از میان 

استی گل، آقبالغ حسن آباد، اینچه سفلی، بلندپرچین، حاجی اینک، سیاه خانه، قشالق جوق سفلی،  قوزیجاق سفلی،

قشالق جوق علیا، گنج آباد، ینگجه، ابراهیم آباد، ایمیر، توت آغاجی، امام کندی، قره آیی، اوغبیلک علیاا، چهارطااق،   

شتغال بوده و روستاهای ایالو، قواق سفلی، خضرآباد، دارای بیشترین ا %111کاوکل، قاسم آباد و مغانلو با نرخ اشتغال 

زماین، قوزیجاق علیا، کوسج سفلی، کوسج علیا، شهرک حلب، قلعه جوق سادات، میانج، خورجهاان، قاره زکای، قاره     

ناس، قوزلو، یاستی قلعه، حمزه آباد، کهریزبیک، دوزکند، ایده لو، قلعه جوق سیاه منصور، وزمک، تبریزک، اوچ تااش،  

کمترین اشتغال در  %81011داشته اند و روستای سونتو با نرخ اشتغال  % 91دره و قره قشالق نرخ اشتغال باالی  قره

 سطح منطقه را داشته است.
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 7937تا  7911سال  -روستاهای منظومه انگوران در لشتغاو ا فعالیت میزان -17جدول

 نام آبادی

 7911سال  7911سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 الغیر فع

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال
 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 37.50 99.12 971 190 114 1 113 44.81 95.79 424 234 190 8 182 ایالو

 42.65 100.00 71 39 29 0 29 54.43 95.35 79 36 43 2 41 قرقان سفلی

 44.29 100.00 17 39 31 0 31 48.57 100.00 70 36 34 0 34 قرقان علیا

 38.22 98.89 117 291 180 2 178 41.34 99.49 479 281 198 1 197 قواق سفلی

 37.50 100.00 11 55 33 0 33 39.66 97.83 116 70 46 1 45 قواق علیا

 37.61 97.73 771 73 44 1 43 45.83 96.36 120 65 55 2 53 کاروانسرا

 41.46 98.04 123 72 51 1 50 43.15 96.83 146 83 63 2 61 یوسف اباد

 38.10 100.00 42 26 16 0 16 48.48 100.00 33 17 16 0 16 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تازه کند

 32.99 92.19 194 130 64 5 59 29.55 98.46 220 155 65 1 64 خایینک

 36.23 100.00 69 44 25 0 25 47.37 93.33 95 50 45 3 42 خضراباد

 34.87 92.45 152 99 53 4 49 31.09 100.00 119 82 37 0 37 زماین

 32.10 69.23 81 55 26 8 18 50.00 97.30 74 37 37 1 36 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کش اباد
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 نام آبادی

 7911سال  7911سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 الغیر فع

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال
 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 39.25 100.00 107 65 42 0 42 53.26 97.96 92 43 49 1 48 نصیراباد

 37.04 98.57 189 119 70 1 69 34.98 98.72 223 145 78 1 77 مراش

 39.19 96.55 74 45 29 1 28 31.34 95.24 134 92 42 2 40 مزرعه

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 99.17 100.00 121 1 120 0 120 کارخانه روی دندی

 32.92 89.31 881 591 290 31 259 37.31 99.19 662 415 247 2 245 انگوران

 33.58 95.65 137 91 46 2 44 55.56 98.46 117 52 65 1 64 قوزیجاق سفلی

 38.61 100.00 101 62 39 0 39 50.46 94.55 109 54 55 3 52 قوزیجاق علیا

 38.67 96.55 225 138 87 3 84 40.99 98.90 222 131 91 1 90 کوسج سفلی

 40.63 97.69 320 190 130 3 127 55.88 98.68 272 120 152 2 150 کوسج علیا

 40.65 96.79 460 273 187 6 181 51.63 98.54 399 193 206 3 203 شهرک حلب

 58.33 100.00 72 30 42 0 42 37.18 100.00 78 49 29 0 29 استی گل

 36.54 100.00 52 33 19 0 19 61.11 93.94 54 21 33 2 31 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 61.29 100.00 31 12 19 0 19 اقبالغ سردار

 39.39 100.00 66 40 26 0 26 41.88 93.88 117 68 49 3 46 اینچه سفلی

 46.00 100.00 50 27 23 0 23 46.72 95.31 137 73 64 3 61 اینچه علیا

 34.48 100.00 145 95 50 0 50 47.20 98.02 214 113 101 2 99 بلندپرچین
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 نام آبادی

 7911سال  7911سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 الغیر فع

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال
 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 25.00 100.00 20 15 5 0 5 62.96 88.24 54 20 34 4 30 حاجی اینک

 37.59 98.06 274 171 103 2 101 29.78 100.00 356 250 106 0 106 حسن آباد چایکند

 53.13 100.00 32 15 17 0 17 34.78 100.00 46 30 16 0 16 سیاه خانه

 47.95 100.00 146 76 70 0 70 62.34 97.92 154 58 96 2 94 شیخ لر

 30.00 100.00 80 56 24 0 24 46.60 95.83 103 55 48 2 46 قشالق جوق سفلی

 40.63 100.00 64 38 26 0 26 48.15 94.23 108 56 52 3 49 یاقشالق جوق عل

 32.73 100.00 278 187 91 0 91 18.93 97.18 375 304 71 2 69 کپز

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ابراق

 75.00 100.00 12 3 9 0 9 50.00 100.00 2 1 1 0 1 امیراباد

 41.18 100.00 102 60 42 0 42 53.61 98.08 97 45 52 1 51 ساغرچی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 معدن سرب و روی انگوران

 40.43 98.25 141 84 57 1 56 50.93 97.56 161 79 82 2 80 قلعه جوق سادات

 50.67 98.68 150 74 76 1 75 51.12 98.25 223 109 114 2 112 کاکا

 35.06 100.00 77 50 27 0 27 64.21 95.08 95 34 61 3 58 گالبلو

 47.50 100.00 40 21 19 0 19 56.10 95.65 41 18 23 1 22 گنج اباد

 49.48 98.96 388 196 192 2 190 49.04 98.69 312 159 153 2 151 میانج

 47.00 98.94 200 106 94 1 93 47.62 100.00 189 99 90 0 90 ینگجه
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 نام آبادی

 7911سال  7911سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 الغیر فع

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال
 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 52.54 100.00 276 131 145 0 145 53.16 100.00 269 126 143 0 143 خورجهان

 55.86 100.00 111 49 62 0 62 57.89 98.48 114 48 66 1 65 قره زکی

 56.60 99.36 553 240 313 2 311 48.65 99.65 594 305 289 1 288 قره نا س

 61.01 100.00 218 85 133 0 133 57.60 98.16 283 120 163 3 160 قوزلو

 43.18 100.00 132 75 57 0 57 59.51 97.94 163 66 97 2 95 یاستی قلعه

 36.93 96.46 306 193 113 4 109 47.57 98.43 267 140 127 2 125 ابراهیم اباد

 37.93 86.36 116 72 44 6 38 43.43 97.67 99 56 43 1 42 ایمیر/ایمر/

 53.13 100.00 32 15 17 0 17 36.67 100.00 30 19 11 0 11 توت اغاجی

 43.48 100.00 46 26 20 0 20 46.34 100.00 41 22 19 0 19 حمزه اباد

 37.93 100.00 145 90 55 0 55 40.61 98.51 165 98 67 1 66 امام کندی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 زرگر

 33.57 87.05 414 275 139 18 121 39.10 98.64 376 229 147 2 145 سونتو

 41.25 100.00 383 225 158 0 158 37.47 99.34 403 252 151 1 150 کهریزبیک

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 شهرک صنعتی انگوران

 31.30 99.51 655 450 205 1 204 30.56 99.46 602 418 184 1 183 دوزکند

 53.47 100.00 101 47 54 0 54 34.52 100.00 84 55 29 0 29 قره آیی

 35.32 96.10 436 282 154 6 148 33.79 100.00 441 292 149 0 149 لبیک علیااوغ
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 نام آبادی

 7911سال  7911سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 الغیر فع

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال
 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 47.73 100.00 176 92 84 0 84 34.93 100.00 146 95 51 0 51 ایده لو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 40.00 100.00 5 3 2 0 2 چوخ بالغ

 47.57 97.96 103 54 49 1 48 41.18 100.00 119 70 49 0 49 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 زرگران

 37.57 93.33 559 349 210 14 196 32.85 99.02 621 417 204 2 202 قلعه جوق سیاه منصور

 40.54 97.78 111 66 45 1 44 35.94 100.00 128 82 46 0 46 کاوکل

 37.16 100.00 148 93 55 0 55 36.54 100.00 104 66 38 0 38 وزمک

 33.88 98.80 245 162 83 1 82 32.23 98.72 242 164 78 1 77 تبریزک

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 یکل

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کوهول

 41.96 100.00 255 148 107 0 107 38.22 98.99 259 160 99 1 98 اوچ تاش

 46.00 100.00 50 27 23 0 23 44.87 94.29 78 43 35 2 33 قاسم اباد

 39.75 98.73 395 238 157 2 155 48.42 99.35 316 163 153 1 152 قره دره
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 نام آبادی

 7911سال  7911سال 

 جمعیت فعال
جمعیت 

 الغیر فع

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال

 جمعیت فعال
جمعیت 

 غیر فعال

 77جمعیت 

ساله 

 وبیشتر

 نرخ فعالیت نرخ اشتغال
 مجموع بیکار شاغل مجموع بیکار شاغل

 36.52 100.00 178 113 65 0 65 43.14 100.00 153 87 66 0 66 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 محموداباد

 38.82 100.00 170 104 66 0 66 45.78 98.68 166 90 76 1 75 مغانلو

 40.16 97.47 12,976 7765 5211 132 5079 42.91 98.38 13541 7731 5810 94 5716 مجموع

  

 7937تا  7911سال  -روستاهای منظومه انگوران در لشتغاو ا فعالیت میزان -17ادامه جدول

 نام آبادی

 7937سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

جمعیت غیر  جمعیت فعال سه دوره فعالیت

 فعال

ساله  77جمعیت 

 وبیشتر
 نرخ فعالیت النرخ اشتغ

 مجموع بیکار شاغل

 50.93 97.31 70.46 97.01 237 70 167 5 162 ایالو

 57.73 98.45 76.12 100.00 67 16 51 0 51 قرقان سفلی

 52.84 100.00 65.67 100.00 67 23 44 0 44 قرقان علیا

 46.40 97.28 59.64 93.45 384 155 229 15 214 قواق سفلی

 39.56 95.57 41.54 88.89 65 38 27 3 24 قواق علیا

 47.29 98.03 58.43 100.00 89 37 52 0 52 کاروانسرا

 48.98 94.12 62.34 87.50 77 29 48 6 42 یوسف اباد

 41.26 100.00 37.21 100.00 43 27 16 0 16 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تازه کند
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 نام آبادی

 7937سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

جمعیت غیر  جمعیت فعال سه دوره فعالیت

 فعال

ساله  77جمعیت 

 وبیشتر
 نرخ فعالیت النرخ اشتغ

 مجموع بیکار شاغل

 30.95 96.88 30.32 100.00 188 131 57 0 57 خایینک

 43.92 95.21 48.15 92.31 27 14 13 1 12 خضراباد

 29.39 96.61 22.22 97.37 171 133 38 1 37 زماین

 41.09 82.49 41.18 80.95 51 30 21 4 17 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کش اباد

 45.07 99.32 42.70 100.00 89 51 38 0 38 صیرابادن

 38.44 95.53 43.30 89.29 194 110 84 9 75 مراش

 39.70 93.34 48.57 88.24 35 18 17 2 15 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کارخانه روی دندی

 35.88 91.62 37.40 86.35 901 564 337 46 291 انگوران

 40.55 98.04 32.52 100.00 123 83 40 0 40 قوزیجاق سفلی

 44.18 97.35 43.48 97.50 92 52 40 1 39 قوزیجاق علیا

 37.89 95.82 34.01 92.00 147 97 50 4 46 کوسج سفلی

 45.61 96.46 40.32 93.00 248 148 100 7 93 کوسج علیا

 43.99 96.36 39.70 93.75 403 243 160 10 150 شهرک حلب

 45.05 100.00 39.62 100.00 53 32 21 0 21 استی گل
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 نام آبادی

 7937سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

جمعیت غیر  جمعیت فعال سه دوره فعالیت

 فعال

ساله  77جمعیت 

 وبیشتر
 نرخ فعالیت النرخ اشتغ

 مجموع بیکار شاغل

 44.61 97.98 36.17 100.00 47 30 17 0 17 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 اقبالغ سردار

 36.07 97.96 26.92 100.00 52 38 14 0 14 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 اینچه علیا

 39.40 99.34 36.51 100.00 126 80 46 0 46 بلندپرچین

 42.14 96.08 38.46 100.00 13 8 5 0 5 حاجی اینک

 34.97 93.07 37.54 81.15 325 203 122 23 99 حسن آباد چایکند

 44.12 100.00 44.44 100.00 27 15 12 0 12 سیاه خانه

 52.85 95.97 48.28 90.00 145 75 70 7 63 شیخ لر

 35.06 98.61 28.57 100.00 70 50 20 0 20 قشالق جوق سفلی

 42.18 98.08 37.78 100.00 45 28 17 0 17 قشالق جوق علیا

 27.05 94.23 29.49 85.51 234 165 69 10 59 کپز

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ابراق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 امیراباد

 46.50 95.85 44.71 89.47 85 47 38 4 34 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 معدن سرب و روی انگوران

 43.79 95.52 40.00 90.74 135 81 54 5 49 قلعه جوق سادات

 49.80 95.09 47.62 88.33 126 66 60 7 53 کاکا
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 نام آبادی

 7937سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

جمعیت غیر  جمعیت فعال سه دوره فعالیت

 فعال

ساله  77جمعیت 

 وبیشتر
 نرخ فعالیت النرخ اشتغ

 مجموع بیکار شاغل

 48.19 94.19 45.28 87.50 53 29 24 3 21 گالبلو

 49.35 98.55 44.44 100.00 27 15 12 0 12 گنج اباد

 48.61 97.81 47.29 95.78 351 185 166 7 159 میانج

 46.07 99.65 43.60 100.00 211 119 92 0 92 ینگجه

 50.09 98.50 44.58 95.50 249 138 111 5 106 خورجهان

 54.96 98.75 51.14 97.78 88 43 45 1 44 قره زکی

 52.05 97.73 50.89 94.19 507 249 258 15 243 قره نا س

 53.16 98.94 40.88 98.65 181 107 74 1 73 قوزلو

 48.81 97.41 43.75 94.29 80 45 35 2 33 یاستی قلعه

 40.51 98.30 37.02 100.00 262 165 97 0 97 ابراهیم اباد

 42.36 94.68 45.71 100.00 105 57 48 0 48 ایمیر/ایمر/

 46.02 100.00 48.28 100.00 29 15 14 0 14 توت اغاجی

 48.12 98.15 54.55 94.44 33 15 18 1 17 حمزه اباد

 40.36 99.50 42.55 100.00 141 81 60 0 60 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 زرگر

 40.80 88.60 49.72 80.11 354 178 176 35 141 سونتو

 39.89 99.52 40.95 99.22 315 186 129 1 128 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 شهرک صنعتی انگوران
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 نام آبادی

 7937سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

جمعیت غیر  جمعیت فعال سه دوره فعالیت

 فعال

ساله  77جمعیت 

 وبیشتر
 نرخ فعالیت النرخ اشتغ

 مجموع بیکار شاغل

 36.09 99.30 46.39 98.94 610 327 283 3 280 دوزکند

 45.42 100.00 48.28 100.00 87 45 42 0 42 قره آیی

 37.06 98.70 42.06 100.00 359 208 151 0 151 اوغلبیک علیا

 42.26 99.16 44.13 97.47 179 100 79 2 77 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تودار

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 چوخ بالغ

 53.46 99.32 71.64 100.00 67 19 48 0 48 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 زرگران

 39.97 96.33 49.48 96.62 479 242 237 8 229 اه منصورقلعه جوق سی

 48.83 99.26 70.00 100.00 70 21 49 0 49 کاوکل

 46.06 99.66 64.47 98.98 152 54 98 1 97 وزمک

 41.88 98.64 59.52 98.40 210 85 125 2 123 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کلی

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کوهول

 50.56 97.84 71.51 94.53 179 51 128 7 121 اوچ تاش
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 نام آبادی

 7937سال 

 میانگین نرخ اشتغال سه دوره

میانگین نرخ 

جمعیت غیر  جمعیت فعال سه دوره فعالیت

 فعال

ساله  77جمعیت 

 وبیشتر
 نرخ فعالیت النرخ اشتغ

 مجموع بیکار شاغل

 45.51 98.10 45.65 100.00 46 25 21 0 21 قاسم اباد

 46.88 96.38 52.49 91.05 362 172 190 17 173 قره دره

 48.61 98.86 66.17 96.59 133 45 88 3 85 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 محموداباد

 46.33 99.56 54.37 100.00 103 47 56 0 56 مغانلو

 43.01 96.78 45.95 94.48 11203 6055 5148 284 4864 مجموع
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 7931و  7911وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای دهستان انگوران در دوره های سرشماری  -97نمودار

 

 7931و  7911وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای دهستان انگوران در دوره های سرشماری  -92دارنمو
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 7931و  7911وضعیت تعداد شاغلین در روستاهای دهستان قلعه جوق در دوره های سرشماری  -99نمودار

 

 7931و  7911عداد شاغلین در روستاهای دهستان قلعه جوق در دوره های سرشماری وضعیت ت -91ادامه نمودار
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آمار زنان و مردان  1491)در سرشماری سال  1485 لسادر  روستاهای منطقه دانمرو  نناز لشتغاا خنر سیربر با

 قماز ر کمتر صددر 5 ودحددر   دانمر ایبر لشتغاا خنر متوسط که ددگر می نتیجه شاغل و بیکار اراله نشده است( 

 جمعیتو از  % 97041 حدوددر دمر دیقتصاا لفعا جمعیت عمجمواز  یگرد رتبه عبا باشد می نناز ایبرآن  متناظر

 ،اکیزقشالق ،قواق علیا ،قرقان علیا ،روستاهای قرقان سفلی. باشند می شاغل %98078د  وحدزن در  دیقتصاا لفعا

 ،حاجی اینک ،بلندپرچین ،اینچه علیا ،اینچه سفلی ،آقبالغ حسن آباد ،استی گل ،قوزیجاق علیا ،نصیرآباد ،دخضرآبا

قره  ،خورجهان ،گنج آباد ،گالبلو ،ساغرچی ،امیرآباد ،کپز ،قشالق جوق علیا ،قشالق جوق سفلی ،شیخ لر ،سیاه خانه

اوچ  ،وزمک ،ایده لو ،اوغبیلک علیا ،قره آیی ،کهریزبیک ،ندیامام ک ،حمزه آباد ،توت آغاجی ،یاستی قلعه ،قوزلو ،زکی

بیشترین اشتغال مردان و روستای قراگل با  %111011قره قشالق و مغانلو با نرخ اشتغال مردان  ،قاسم آباد ،تاش

 کمترین نرخ اشتغال مردان را به خود اختصار داده است. 69.23%

ست ا هیددگر آوردبر %74011 با برابر، 1485  لسا رماآ دستناا به نطقهمدر  دانمر فعالیت خنر متوسط یگرد یسو از

کمتارین و قوزلاو باا     %1091روساتای ساونتو باا     می باشاد.   %8051 ودحددر  منطقهدر  نناز فعالیت خنر متوسط و

 نرخ فعالیت بیشترین نرخ فعالیت را دارد. 44075%
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 7911 لسادر  ر روستاهای منظومهد دانمرو  نناز لشتغاو ا فعالیت انمیز  -11-2ولجد

 نام آبادی

1385 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 77مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

 نرخ فعالیت مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر 

 فعال زن

جمعیت 

 77زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

 نرخ فعالیت زنان
 مجموع بیکار زن شاغل زن وعمجم بیکار مرد شاغل مرد

 4.19 100.00 167 160 7 0 7 78.10 99.07 137 30 107 1 106 ایالو

 3.13 100.00 32 31 1 0 1 77.78 100.00 36 8 28 0 28 قرقان سفلی

 0.00 0.00 34 34 0 0 0 86.11 100.00 36 5 31 0 31 قرقان علیا

 3.00 85.71 233 226 7 1 6 72.69 99.42 238 65 173 1 172 قواق سفلی

 2.00 100.00 50 49 1 0 1 84.21 100.00 38 6 32 0 32 قواق علیا

 4.55 100.00 66 63 3 0 3 80.39 97.56 51 10 41 1 40 کاروانسرا

 3.33 100.00 60 58 2 0 2 77.78 97.96 63 14 49 1 48 یوسف اباد

 0.00 0.00 17 17 0 0 0 64.00 100.00 25 9 16 0 16 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تازه کند

 0.00 0.00 103 103 0 0 0 70.33 92.19 91 27 64 5 59 خایینک

 0.00 0.00 40 40 0 0 0 86.21 100.00 29 4 25 0 25 خضراباد

 8.54 100.00 82 75 7 0 7 65.71 91.30 70 24 46 4 42 زماین

 0.00 0.00 40 40 0 0 0 63.41 69.23 41 15 26 8 18 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کش اباد
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 نام آبادی

1385 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 77مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

 نرخ فعالیت مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر 

 فعال زن

جمعیت 

 77زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

 نرخ فعالیت زنان
 مجموع بیکار زن شاغل زن وعمجم بیکار مرد شاغل مرد

 10.34 100.00 58 52 6 0 6 73.47 100.00 49 13 36 0 36 نصیراباد

 7.22 100.00 97 90 7 0 7 68.48 98.41 92 29 63 1 62 مراش

 8.11 100.00 37 34 3 0 3 70.27 96.15 37 11 26 1 25 مزرعه

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سد مراش

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کارخانه روی دندی

 1.64 100.00 426 419 7 0 7 62.20 89.05 455 172 283 31 252 انگوران

 1.43 100.00 70 69 1 0 1 67.16 95.56 67 22 45 2 43 قوزیجاق سفلی

 3.57 100.00 56 54 2 0 2 82.22 100.00 45 8 37 0 37 قوزیجاق علیا

 9.26 100.00 108 98 10 0 10 65.81 96.10 117 40 77 3 74 کوسج سفلی

 7.82 100.00 179 165 14 0 14 82.27 97.41 141 25 116 3 113 کوسج علیا

 13.81 100.00 239 206 33 0 33 69.68 96.10 221 67 154 6 148 شهرک حلب

 35.29 100.00 34 22 12 0 12 78.95 100.00 38 8 30 0 30 استی گل

 0.00 0.00 28 28 0 0 0 79.17 100.00 24 5 19 0 19 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 اقبالغ سردار

 2.78 100.00 36 35 1 0 1 83.33 100.00 30 5 25 0 25 اینچه سفلی

 3.85 100.00 26 25 1 0 1 91.67 100.00 24 2 22 0 22 اینچه علیا
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 نام آبادی

1385 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 77مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

 نرخ فعالیت مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر 

 فعال زن

جمعیت 

 77زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

 نرخ فعالیت زنان
 مجموع بیکار زن شاغل زن وعمجم بیکار مرد شاغل مرد

 1.30 100.00 77 76 1 0 1 72.06 100.00 68 19 49 0 49 بلندپرچین

 0.00 0.00 13 13 0 0 0 71.43 100.00 7 2 5 0 5 حاجی اینک

 1.52 100.00 132 130 2 0 2 71.13 98.02 142 41 101 2 99 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 14 14 0 0 0 94.44 100.00 18 1 17 0 17 سیاه خانه

 17.14 100.00 70 58 12 0 12 76.32 100.00 76 18 58 0 58 شیخ لر

 2.56 100.00 39 38 1 0 1 56.10 100.00 41 18 23 0 23 قشالق جوق سفلی

 5.71 100.00 35 33 2 0 2 82.76 100.00 29 5 24 0 24 قشالق جوق علیا

 20.54 100.00 112 89 23 0 23 40.96 100.00 166 98 68 0 68 کپز

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ابراق

 57.14 100.00 7 3 4 0 4 100.00 100.00 5 0 5 0 5 امیراباد

 7.84 100.00 51 47 4 0 4 74.51 100.00 51 13 38 0 38 ساغرچی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 معدن سرب و روی انگوران

 6.33 100.00 79 74 5 0 5 83.87 98.08 62 10 52 1 51 قلعه جوق سادات

 11.69 100.00 77 68 9 0 9 91.78 98.51 73 6 67 1 66 کاکا

 5.26 100.00 38 36 2 0 2 64.10 100.00 39 14 25 0 25 گالبلو

 9.52 100.00 21 19 2 0 2 89.47 100.00 19 2 17 0 17 ادگنج اب
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 نام آبادی

1385 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 77مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

 نرخ فعالیت مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر 

 فعال زن

جمعیت 

 77زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

 نرخ فعالیت زنان
 مجموع بیکار زن شاغل زن وعمجم بیکار مرد شاغل مرد

 16.43 100.00 207 173 34 0 34 87.29 98.73 181 23 158 2 156 میانج

 1.11 100.00 90 89 1 0 1 84.55 98.92 110 17 93 1 92 ینگجه

 33.58 100.00 137 91 46 0 46 71.22 100.00 139 40 99 0 99 خورجهان

 14.81 100.00 54 46 8 0 8 94.74 100.00 57 3 54 0 54 قره زکی

 42.28 100.00 298 172 126 0 126 73.33 98.93 255 68 187 2 185 قره نا س

 43.75 100.00 112 63 49 0 49 79.25 100.00 106 22 84 0 84 قوزلو

 13.85 100.00 65 56 9 0 9 71.64 100.00 67 19 48 0 48 یاستی قلعه

 1.81 100.00 166 163 3 0 3 78.57 96.36 140 30 110 4 106 ابراهیم اباد

 0.00 0.00 59 59 0 0 0 77.19 86.36 57 13 44 6 38 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 14 14 0 0 0 94.44 100.00 18 1 17 0 17 توت اغاجی

 0.00 0.00 18 18 0 0 0 71.43 100.00 28 8 20 0 20 حمزه اباد

 1.28 100.00 78 77 1 0 1 80.60 100.00 67 13 54 0 54 امام کندی

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 زرگر

 0.96 100.00 208 206 2 0 2 66.50 86.86 206 69 137 18 119 سونتو

 1.94 100.00 206 202 4 0 4 87.01 100.00 177 23 154 0 154 کهریزبیک

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 شهرک صنعتی انگوران
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 نام آبادی

1385 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 77مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

 نرخ فعالیت مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر 

 فعال زن

جمعیت 

 77زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

 نرخ فعالیت زنان
 مجموع بیکار زن شاغل زن وعمجم بیکار مرد شاغل مرد

 1.86 100.00 376 369 7 0 7 70.97 99.49 279 81 198 1 197 دوزکند

 36.67 100.00 60 38 22 0 22 78.05 100.00 41 9 32 0 32 قره آیی

 7.88 68.42 241 222 19 6 13 69.23 100.00 195 60 135 0 135 اوغلبیک علیا

 13.10 100.00 84 73 11 0 11 79.35 100.00 92 19 73 0 73 ایده لو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 جداقیه

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 چوخ بالغ

 16.39 100.00 61 51 10 0 10 92.86 97.44 42 3 39 1 38 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 زرگران

 2.05 100.00 293 287 6 0 6 76.69 93.14 266 62 204 14 190 قلعه جوق سیاه منصور

 3.13 100.00 64 62 2 0 2 91.49 97.67 47 4 43 1 42 کاوکل

 1.33 100.00 75 74 1 0 1 73.97 100.00 73 19 54 0 54 وزمک

 2.33 100.00 129 126 3 0 3 68.97 98.75 116 36 80 1 79 تبریزک

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کلی
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 نام آبادی

1385 

جمعیت  جمعیت فعال مردان

غیر 

فعال 

 مرد

جمعیت 

 77مرد 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 مردان

 نرخ فعالیت مردان

 جمعیت فعال زنان
جمعیت 

غیر 

 فعال زن

جمعیت 

 77زن 

ساله 

 وبیشتر

نرخ 

اشتغال 

 زنان

 نرخ فعالیت زنان
 مجموع بیکار زن شاغل زن وعمجم بیکار مرد شاغل مرد

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 کوهول

 3.13 100.00 128 124 4 0 4 81.10 100.00 127 24 103 0 103 اوچ تاش

 4.00 100.00 25 24 1 0 1 88.00 100.00 25 3 22 0 22 قاسم اباد

 3.94 100.00 203 195 8 0 8 77.60 98.66 192 43 149 2 147 قره دره

 0.98 100.00 102 101 1 0 1 84.21 100.00 76 12 64 0 64 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 محموداباد

 2.35 100.00 85 83 2 0 2 75.29 100.00 85 21 64 0 64 مغانلو

 8.51 98.78 6721 6149 572 7 565 74.16 97.31 6255 1616 4639 125 4514 مجموع
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 بار تکفل

 تأمین نظر از که است اقتصادى و جمعیتى حقیقى بار ٔ  دهنده نشان 'نسبت بستگى خالص'بار تکفل خالص یا 

 بر غیرشاغل جمعیت تقسیم طریق از خالص تکفل بار. دارد قرار جامعه شاغل افراد دوش بر غیرشاغل افراد زندگى

نفر برای هر شاغل، کمترین بار تکفل و  1011آید. روستای قرقان سفلی با بار تکفل مى دستبه شاغل جمعیت

متوسط بار تکفل برای  را داراست و 1491نفر برای هر شاغل بیشترین بار تکفل در سال  4074روستای زماین با 

 نفر می باشد. 2.02، 1491روستاهای منطقه در سال 

 7937تا  7911بارتکفل در روستاهای هدف شهرستان ماهنشان از سال  -11جدول

 نام آبادی
1375 1385 1390 

 بارتکفل متوسط سه دوره
 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت

 1.66 0.66 162 269 2.03 113 342 2.30 182 601 ایالو

 1.59 0.61 51 82 2.14 29 91 2.02 41 124 قرقان سفلی

 1.38 0.68 44 74 1.68 31 83 1.79 34 95 قرقان علیا

 1.89 1.04 214 436 2.02 178 537 2.63 197 715 قواق سفلی

 2.26 2.08 24 74 2.21 33 106 2.49 45 157 قواق علیا

 1.88 1.00 52 104 2.26 43 140 2.38 53 179 کاروانسرا

 1.97 1.40 42 101 1.92 50 146 2.59 61 219 یوسف اباد

 2.27 2.31 16 53 2.19 16 51 2.31 16 53 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 تازه کند

 2.94 2.70 57 211 2.69 59 218 3.42 64 283 خایینک

 2.25 2.17 12 38 2.52 25 88 2.07 42 129 خضراباد

 3.55 4.73 37 212 2.57 49 175 3.35 37 161 زماین

 3.01 2.29 17 56 4.28 18 95 2.44 36 124 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 کش اباد

 2.03 1.74 38 104 2.07 42 129 2.27 48 157 نصیراباد

 2.55 2.16 75 237 2.39 69 234 3.09 77 315 مراش

 2.42 82 15 40 1.93 28 82 3.68 40 187 مزرعه

 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 سد مراش

 0.33- 0 0 0 0.00 0 0 1.00- 120 0 کارخانه روی دندی

 2.94 1068 291 1123 3.12 259 1068 2.83 245 939 انگوران

 2.26 165 40 136 2.75 44 165 1.64 64 169 لیقوزیجاق سف

 1.88 119 39 112 2.05 39 119 1.73 52 142 قوزیجاق علیا

 2.55 274 46 180 2.26 84 274 2.48 90 313 کوسج سفلی

 2.03 400 93 307 2.15 127 400 1.63 150 395 کوسج علیا

 1.99 551 150 477 2.04 181 551 1.76 203 560 شهرک حلب

 1.96 1.90 21 61 0.93 42 81 3.03 29 117 ستی گلا

 1.92 2.12 17 53 2.11 19 59 1.55 31 79 آقبالغ حسن آباد
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 نام آبادی
1375 1385 1390 

 بارتکفل متوسط سه دوره
 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت

 0.47 0.00 0 0 0.00 0 0 1.42 19 46 اقبالغ سردار

 2.75 3.64 14 65 2.27 26 85 2.35 46 154 اینچه سفلی

 1.19 0.00 0 0 1.39 23 55 2.18 61 194 اینچه علیا

 2.21 2.13 46 144 2.40 50 170 2.09 99 306 چینبلندپر

 2.61 2.20 5 16 4.00 5 25 1.63 30 79 حاجی اینک

 3.16 3.47 99 443 2.25 101 328 3.75 106 504 سیاه خانه

 1.97 1.50 12 30 1.29 17 39 3.13 16 66 شیخ لر

 1.69 1.98 63 188 1.69 70 188 1.39 94 225 قشالق جوق سفلی

 2.79 2.80 20 76 2.96 24 95 2.61 46 166 جوق علیاقشالق 

 2.01 2.06 17 52 1.96 26 77 2.02 49 148 کپز

 4.05 3.58 59 270 2.54 91 322 6.03 69 485 ابراق

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 امیراباد

 1.15 0.00 0 0 0.44 9 13 3.00 1 4 ساغرچی

 1.97 1.97 34 101 2.10 42 130 1.84 51 145 معدن سرب و روی انگوران

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 قلعه جوق سادات

 2.11 2.41 49 167 2.20 56 179 1.71 80 217 کاکا

 1.65 1.72 53 144 1.44 75 183 1.79 112 313 گالبلو

 1.75 1.75 12 33 1.53 19 48 1.34 58 136 گنج اباد

 1.71 1.70 159 430 1.45 190 465 1.86 22 63 میانج

 1.73 1.75 92 253 1.57 93 239 2.05 151 460 ینگجه

 1.72 1.74 106 290 1.23 145 323 1.84 90 256 خورجهان

 1.60 1.48 44 109 1.11 62 131 1.84 143 406 قره زکی

 1.36 1.49 243 606 1.11 311 656 1.49 65 162 قره نا س

 1.53 1.84 73 207 1.03 133 270 1.98 288 858 قوزلو

 1.42 2.09 33 102 1.98 57 170 1.38 160 381 یاستی قلعه

 1.84 2.03 97 294 2.28 109 358 1.44 95 232 ابراهیم اباد

 2.47 1.67 48 128 2.76 38 143 2.98 42 167 ایمیر/ایمر/

 1.92 1.71 14 38 1.41 17 41 2.64 11 40 توت اغاجی

 1.52 1.00 17 34 1.45 20 49 2.11 19 59 حمزه اباد

 2.18 1.62 60 157 2.04 55 167 2.89 66 257 امام کندی

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 زرگر

 2.53 1.91 141 410 2.84 121 465 2.85 145 558 سونتو

 2.11 1.95 128 377 1.81 158 444 2.57 150 536 کهریزبیک

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 شهرک صنعتی انگوران

 2.63 1.43 280 680 2.55 204 725 3.91 183 899 دوزکند

 1.87 1.43 42 102 1.20 54 119 2.97 29 115 قره آیی

 2.37 1.68 151 404 2.24 148 480 3.18 149 623 اوغلبیک علیا
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 نام آبادی
1375 1385 1390 

 بارتکفل متوسط سه دوره
 بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت بارتکفل شاغل جمعیت

 2.26 1.87 77 221 1.58 84 217 3.33 51 221 ایده لو

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 تودار

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 جداقیه

 1.00 0.00 0 0 0.00 0 0 3.00 2 8 چوخ بالغ

 1.59 0.71 48 82 1.52 48 121 2.53 49 173 چهارطاق

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 زرگران

 2.28 1.44 229 558 2.23 196 634 3.17 202 842 قلعه جوق سیاه منصور

 1.98 0.65 49 81 2.07 44 135 3.22 46 194 کاوکل

 2.32 1.03 97 197 2.65 55 201 3.29 38 163 وزمک

 2.22 0.90 123 234 2.30 82 271 3.45 77 343 تبریزک

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 سرچم

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 کلی

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 کوهول

 0.52 0.81 121 219 1.75 107 294 1.00- 98 0 اوچ تاش

 1.76 1.38 21 50 1.52 23 58 2.36 33 111 قاسم اباد

 1.86 1.60 173 450 1.99 155 463 2.01 152 457 قره دره

 1.85 0.86 85 158 2.25 65 211 2.45 66 228 قره قشالق

 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 محموداباد

 1.74 1.18 56 122 1.92 66 193 2.12 75 234 مغانلو

 2.02 1.74 4864 13320 2.01 5079 71233 2.30 5716 18846 مجموع

 

 دیقتصاا یفعالیتها اعنوا -

همین دلیل برای  وضعیت اقتصادی هر روستالی بر نوع فعالیتی که در روستا انجام می پذیرد ارتباط مستقیم دارد به

این که بتوان وضعیت اقتصادی یک منظومه را بررسی نمود نیاز هست که فعالیت هایی که در روستاهای آن منظومه 

انجام می پذیرد را آنالیزکرد. )با توجه به عدم پاسخگویی سازمان جهاد کشاورزی استان،  در این بناد باه آماار اخاذ     

ن استناد می گردد و این بند پس از اعالم نظر سازمان ماذکور تکمیال   شده از سرشماری های عمومی نفوس و مسک

 خواهد شد(

 ویژگیهای فعالیت کشاورزی -الف

براساس تامین می شود. زراعت و دامداری  از طریق اصلی روستاهای منظومهمعیشت  ،باتوجه به مطالعات انجام شده

کاه از کال    مای باشاد  نفار   2818شاورزی در حدود و بنا به بررسی های مشاور شاغلین در بخش ک 1491آمار سال 

 در این بخش اقتصادی مشغول فعالیت می باشند.  %57094جمعیت شاغل منظومه، 

 باشاد.  مای منظومه انگوران در بخش کشاورزی گندم، جو، یونجاه، ذرت، سایب و ...   عمده ترین محصوالت تولیدی  

 جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد.  سرانه بیولوژیک هر یک از روستاها پس از اخذ استعالم
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و عمده محصاوالت دامای شاامل کاره، شایر، ماسات و ساایر        به شکل سنتی بوده عمدتا  نیز های دامپروری فعالیت

، 4فراورده های لبنی می باشد. شیوه دامداری در ناحیه بیشتر به صورت سنتی و به اشاکالی چاون داماداری دهقاانی    

امداری های دهقاانی باه صاورت چارای آزاد دام در مراتاع منظوماه، اساتفاده از        باشد. شیوه تعلیف در دچوپانی می

 و علوفه محلی )عمدتا  در فصول گرم( و تعلیف دستی در فصل سرد سال می باشد.   اچرپس

 )میزان تولید فرآورده های دامی پس از اخذ پاسخ استعالم مربوطه صورت خواهد گرفت( 

 ویژگیهای فعالیتهای صنعتی  -ب

شاورزی اگرچه از مشخصه های بارز کارکرد روستاهای منظومه محسوب می شود لیکن در کناار ایان فعالیات اگار     ک

مشاغل دیگر نیز وجود داشته باشد می تواند در رونق اقتصادی و افازایش درآماد روساتالیان کماک شاایان تاوجهی       

دامداری می باشاد ولای در   -وارها زراعتمتوسط و کوچک منظومه، رکن اساسی در اقتصاد خان بنماید. در روستاهای

روستاهای بزرگ و مرکزی در کنار این شغل افرادی از اهالی روستاها در سایر فعالیت های صنعتی نیز مشغول به کار 

( در حوزه فعالیات  %28074نفر ) 1498، از مجموع شاغلین منظومه، 1491می باشند، بر اساس آمار سرشماری سال 

 باشندهای صنعتی مشغول می 

 ویژگی های فعالیت های خدماتی -ج 

در هر روستایی برای رفاه اهالی ساکنین روستا، نیاز به وجود خدمات ویژه ای می باشد بررسای هاا و نتاایج حاال از     

از کال   %1072نفار کاه    427نشان از آن دارد که در ساطح منظوماه،    1491برداشت های میدانی و سرشماری سال 

 می شود ، در این بخش اقتصادی فعالیت می کنند. شاغلین منظومه را شامل

در جدول ذیل اطالعات مربوط به وضعیت تعداد شاغلین در گروه های اصلی اقتصادی اراله شده است، همانگونه کاه  

در جدول شخص شده است، فعالیت های صنعتی و خدماتی بیشتر در روستاهایی واقع شده است که عملکرد ناحیاه  

ارند، روستاهای مرکزی و بزرگ جزو این مراکز هستند که عالوه بر تامین نیازهاای روساتا، بارای    های و منطقه ای د

 سکونتگاه های مجاور نیز خدمات رسانی می کنند.   

 تعداد و سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی در سطح روستاها -13جدول

 نام آبادی
 خدمات صنعت کشاورزی

 جمع
درصد از 

 درصد نفر درصد نفر صددر نفر کل روستاها

 3.33 162 5.56 9 6.17 10 88.27 143 ایالو

 1.05 51 7.84 4 1.96 1 90.20 46 قرقان سفلی

 0.90 44 0.00 0 13.64 6 86.36 38 قرقان علیا

 4.40 214 8.88 19 4.21 9 85.98 184 قواق سفلی

 0.49 24 0.00 0 0.00 0 100.00 24 قواق علیا

 1.07 52 3.85 2 0.00 0 96.15 50 کاروانسرا

 0.86 42 4.76 2 4.76 2 90.48 38 یوسف اباد

                                                 
 (می باشد191دکتر مسعود مهدوی )ر  نمقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایرا این اصطالحات بر گرفته از کتاب  - 1
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 نام آبادی
 خدمات صنعت کشاورزی

 جمع
درصد از 

 درصد نفر درصد نفر صددر نفر کل روستاها

 0.33 16 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اکیزقشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تازه کند

 1.17 57 7.02 4 64.91 37 28.07 16 خایینک

 0.25 12 0.00 0 0.00 0 0.00 0 خضراباد

 0.76 37 8.11 3 81.08 30 8.11 3 زماین

قراگل /طومار 

 خان
0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0.35 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قزلجه قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 کش اباد

 0.78 38 2.63 1 55.26 21 28.95 11 نصیراباد

 1.54 75 4.00 3 52.00 39 42.67 32 مراش

 0.31 15 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مزرعه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 شسد مرا

کارخانه روی 

 دندی
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 5.98 291 7.22 21 78.35 228 12.37 36 انگوران

 0.82 40 0.00 0 2.50 1 92.50 37 قوزیجاق سفلی

 0.80 39 0.00 0 5.13 2 94.87 37 قوزیجاق علیا

 0.95 46 0.00 0 4.35 2 95.65 44 کوسج سفلی

 1.91 93 3.23 3 6.45 6 89.25 83 سج علیاکو

 3.08 150 6.00 9 5.33 8 84.00 126 شهرک حلب

 0.43 21 0.00 0 0.00 0 0.00 0 استی گل

آقبالغ حسن 

 آباد
0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0.35 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اقبالغ سردار

 0.29 14 0.00 0 14.29 2 50.00 7 اینچه سفلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ه علیااینچ

 0.95 46 6.52 3 32.61 15 56.52 26 بلندپرچین

 0.10 5 0.00 0 0.00 0 0.00 0 حاجی اینک

حسن آباد 

 چایکند
13 13.13 75 75.76 11 11.11 99 2.04 

 0.25 12 0.00 0 0.00 0 0.00 0 سیاه خانه

 1.30 63 4.76 3 61.90 39 33.33 21 شیخ لر



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

254 

 نام آبادی
 خدمات صنعت کشاورزی

 جمع
درصد از 

 درصد نفر درصد نفر صددر نفر کل روستاها

ق جوق قشال

 سفلی
14 70.00 5 25.00 1 5.00 20 0.41 

قشالق جوق 

 علیا
0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0.35 

 1.21 59 15.25 9 69.49 41 15.25 9 کپز

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ابراق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 امیراباد

 0.70 34 0.00 0 52.94 18 47.06 16 ساغرچی

معدن سرب و 

 انگورانروی 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

قلعه جوق 

 سادات
22 44.90 26 53.06 0 0.00 49 1.01 

 1.09 53 0.00 0 0.00 0 100.00 53 کاکا

 0.43 21 0.00 0 9.52 2 90.48 19 گالبلو

 0.25 12 0.00 0 0.00 0 0.00 0 گنج اباد

 3.27 159 4.40 7 24.53 39 71.07 113 میانج

 1.89 92 4.35 4 23.91 22 71.74 66 ینگجه

 2.18 106 1.89 2 12.26 13 85.85 91 خورجهان

 0.90 44 2.27 1 9.09 4 88.64 39 قره زکی

 5.00 243 5.35 13 52.67 128 39.51 96 قره نا س

 1.50 73 2.74 2 8.22 6 87.67 64 قوزلو

 0.68 33 0.00 0 9.09 3 87.88 29 یاستی قلعه

 1.99 97 12.37 12 54.64 53 32.99 32 ابراهیم اباد

 0.99 48 4.17 2 22.92 11 68.75 33 ایمیر/ایمر/

 0.29 14 0.00 0 0.00 0 0.00 0 توت اغاجی

 0.35 17 0.00 0 0.00 0 0.00 0 حمزه اباد

 1.23 60 1.67 1 31.67 19 65.00 39 امام کندی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 زرگر

 2.90 141 13.48 19 17.73 25 65.96 93 سونتو

 2.63 128 10.16 13 38.28 49 50.00 64 کهریزبیک

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 5.76 280 12.50 35 43.93 123 40.71 114 دوزکند
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 نام آبادی
 خدمات صنعت کشاورزی

 جمع
درصد از 

 درصد نفر درصد نفر صددر نفر کل روستاها

 0.86 42 0.00 0 50.00 21 50.00 21 قره آیی

 3.10 151 3.97 6 49.67 75 43.71 66 اوغلبیک علیا

 1.58 77 9.09 7 28.57 22 61.04 47 لو ایده

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تودار

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جداقیه

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 چوخ بالغ

 0.99 48 2.08 1 4.17 2 93.75 45 چهارطاق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مزرعه خجالو

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 زرگران

قلعه جوق سیاه 

 منصور
119 51.97 59 25.76 35 15.28 229 4.71 

 1.01 49 4.08 2 0.00 0 95.92 47 کاوکل

 1.99 97 11.34 11 5.15 5 73.20 71 وزمک

 2.53 123 3.25 4 20.33 25 74.80 92 تبریزک

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 سرچم

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 کلی

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 لکوهو

 2.49 121 9.92 12 2.48 3 67.77 82 اوچ تاش

 0.43 21 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قاسم اباد

 3.56 173 8.09 14 34.10 59 54.34 94 قره دره

 1.75 85 7.06 6 1.18 1 90.59 77 قره قشالق

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 محموداباد

 1.15 56 19.64 11 10.71 6 64.29 36 مغانلو

 26.15 4864 6.72 327 28.74 1398 57.94 2818 مجموع

 

 مدیریتی-سیاسی رساختا -

 محلی مدیریت سمیر یهادنها-

. میگفتند بباار نهاآ به که ستا دهبو رگبز مالکین ستدر د گذشته یسالهادر  منطقااااه یستاهاو اداره رو مدیریت

 کند می اپید مهادا ضی(ار تصالحاا) 1442 لسا تا ضعیتو ین. اندا دهبوعشایر  هالیاز ا منطقه مالکین رگبز معموال 

هم را از  ستاهارو مالکیتو  مدیریت عنو ینا ضیارا تصالحاا منجا. اماند می باقی اکدخد ستد ستاهاو اداره رو

 تصالحااز ا بعد. تیش یافافزا فاهیو ر فرهنگی ،جتماعیا دی،قتصاا رمودر ا لتدو خالتد دبعاا یجرتد بهو  پاشید

 بنتخاده ا نجمنا ستااداره رو ایبر لتو دو شد تقسیم نسق صاحب ورزانکشا بین ستارو ورزیکشا یها مینز ضیار
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و  لتیدو مدیریت تقریبا  سالمیا بنقالا وزیپیر با. شد می بنتخاا لسا 4 تمد بهو  دممررای  با نجمنا ینا د،نمو

 به ها اریفرماندو  مسکن دبنیا ورزی،کشاجهاااد وزارت مثل مانهاییزسا لتیدو بخشدر  ،شد ستاهاوارد رو لتیدوغیر

 نیمه بخش. در شتنددا رتنظاو  کترمشا جهت ستاهارو مدیریت مردر ا نمایندگانی غیرمستقیمو  مستقیم رتصو

 رایشو ستد به ستاهاو اداره رو شد تشکیل ستاهادر رو سالمیا یهاراشو سالمیا بنقالا یلاوا نهمااز  لتیدو

 .  دفتاا سالمیا

در حال حاضر اداره روستاها بیشتر توسط دهیاری یا زیر نظر بخشداری صورت می گیرد، وضاعیت روساتاهای دارای   

 دهیاری در منظومه انگوران، به قرار جدول ذیل می باشد
. 

 شماره وضعیت دهیاران در منظومه انگوران -17جدول

 مرد زن بخش
زیر 

 دیپلم
 دیپلم

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

وق ف

 لیسانس
 سایر

کمتر 

 177از 

7777-

177 

7177-

7777 

2777-

7177 

بیش 

از 

2777 

جمع 

 دهیاری

جمع 

 دهیار

 97 97 - - 7 9 27 - 7 7 1 29 - 21 9 انگوران

 

روستاهای دارای دهیاری در منظومه انگوران در جدول ذیل اراله شده است، شاایان ذکار اسات مادیریت روساتا باا       

 عهده آنها می باشد. هماهنگی ادارات ذیربط بر 
 

 

 شماره روستاهای دارای در منظومه انگوران  -17جدول

 روستا دهستان روستا دهستان

 انگوران

 ایالو

 قلعه جوق

 ابراهیم اباد

 کهریزبیک قواق سفلی

 دوزکند مراش

 اوغلبیک علیا انگوران

 سونتو حسن آباد چایکند

 قره دره کپز

 تبریزک کوسج سفلی

 اوچ تاش کوسج علیا

 قلعه جوق سیاه منصور میانج

  ینگجه

  خورجهان

   شهرک حلب

   قره نا س

   قوزلو

 23دهیاری
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 وضعیت زیرساختها در منطقه -

کااه  دشو می اتمخابرو  ، راه دسترساایزگا ق،برآب،  یربناییز تتاسیسا شامل منطقهدر  دموجو یرساختیز تخدما

 ای روستاهای مورد مطالعه به قرار جدول ذیل می باشد.وضعیت زیرساخته
 

 وضعیت زیرساخت های روستاهای هدف شهرستان ایجرود -12جدول

 ارتباطات و حمل ونقل برق ، گاز و آب مشخصات جغرافیایی

نام 

 دهستان
 نام آبادی

شبکه 

سراسری 

 برق

موتور برق 

 دیزلی

انرژی نو 

)خورشیدی ، 

 بادی و...(

گاز لوله 

 کشی

ب لوله آ

 کشی

سامانه 

 تصفیه آب

دسترسی 

به روزنامه 

 و مجله

دسترسی به 

وسیله نقلیه 

 عمومی

دسترسی به 

ایستگاه راه 

 آهن

 انگوران

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ایالو

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد خضراباد

دندار دارد قرقان سفلی  ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد 

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قرقان علیا

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قواق سفلی

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کاروانسرا

ردندا ندارد ندارد دارد مراش  ندارد ندارد ندارد ندارد دارد 

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد یوسف اباد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سد مراش

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد دارد انگوران

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد دارد خالینک

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد زماین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قزلجه قشالق

 ندارد ندارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد نصیراباد

کارخانه روی 

 دندی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد استی گل

رددا آقبالغ حسن آباد  ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد 

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد اکیزقشالق

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد اینچه سفلی

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد بلندپرچین

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد حاجی اینک

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد حسن آباد چایکند

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قراگل /طومار خان

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قشالق جوق سفلی

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قشالق جوق علیا

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کپز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تازه کند

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد قواق علیا

رددا ندارد ندارد ندارد دارد قوزیجاق سفلی  ندارد دارد ندارد ندارد 
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 ارتباطات و حمل ونقل برق ، گاز و آب مشخصات جغرافیایی

نام 

 دهستان
 نام آبادی

شبکه 

سراسری 

 برق

موتور برق 

 دیزلی

انرژی نو 

)خورشیدی ، 

 بادی و...(

گاز لوله 

 کشی

ب لوله آ

 کشی

سامانه 

 تصفیه آب

دسترسی 

به روزنامه 

 و مجله

دسترسی به 

وسیله نقلیه 

 عمومی

دسترسی به 

ایستگاه راه 

 آهن

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قوزیجاق علیا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کش اباد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کوسج سفلی

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کوسج علیا

ددار مزرعه  ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد 

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد شهرک حلب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ابراق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امیراباد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد شیخ لر

 ندارد دارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد قلعه جوق سادات

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کاکا

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گالبلو

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد گنج اباد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد میانج

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ینگجه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اقبالغ سردار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اینچه علیا

اردد خورجهان  ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد 

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد سیاه خانه

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره زکی

 ندارد دارد ندارد 9 دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره نا س

اردند ندارد ندارد دارد قوزلو  ندارد ندارد ندارد 0 ندارد 

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد یاستی قلعه انگوران

قلعه 

 جوق

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ابراهیم اباد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ایده لو

داردن دارد ایمیر/ایمر/  ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد 

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد توت اغاجی

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد حمزه اباد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد امام کندی

دندار ندارد دارد زرگر  ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد 

 ندارد ندارد ندارد 0 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد قاسم اباد

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کهریزبیک
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 ارتباطات و حمل ونقل برق ، گاز و آب مشخصات جغرافیایی

نام 

 دهستان
 نام آبادی

شبکه 

سراسری 

 برق

موتور برق 

 دیزلی

انرژی نو 

)خورشیدی ، 

 بادی و...(

گاز لوله 

 کشی

ب لوله آ

 کشی

سامانه 

 تصفیه آب

دسترسی 

به روزنامه 

 و مجله

دسترسی به 

وسیله نقلیه 

 عمومی

دسترسی به 

ایستگاه راه 

 آهن

 ندارد دارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد دوزکند

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره آیی

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد اوغلبیک علیا

شهرک صنعتی 

 انگوران
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مزرعه خجالو

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد سونتو

اردند دارد دارد ندارد ندارد دارد قره دره  ندارد دارد ندارد 

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد قره قشالق

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد مغانلو

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد تبریزک

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرچم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کلی

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد تاش اوچ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تودار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جداقیه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چوخ بالغ

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد چهارطاق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زرگران

قلعه جوق سیاه 

 منصور
ردندا دارد  ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد 

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد کاوکل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محموداباد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد وزمک

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوهول
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 رتباطیوضعیت امکانات و زیرساخت های ا -19جدول

 آبادی شهر / دهستان

رد
دا

 /ن
رد

دا
ط 

با
رت

ا
 

ل 
سا

از 
ل 

قب
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ی 

نگ
خا

ن 
لف

ت
ل  (17
سا

از 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

) ز
ی 

تای
وس

ل ر
بای

مو
ن 

لف
ت

17-
39) 

ل 
سا

از 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ور 

ه ن
کو

13-
39) 

ل 
سا

از 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ل 

 او
راه

هم
11 -

31) 

سا
از 

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

ل 
س

ران
ای

ل 
11 -

31) 

د(
دار

ت ن
الی

فع
ی 

تای
وس

ش ر
خ

ر ب
)د

ل 
یت

را
ور 

ری
شه

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

ب 
 و

ی
ها

ه 
قی

حا
ال

31) 

ی
ها

ت 
ثاب

ن 
لف

ط ت
با

رت
ا

- 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ب 

و ور
ری

شه
31) 

ی
ها

ه 
سع

تو
ه 

ام
رن

ر ب
 د

ت 
ثاب

ن 
لف

ط ت
با

رت
ا

- 
ب 

و

ور
ری

شه
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
31) 

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

ل 
 او

از
ت ف

رع
رس

ت پ
رن

نت
ای

ال
س

37) 

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

م 
دو

از
ت ف

رع
رس

ت پ
رن

نت
ای

ور
ری

شه
ت (31
ثاب

ت 
رن

نت
ای

 

ی
تای

وس
ط ر

با
رت

ر ا
فت

د
 

ل 
سا

در 
ی 

تای
وس

ز ر
دا

پر
ود

 خ
اه

تگ
دس

ه 
سع

تو
37 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ابراق انگوران

 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ابراهیم اباد قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 استی گل انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اقبالغ سردار انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اکیزقشالق انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 امام کندی قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امیراباد انگوران

 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 انگوران انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 اوچ تاش قلعه جوق

 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 اوغلبیک علیا قلعه جوق

 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ایالو انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ایده لو قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ایمیر/ایمر/ قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 اینچه سفلی ورانانگ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اینچه علیا انگوران
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 آبادی شهر / دهستان
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ای
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11 -
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الی
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وس

ش ر
خ
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را
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ی
ها
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31) 
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ها
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لف

ط ت
با

رت
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دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
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و ور
ری

شه
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ها
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 د
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ای
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از
ت ف

رع
رس

ت پ
رن

نت
ای

ور
ری

شه
ت (31
ثاب

ت 
رن

نت
ای

 

ی
تای

وس
ط ر

با
رت

ر ا
فت

د
 

ل 
سا

در 
ی 

تای
وس

ز ر
دا

پر
ود

 خ
اه

تگ
دس

ه 
سع

تو
37 

 انگوران
آقبالغ حسن 

 آباد
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 بلندپرچین انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تازه کند انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 تبریزک ققلعه جو

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توت اغاجی قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تودار قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جداقیه قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چوخ بالغ قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 چهارطاق قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حاجی اینک انگوران

 انگوران
حسن آباد 

 چایکند
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 حمزه اباد قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 خایینک انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 خضراباد انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 خورجهان انگوران

 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 دوزکند قلعه جوق
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 آبادی شهر / دهستان

رد
دا

 /ن
رد

دا
ط 

با
رت

ا
 

ل 
سا

از 
ل 

قب
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ی 

نگ
خا

ن 
لف

ت
ل  (17
سا

از 
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دار
بر

ره 
به

ن 
ما

) ز
ی 

تای
وس

ل ر
بای

مو
ن 

لف
ت

17-
39) 

ل 
سا

از 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ور 

ه ن
کو

13-
39) 

ل 
سا

از 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ل 

 او
راه

هم
11 -

31) 

سا
از 

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

ل 
س

ران
ای

ل 
11 -

31) 

د(
دار

ت ن
الی

فع
ی 

تای
وس

ش ر
خ

ر ب
)د

ل 
یت

را
ور 

ری
شه

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

ب 
 و

ی
ها

ه 
قی

حا
ال

31) 

ی
ها

ت 
ثاب

ن 
لف

ط ت
با

رت
ا

- 
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
ب 

و ور
ری

شه
31) 

ی
ها

ه 
سع

تو
ه 

ام
رن

ر ب
 د

ت 
ثاب

ن 
لف

ط ت
با

رت
ا

- 
ب 

و

ور
ری

شه
ی 

دار
بر

ره 
به

ن 
ما

)ز
31) 

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

ل 
 او

از
ت ف

رع
رس

ت پ
رن

نت
ای

ال
س

37) 

ی 
دار

بر
ره 

به
ن 

ما
)ز

م 
دو

از
ت ف

رع
رس

ت پ
رن

نت
ای

ور
ری

شه
ت (31
ثاب

ت 
رن

نت
ای

 

ی
تای

وس
ط ر

با
رت

ر ا
فت

د
 

ل 
سا

در 
ی 

تای
وس

ز ر
دا

پر
ود

 خ
اه

تگ
دس

ه 
سع

تو
37 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زرگر قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زرگران قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 زماین انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 غرچیسا انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سد مراش انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرچم قلعه جوق

 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 سونتو قلعه جوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سیاه خانه انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 شهرک حلب انگوران

 قلعه جوق

شهرک 

صنعتی 

 انگوران

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 شیخ لر انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قاسم اباد قلعه جوق

 انگوران
قراگل /طومار 

 خان
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قرقان سفلی انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قرقان علیا انگوران
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 آبادی شهر / دهستان
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فت

د
 

ل 
سا

در 
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تای
وس

ز ر
دا

پر
ود

 خ
اه

تگ
دس

ه 
سع

تو
37 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 قره آیی قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قره دره قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 قره زکی انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قره قشالق قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قره نا س انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قزلجه قشالق انگوران

 انگوران
قشالق جوق 

 سفلی
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 انگوران
قشالق جوق 

 علیا
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 انگوران
قلعه جوق 

 سادات
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 قلعه جوق
قلعه جوق 

 سیاه منصور
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قواق سفلی انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قواق علیا انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قوزلو انگوران

 انگوران
قوزیجاق 

 سفلی
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 قوزیجاق علیا انگوران

 انگوران
کارخانه روی 

 دندی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کاروانسرا انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 کاکا انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کاوکل قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کپز انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کش اباد انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کلی قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کوسج سفلی انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کوسج علیا انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوهول قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کهریزبیک قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 گالبلو انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گنج اباد انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محموداباد قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 مراش انگوران
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 آبادی شهر / دهستان
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 مزرعه انگوران

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مزرعه خجالو قلعه جوق

 انگوران
معدن سرب و 

 روی انگوران
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 مغانلو قلعه جوق

 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 میانج انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 نصیراباد انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 وزمک قلعه جوق

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 یاستی قلعه انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ینگجه انگوران

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 یوسف اباد انگوران
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 ستگاه پمپاژ آب به تفکیک روستاضعیت ایو -11جدول

- مدار در پمپاژ ایستگاه حجم

 روز در مترمکعب 

   ایستگاه تعداد

 مدار در پمپاژ
 ردیف بخش نام دهستان نام روستا نام

 امام کندی 1 432

 قلعه جوق

 انگوران

1 

 2 اوچ تاش 1 259

 3 دوزکند 1 518

 4 قره دره 1 346

 5 قلعه جوق سیاه منصور 1 518

  جمع دهستان 5 2074

 انگوران 1 518

 انگوران

1 

 2 ایالو 1 346

 3 خالینک 1 432

 4 شیخ لر 1 259

 5 قره نا س 1 432

 6 کوسج سفلی 1 259

 7 نصیراباد 1 518

 8 ینگجه 1 432

  جمع دهستان 8 3197

 جمع بخش 14 5271

 

 مشخصات شناسنامه ای روستاها -11جدول

 دهستان روستا روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

 
* 

   
 آقبالغ حسن آباد *

 انگوران

* 
   

* 
 

 استی گل

* 
 

* 
   

 اکیزقشالق

* 
  

* 
  

 امیرآباد

 
* 

  
* 

 
 انگوران

 
* 

   
 ایالو *

* 
    

 اینچه سفلی *

 
* 

   
 بلندپرچین *

* 
  

* 
  

 حاجی اینک

* 
  

* 
  

 حسن آبادجدید

 
* 

   
 حسن ابادچایکند *

 
* 

   
 خالینک *
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 دهستان روستا روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

* 
 

* 
   

 خضراباد

 
* 

   
 خلج جدید *

 
* 

   
 خورجهان *

* 
    

 زماین *

 
* 

   
 ساغرچی *

* 
 

* 
   

 سیاه خانه

 
* 

   
 شهرک چایکند *

 
* 

   
 شهرک حلب *

 
* 

   
 شیخ لر *

 
* 

   
 قراگل *

* 
 

* 
   

 قرقان سفلی

* 
 

* 
   

 قرقان علیا

 
* 

   
 قره زکی *

 
* 

  
* 

 
 قره نا س

 
* 

   
 قشالق جوق سفلی *

* 
   

* 
 

 قشالق جوق علیا

* 
   

* 
 

 قلعه جوق سادات

 
* 

   
 قواق سفلی *

 
* 

   
 قواق علیا *

* 
 

* 
   

 قوزلو

* 
   

* 
 

 قوزیجاق سفلی

 
* 

   
 قوزیجاق علیا *

* 
    

 کاروانسرا *

* 
   

* 
 

 اکاک

 
* 

   
 کپز *

 
* 

   
 کوسج سفلی *

 
* 

   
 کوسج علیا *

 
* 

   
 گالبلو *

* 
  

* 
  

 گنج اباد

* 
 

* 
   

 مراش

* 
 

* 
   

 مزرعه

 
* 

   
 میانج *

 
* 

   
 نصیراباد *

* 
   

* 
 

 یاستی قلعه

 
* 

   
 ینگجه *
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 دهستان روستا روستا برخورداری وضعیت شرکت پوشش تحت

* 
   

* 
 

 یوسف اباد

 
* 

   
 ابراهیم اباد *

 قلعه جوق

 
* 

   
 امام کندی *

 
* 

   
 اوچ تاش *

 
* 

  
* 

 
 اوغلبیک دوزکند)علیا(

 
* 

   
 ایده لو *

 
* 

   
 ایمیر/ایمر/ *

 
* 

   
 تبریزک *

* 
 

* 
   

 توت اغاجی

 
* 

   
 چهارطاق *

* 
 

* 
   

 حمزه اباد

 
* 

   
 دوزکند *

* 
 

* 
   

 زرگر

 
* 

   
 سونتو *

* 
    

 قاسم اباد *

* 
 

* 
   

 ه آییقر

 
* 

  
* 

 
 قره دره

 
* 

   
 قره قشالق *

 
* 

   
 قلعه جوق سیاه منصور *

 
* 

   
 کهریزبیک *

 
* 

   
 گاوگل *

 
* 

   
 مغانلو *

 
* 

   
 وزمک *

 

 وضعیت مخازن آب به تفکیک روستا -17جدول

- مدار از خارج مخازن حجم

 مترمکعب 
 مدار از خارج مخازن تعداد

- رمدا در مخازن حجم

 مترمکعب 
 دهستان نام روستا نام مدار در مخازن تعداد

  
 آقبالغ حسن آباد 1 50

 انگوران

  
 انگوران 1 300

  
 ایالو 1 100

  
 اینچه سفلی 1 60

  
 بلندپرچین 1 50

  
 حسن ابادچایکند 1 50

  
 خائینک 1 100

  
 خورجهان 1 70
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- مدار از خارج مخازن حجم

 مترمکعب 
 مدار از خارج مخازن تعداد

- رمدا در مخازن حجم

 مترمکعب 
 دهستان نام روستا نام مدار در مخازن تعداد

  
 شیخ لر 1 70

  
 قراگل 1 50

  
 ره زکیق 1 50

  
 قره نا س 1 150

  
 قشالق جوق سفلی 1 40

  
 قواق سفلی 1 150

  
 قوزیجاق علیا 1 36

  
 کاروانسرا 1 50

  
 کپز 1 50

  
 کوسج سفلی 1 75

  
 کوسج علیا 1 100

  
 گالبلو 1 50

36 1 
  

 مراش

  
 میانج 1 100

  
 نصیراباد 1 50

  
 ینگجه 1 100

 جمع دهستان 23 1901 1 36

  
 ابراهیم اباد 1 100

 قلعه جوق

  
 امام کندی 1 75

  
 اوچ تاش 1 100

  
120 1 

اوغلبیک 

 دوزکند)علیا(

  
 ایده لو 1 75

  
 تبریزک 1 100

  
 چهارطاق 1 50

  
 دوزکند 1 120

 

  
 سونتو 1 150

  
 قاسم اباد 1 50

  
 قره دره 1 120

  
 قره قشالق 1 50

  
100 1 

قلعه جوق سیاه 

 منصور

  
 کهریزبیک 2 150

  
 گاوگل 1 40

  
 مغانلو 1 75

  
 وزمک 1 50
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- مدار از خارج مخازن حجم

 مترمکعب 
 مدار از خارج مخازن تعداد

- رمدا در مخازن حجم

 مترمکعب 
 دهستان نام روستا نام مدار در مخازن تعداد

  
 جمع دهستان 18 1525

 جمع بخش 41 3426 1 36
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 وضعیت شبکه های گازرسانی در سطح منظومه

 
 شماره روستاهای دارای طرح هادی مصوب-11جدول

 رح هادیط آبادی دهستان طرح هادی آبادی دهستان

 انگوران

 دارد ایالو

 قلعه جوق

 دارد ابراهیم اباد

 دارد ایمیر/ایمر/ دارد قرقان سفلی

 دارد امام کندی دارد قرقان علیا

 دارد سونتو دارد قواق سفلی

 دارد کهریزبیک دارد قواق علیا

 دارد دوزکند دارد کاروانسرا

 دارد قره آیی دارد یوسف اباد

 دارد چهارطاق رددا مراش

 دارد قوزیجاق سفلی
قلعه جوق سیاه 

 منصور
 دارد
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 دارد کاوکل دارد قوزیجاق علیا

 دارد وزمک دارد کوسج سفلی

 دارد تبریزک دارد کوسج علیا

 دارد اوچ تاش دارد شهرک حلب

 دارد قره دره دارد اینچه سفلی

 دارد قره قشالق دارد بلندپرچین

 دارد مغانلو دارد اد چایکندحسن آب

   دارد شیخ لر

   دارد قشالق جوق سفلی

   دارد کپز

   دارد امیراباد

   دارد ساغرچی

   دارد کاکا

   دارد گالبلو

   دارد میانج

   دارد ینگجه

   دارد خورجهان

   دارد قره زکی

   دارد قره نا س

   دارد قوزلو

    یاستی قلعه

کلیه امکانات و زیرساختهای روستاهای مورد مطالعه از شرایط مناسبی برخوردار بوده ولای راه دسترسای در منطقاه    

 .نیازمند بهسازی می باشد و نیز در روستاهای دشتی تامین آب شرب در تابستان با مشکالت خاصی روبرو می باشد

ولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت نظام ت -2-1

 روستاهای هدف دهستان یا بخش.

 کشاورزیتولید  بطو روا منظا ییژگیهاو -

 اتتولید یندآفرو  ها مالکیت بحثدر  دموجو یها ماندهیزساو  مدیریت شامل منطقهدر  دیقتصاا منظااز  رمنظو

در  تمحصوال وشفرو  تولید مرحله تا لیهاو ادمو تأمین لهمرحاز  سیستمی تتباطاار دجوو بطاز روا رمنظوو  ستا

 ورزیکشا تمحصوال تولید منظا هشد منجاا نیامید اتمشاهدو  تطالعاا سساا بر. ستا محلیافرو  محلیی هازاربا

 ورزیکشا. ستا ورزیکشا اتتولید یندافرو  مالکیتدر  مالکی دهخرو  سنتی یلگوهاا غلبه ههندد ننشا روسااتاهادر 

 شکلی کوچک( یهادام  )عمدتا  اریمدو دا ساایب( )عمدتا ی ارباغد، گناادم( )عمدتا  عتزرا سطح سه هردر  منطقااه
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دامداری و پرورش زنبور  خصوصا  کشاورزی سطحدر  ما. اباشند می منسجاو ا ماندهیزسا هرگونه فاقدو  شتهدا سنتی

پاارورش  کهری طو به. ستا دهکر حرکت صنعتیو  همکانیز دعملکر با خصوصی یا لتیدو یها نیوتعا سمت به عساال

 ورزیکشا تولید بطو روا منظا ینابنابر. باشند میای  منطقه هجایگادارای  منطقااه زنبااور عساال و تولیاادات داماای  

و  ها شیوفر دهخر طریقو ... از  ، زنبااور ملکااه علوفه تامین کهای  گونه به باشد می سنتی یلگوهااز ا متاثر نهمچنا

و  باشد می منطقه سنتی کاشت یلگوهااز ا گرفته بر ورزیکشا اتتولید عنو. دپذیر می رتصو ها نیوتعا شرکت هگا

 سمیر غیر رتصو به یتولید تمحصوال نهایت. در باشد می لگوهاا نهمااز  متاثر نیز شتدابرو  شتدا ،کاشت حلامر

 هنحوو  تمحصوال وشرفدر  ورزانکشاو  ددگر می اریخرید نهاآ فطر از هشد تعیین یها قیمت با نالالد توسط

را از  نیماه صانعتی   یها مجتمع بایستی مجتمع هاای پارورش زنباور    رخصو. در ندارند ساسیا نقش نهاآ یابیزاربا

 حمایت تحتو  دهبوای  منطقه سمقیادر  نتشااتولید مذکور، یها مجتمع که اچر دنمو امجز سنتی ورشپر یلگوهاا

 . ستا هشدداده  قسو نشد رنمدی سو به لتدو

و  وشفر ذنفو زهحو که دکر رهشاا اجااقلو  مجتمع به انتو می دامداری و پرورش ماهی  یها مجتمع ینا مهمترین از

 لشتغااز ا بخشیو  ستا خصوصای  مدیریتو  مالکیتدارای  مجتمع ین. اباشد می منطقه ای سطحدر  نیزآن  یعزتو

ی ها منظا یگراز د جوجهو  غمر ورشپر با اریمرغد مجتمع همچنین. ستداده ا رختصاا دخو به همرا  منطقااااااه

 یندر ا تولید بط. رواباشند می خصوصی نیااازها  مجتمع ینا مالکیتو  مدیریت که هستند منطقاااه ورزیتولیدکشا

و  مند منظا رتصو به نیز نهاآ وشفرو  یعزتو و تولید یندآفر. باشند نمی محلی لیهاو ادمو یمبنا بر تا ورضر ها مجتمع

 تأمین ایبر محلیو  ها مجتمع ینا ارستقرا محل صرفا  منطقااه مااورد مطالعااه الذ. دمیگیر منجاا منطقااهج از رخادر 

 رطیودام و  اتتولید یتربر محوی ورزکشا تولید منظا که گفت انتو می لحا ینا با ستآن ا ایبر زمال نسانیا وینیر

 باشد. حمطر منطقه ینا مشخصه یک انعنو به نداتو می که ستا شکلی به روستاهادر 
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 وضعیت مهمترین تولیدات کشاورزی منظومه انگوران -11جدول 
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محل تامین 

 نهاده

نحوه  و 

محل ذخیره 

 سازی

 نحوه و محل فروش

 محل فروش
م خا رتصو به

 یا فرآوری شده
 روشنحوه ف

 1411 1111 209 گندم
  سنتی

 مدرن

ماهنشان، 

دندی و 

 زنجان

فاقد محل 

 مناسب

 خام 

 فرآوری شده 

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 711 511 205 جو
  سنتی

 مدرن

 ماهنشان،

دندی و 

 زنجان

فاقد محل 

 مناسب

 خام 

 فرآوری شده 

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 851 411 905 یونجه
  سنتی

 مدرن

ماهنشان، 

دندی و 

 زنجان

فاقد محل 

 مناسب

 خام 

 ده فرآوری ش

 یسو از تضمینی خرید  لالد یا سطهوا خرید

 لتدو

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل در

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 * متوسط تولید در اراضی زراعی و دیم اراله شده است

 منظومه در دموجو  دامی وضعیت محصوالت -13جدول 

 محصول
 قیمت و لمحصو تولید متوسط

 وشفر
 محل و نحوه عرضه و فروش

محل 

 عرضه

 شیر
 نه(روزاشیر) تن 5تولید 

 نتوما 1111شیر کیلو یک قیمت

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل درلتدو یسو از تضمینی خرید لالد یا سطهوا خرید

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا
 زنجان

 شتگو

 گوشت )هر مکیلوگر111-51تولید

 دام(

 45تا  25شتگو کیلو یک یمتق

 نتوماهزار

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 مرغ

 نه(عدد تخم مرغ )روزا 211تولید 

تخم  کیلو یک قیمت

 نتوما1811مرغ

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

  هکنند تولید توسط وشفر یهازاربا

 زنجان

 گوشت )هر مکیلوگر108تولید 

 مرغ(

 7111گوشت کیلو یک قیمت

 نتوما

 در لهارا سانیدر می وشفر به ستارو محل درلتدو یسو از تضمینی خریدلالد یا سطهوا خرید

  هکنند تولید طتوس وشفر یهازاربا
 زنجان

 

 وضعیت سرمایه گذاری انجام شده در حوزه کشاورزی و دامداری -77جدول 

 اشتغال )نفر(  ظرفیت )راس( زیر بخش  نوع فعالیت نوع اعتبار منطقه  شهرستان

 2 مادر 99 اموردام گوسفند داشتی جاری محروم امام کندی  -ماهنشان
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 صنعتیو گاهیرکا تولید بطو روا منظا - 

 اتتولید منظا م،نظا نلیداد. او تشخیص انتو می امجز  سطحدو  صنعتیو  گاهیرکا اتتولید بطو روا منظا ردمودر 

و  نیز کبلودام،   راکخو ،لبنی ،مصالح ساختمانی نظیر محلی سمقیا کوچک یها هگارکا شامل گاهیرکاو  صنعتی

 نهاآ لیهاو  ادمواز  توجهی قابل بخشو  هدد می پوششرا  افشهر های اطار  فمصر عمدتا  ها هگارکا ین. اباشد می ...

 .ددگر می تامین شهر ماهنشاناز 

 بر حاکم تولید بط. رواباشند می تولیددر  سنتی نظامیدارای  عمدتا و  دهبو مالکی دهخر منظادارای  ها هگارکا ینا 

 یها بخش نهایتا و شهر ماهنشان آن در  توالمحص وشفرو  روستاها و مناطق اطرافاز  لیهاو ادمو برتأمین متکی نهاآ

 سطهوا ستو در د دهنبو رداربرخو منسجمی شکلاز  نیز اتتولید عنو ینا بر حاکم زاربا. ستا و شااهر زنجااان  ورمجا

 . هاست

. ستا منطقهدر  کوچکو  متوسط صنایع یترمحو بر محاادوده مااورد مطالعااه  صنعتی اتتولید منظااز  سطح میندو

 :  دنمو تقسیم کلی ستهد سه به انتو میرا  توسطمو  کوچک صنایع

صنایع  باشد )مانند نمی نشهرستا فمصر یهازاربا وصنایع  به متکی نهاآ لیهاو ادمو اتتولید که حدهاییوا .1

 مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی(

 نهاآ تمحصوال وشفر زاربااز  بخشی ماا دشو نمی تامین ودهمحدآن از  لیهاو ادمو که صنعتی یحدهاوا .2

 ورزیکشاو ادوات  تقطعا همانندروستاهای اطراف می باشد. 

 نهاآ فمصر یهازاربا ماا باشد می منطقه خلیدا منابع به متکی نهاآ لیهاو ادمواز  بخشی که صنعتی یها حدوا .4

 باشد. نمی منطقهو  نشهرستا به ودمحد

و لتی دو نیمه-خصوصی نیمه مدیریت با نااواحی صاانعتیدر  غالبا  سمقیا متوسطو  کوچک صنعتی یها فعالیت ینا

 ی دارد.تر یافته منسجاا شکل منطقهاز  رجخادر  تمحصوال ینا بیشتر وشفر زاربا الذ. ندا هشد ساماندهی خصوصی

 وضعیت شهرکهای صنعتی در منظومه انگوران -77جدول 

 نام 
مساحت 

 زمین

مساحت 

 بنا
 وضعیت نوع استفاده

در چه 

 سطحی

قابلیت 

 اطمینان

ابع دیگر از من

 دریافت شود

 - 117 شهرک صنعتی انگوران

جهت واگذاری به 

سرمایه گذران 

 صنعتی

 خیر بلی شهرستان موجود

 واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی انگوران -72جدول 

 واحد سنجش ظرفیت ساالنه  محصوالت  کاربری نام متقاضی نام شهرک

شهرک 

صنعتی 

 انگوران

 تن  3000 زیافت رویبا  فلزی رولین سر آرین

 تن  3000 بازیافت سرب  فلزی حسین حسنی

 تن  3000 بازیافت سرب  فلزی تگین سرب زنگان

 تن0 تن  100.00 ,1500.00  شمش سرب0 اکسید سرب  فلزی تولیدی امین الماس انگوران

 تن0 تن  150.00 ,350.00  اکسید سرب0 بازیافت سرب  شیمیایی بخشعلی کریمی
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 تن  3000 شمش  روی   فلزی ت ذوب روی میثاقصنع

 فلزی تعاونی فوالد کاران گوهر دندی
انواع بازیافت ضایعات    

 وخرده های فلزی
 تن  11000

 تن  1800 شمش سرب  شیمیایی حمید رضا صادقی نژاد

 تن  1750 شمش روی  فلزی فوالد مهر گهر زنجان

 تن0 تن  550.00 ,150.00  ش سرباکسید سرب0 شم  فلزی آذر سرب انگوران

 

 خدماتی یفعالیتها بطو روا منظا -

و  دخر خدماتی یها فعالیت به صرفا  منطقاااااهدر  خدماتی بطو روا منظا که هندد می ننشا هشد منجاا یها سیربر

 .  هستند محلی یها شیوفر دهخر به متکی مینهز یندر ا روستاها. ستا هشد خالصه سمقیا کوچک

و  باشد می بستهوادندی و زنجان شهر  هعمدی هازاربا به نهاآ عنو به توجه با روستاهای منظومه خدماتی یها فعالیت

 طتباار یکهربطو باشد می نهاآ سنتیی دقتصای اها فعالیتو  منطقه ستاییرو جمعیت به ودتنها محد نهاآ وشفر زاربا

 . اردند منطقهدر  دموجو صنعتیی ها دامداریو  رنمد صنعتی یتولید یحدهاو وا افطرا فمصر یهازاربا با نیاچند

 تمشکالو  محلی نساکنا تمایل معد جملهاز  مختلفی الیلد بهی شگردگر توسعه ،مناسب یبسترها دجوو غمر علی

 .ستا نیافته توسعه ،یشگردگر یها یرساختیز مساللو 

 وضعیت سرمایه گذاری در بخش گردشگری منظومه انگوران  -79جدول

 روستا
واحد تولیدی و تعداد 

 خدماتی

حجم سرمایه گذاری 

 )میلیون ریال(
 نوع فعالیت اشتغال )نفر(

 اقامتگاه بوم گردی 4 500 2 قوزلو

    

 وضعیت گردشگر پذیری منطقه -71جدول

 نوع گردشگر
روستای 

 مراجعه
 فصل سفر مبدا سفر

مدت 

 اقامت

محل 

اقامت 

 شبانه

 نوع محل اقامت 

ر ر
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چه خدماتی در 

روستای شما به 

گردشگران ارائه 

هر می شود
ش
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وس
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خان
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سا

 

ی
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 مناطق اطراف خور جهان طبیعت

بهار و 

تابستان و 

 پالیز

 عبوری

  

      411 1111 فاقد امکانات 

 مناطق اطراف قوزلو تاریخی
بهار و 

 تابستان
 یک روز

  
      111 4111 بوم گردی 
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 اری( در دهستان های منظومه انگورانمددا اری،باغد ،عت)زرا ورزیکشا پشتیبانی تتاسیسا و تخدما -71جدول 

فروشگاه  تعداد

تجهیزات 

آبیاری تحت 

 فشار

فروشگاه  تعداد

 لوازم یدکی ماشین

 آالت کشاورزی

عمیرکار ت تعداد

تجهیزات آبیاری 

 تحت فشار

تعمیرگاه  تعداد

تجهیزات آبیاری 

 تحت فشار

تعمیرکار  تعداد

های ماشین

 کشاورزی

تعمیرگاه  تعداد

های ماشین

 کشاورزی

سطح 

 جغرافیایی

 بخش  انگوران 4 4 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 
دهستان  

 انگوران

1 1 1 1 4 4 
دهستان  قلعه 

 جوق

 

 اتتولید ییابزارباو  زاربا -

 زاربا به سترسیو د یابیزاربا نفنو -

 به منجر حتیو  دهبو سنتیو  هکنداپر کامال  صنعتیی و ورزکشا تمحصوال کلیه ایبر منطقاااااااهدر  یابیزاربا نفنو

 سترسیو د یابیزاربا مردر ا منطقه ورزانکشا یگرد رتعبا به. ستا هیددنگر نیز منسجمی محلی یهازاربا یشکلگیر

. دپذیر می رتصو و واسااااطه هااااا  نالالد توسط عمدتا وشفر زاربا به سترسیو د باشند نمی خیلد اعمدت زاربا به

 عرضه ستارو خلدر دامقادار انادکی نیاز     و کنند می عرضه نالالد به تنهارا  دخو تمحصوال منطقه ورزانکشابیشتر

 . کنند می

 عموضو یناز ا دموجوکارگاه هاای   و خانهرکا، صنعتی دامداری های مستقر در شهرک صنعتی، یها مجتمع اتتولید

 .دپذیر می رتصو دموجو فاترد طریقاز  مربوطه نمتولیا توسطآن  یابیزارباو  باشد می مستثنی

 زاربا بر حاکم یهارکازوسا - 

 زاربا بر حاکم رکازوسا نمیا ین. در اباشد می صنعتیی و ورزکشا اتتولید زاربا به متکی روساااتاها دیقتصاا مجموعه

صنایع مستقر در شاهرک صانعتی تحات نظاارت دولتای       فقطو  ستا قابتیو ر خصوصی منطقه صنعتیو ی ورزکشا

 . ستا

 نصاحبا توسطو  سمیر رتصو به دامداری هاا و صانایع موجاود در شاهرک صانعتی      اتتولیدو  صنعتی تمحصوال

 ورزیکشا نتیس اتتولید رخصودر  ماا سدر می وشفر بهای  منطقهافرمنطقاااااااه ای و  سمقیادر  رمذکو صنایع

 تمحصوال وشفرو  زیسا هخیرذ بر مبنی ورزانکشا هعمد مالی ناییاتو معد لیلد  به (وریمپرو دا اریباغد ،عتزرا)

 .سدر می وشفر به کنند می تعیین نهاآ که هایی قیمت با نالالد توسط سمیر غیر رتصو به ،سمیر یهازاربادر 

 مالی تتسهیالو  اریگذ سرمایه -

 سرمایه منهو دا حجم ،سرمایه تامین منابع بخش سه قالبدر  مالی تتسهیالو  اریگذ سرمایه عموضو قسمت یندر ا

 :دشو می سیربر مالی منابع به سترسید مساللو  ها ظرفیتو   ها اریگذ

 سمی(ر غیرو  سمیر) سرمایه تامین منابع -

 مالی تامین سمیر منابع-
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 نساکنا مالی تامین سمیر منابع که یددگر نتیجه ساااااتاهارو ریماآ جامعهاز  گرفته رتصو یها مصاحبه دستناا به

 می و بانااک سااپه ورزیکشا بانک توسط هشد لهارا غ،با حصالا جهت ساله 5 ختداپرزبا با یهاوام  شامل تنها منطقه

 یها وقصند توسط اری،گذ سرمایه مینهدر ز یتودمحد ونبد،  ساله یک ختداپرزبا با یهاوام  همچنین. باشد

 می منطقهدر  مالی  تامین سمیر منابع یگراز د انگوران، حسان آبااد و دوز کناد    یستاهادر رو دموجو لحسنها ضقر

 . باشند

 .   البته با توجه به شرایط اقتصادی روستالیان، بیشتر روستایئان نمی تواننداز وام های بانکی استفاده کنند

 مالی تامین سمیر غیر منابع-

از  ثیهار طریقاز  که ستای ا سرمایهاز آن  تر مهمو  رشخاا ازندا پس شامل نطقهمدر  مالی تامین سمیر غیر منابع

 لحسنها ضقر یها وقصندو  نیکادنزو  امقواز ا گرفتن ضقر ینا بر وهعال. ستا هسیدر ادفرا به گذشته یها نسل

 15 گرفته ترصو یها مصاحبه سساا بر. ندرومی رشما به نستاییارو مالی تامین سمیرغیر منبعدو  گیادخانو

 .   برند  می هبهر دخو مالی یهازنیا تامین ایبر سمیر غیر منابع یناز ا هالیاز ا صددر

 نع(اموو  قابلیتها بر تاکید )با اریگذ سرمایه منهو دا حجم-

 باشد می (اریمدو دا اریباغد ،عتزرا) ورزیکشا بخش به طمربو منطقهدر  گرفته رتصو یها اریگذ سرمایه هعمد

دام و ادوات  ،مینز به طمربو منطقاااااهدر  دممر دیقتصاا یها سرمایه مهمترین ری،ماآ نمونهاز  حاصله یجنتا طبق.

 ها اریگذ سرمایه ینا یکهرطو به ستا دهبو گیادخانو اثمیراز  ناشی هاارخانو رآن د کثرا نهاپشتو که ستا ورزیکشا

پاارورش  ،دام ورشپر رخصودر  منطقه دیقتصاا قابلیت به توجه با یگرد یسو. از باشند می ن روسااتاییدرو عمدتا

 برخیو در  ستانیا ارانگذ سرمایه توجه ردمو صاانعتی، یها مجتمع دیجاا یستادر را اریگذ سرمایهزنبااور عساال  

 نیزصنایع مستقر در شاهرک صانعتی    رخصو. در ستا دهبوو منطقه ای  ستانیا افر دامداری مجتمع نهمچو اردمو

 سرمایه تمشکال جمله. از باشد می اساااااتانی افر سمقیادر  گرفته رتصو یها اریگذ هسرمای که ستا کرذ به زمال

 با اریگذ سرمایه ینا ننشد مرتبط ،منطقاااهاز  رجخا ارانگذ سرمایه یسواز  منطقاااهدر  گرفته رتصو یها اریگذ

 منطقااهاز  رجخا ناراگذ سرمایه یسواز  هشد دیجاا صنایع یگرد رتعبا به. ستا روسااتاها اتتولید منظاو  ها ظرفیت

 ین. اندا دهکر تنظیم روستاها زاربا مبنی بررا  دخو اتتولید نهو  کنند می تهیهروستاها را از  دخو لیهاو منابع نه غالبا

 حملاز آن  رجخا به نیزرا  دخو اتتولیدو  دهکر تهیه روساااتاهااز  رجخارا از  دخو زنیا ردمو  لیهاو ادمو عمدتا صنایع

 .دشو می اربرقر رکا وینیر لشتغاا طریقاز  تنها روستاها دقتصاا با نهاآ طتباار نتیجهدر  کنند می

 سرمایه تامینو  مالی منابع  به سترسید مسایلو  ها ظرفیت -

از  حمایت بر مبنی لتدو یها برنامهو  ها سیاست شامل روساااااااااتاها سطحدر  مالی منابع یها ظرفیت مهمترین

 مناطقدر  تبدیلی صنایعو  (رطیودام و زنبور عسل و  ورشپر همچنینو  وجو  گندم کشت رلخصوا )علی ورزیکشا

 زساو  برنامه دنبوو  لتیدو راتعتباا دبهکمبو انتو می مینهز یندر ا دموجو مسالل مهمتریناز  ما. امی باشد ستاییرو

 چانه رتقد با تخصصی یها وهگرو  ها تشکل دنبو همچنینو  دموجو راتعتباا بجذ جهت فشفاو  شنرو یهارکاو 

 .دنمو رهشاا راتعتباا بجذ جهت باال نیز

 در خصور میزان تولیدات، پس از دریافت اطالعات الزم، اقدام به بررسی خواهیم کرد.
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 ...(و کخاآب، ) تولید طبیعی منابع -

و  ها چشمه ،ها خانهاز رود تندرعبا مینو ز کخاآب،  قالبدر  منطقااه دیقتصاا منابعاز  یکی انعنو به طبیعی منابع

در  یک هر تفصیلی سیربر به مهدر ادا کهمراتع خوب  و متوساط   ،  ورزیکشا مستعد یها کخا ،ها انببندآ ،ها هچا

 :یمدازپر می روستاها سطح

 :ها و انهار خانهرود

رودخانه قزل اوزن که اصلترین رودخانه منطقه می باشد از ضلع جنوب وارد محدوده ماورد مطالعاه شاده و پاس از      

ذیه اراضی کشاورزی روستاهای پیرامون خود که در حاشیه این رودخانه شکل گرفته و از مزایای همجاواری بااآن   تغ

سود می برند، از ضلع شمالی محدوده خارج می شود. این رودخانه در مسایر حرکات از روساتاهای ایاده لاو، زرگار،       

 سرچم، حمزه اباد، کلی، امام کندی و ایمیر عبور می کند   

نه حلب دومین رود اصلی منطقه نیز از ضلع غربی وارد منطقه شده و پس از عبور از داخل از کناار روساتاهای   رودخا

کوسج سفلی، مزرعه، زمایین، خالینک، انگوران و اکیز قشالق به رودخانه قزل اوزن سرازیر می شاود و ایان رودخاناه    

 آب کشاورزی روستاهای مذکور را تامین می کند.

که روستای کاکا، ینگجه و مراش در کنار آن واقع شده در سایر روستاها نیز نهرهاای کشااورزی کاه از    رودخانه کاکا 

 چشمه های اطراف روستاها سرچشمه میگیرند برای مصارف کشاورزی کاربرد دارند.

 :ها چشمه

، ادتعد ینااز  که ستا هیددگر ثبتدهنه چشامه فصالی    282دالمی و  چشمه هنهد 411 مورد مطالعه، ودهمحددر  

دهناه   199دهنه چشمه دالمی در هستان قلعه جوق  همچناین   72دهنه چشمه دالمی در دهستان انگوران و  489

 به نیمیدهنه چشمه فصلی در دهستان قلعاه جاوق ثبات شاده اسات کاه        84چشمه فصلی در دهستان انگوران و 

 . سندر می شتابهدو  بشر فمصر به یگرد نیمو و پرورش ماهی  ورزیکشا فمصر

 کهدارد  دجووو نیماه عمیاق   عمیق  هچا حلقه 499در روستاهای منظومه انگوران،  چاه های عمیق و نیمه عمیق:

دهسااتان انگااوران و در  هچا حلقه 115حاادود  ر،مذکو یها هچا نمیا. از ستا تغییردر  متر 121 تا 45از  نهاآ عمق

 قع شده است. حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در دهستان قلعه جوق وا 294

منظومه انگوران به دلیل شرایط طبیعی حاکم بر منطقه، قنات کمای داشاته بطوریکاه در ساطح روساتاهای       قنات:

رشاته قناات و دهساتان قلعاه جاوق       24قنات ثبت شده است که  از این تعداد دهستان انگوران دارای  41منظومه، 

 رزی کاربرد دارند. رشته قنات می باشد که عمدتا برای مصارف کشاو 11دارای 
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 دهستان انگورانمنابع آب کشاورزی  -91نمودار

 
 

دهستان قلعه منابع آب کشاورزی  -97نمودار

 جوق
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 استفاده کننده از آب رودخانه ها یها یهای و تعداد آبادمنابع آب کشاورزی آبادی -77جدول 

 بادی های استفاده کننده ازتعداد آ
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 یدایم فصلی

بخش  81 499 41 411 282 45 1 4 45 9 11 1 1 2

 انگوران

دهستان   54 115 24 489 199 19 1 1 27 7 5 1 1 1

 انگوران

دهستان   42 294 11 72 84 11 1 2 8 2 5 1 1 1

 قلعه جوق

 

 تیپو  ضیرا حدوا سه محدوده مورد مطالعاه در  یددگر کرذ تفصیل به پیشین یبندهادر  که رهمانطو :کخا منابع

 ثردر ا مراتع مای باشاد  از  هپوشید حاضر لحادر  که غرب منطقهدر  کوهستانی تیپ. ستا دهکر اپید شگستر کخا

 هشد ضعو ها قسمت برخیآن در  طبیعی همنظر یمید عتو زرا اریباغد یها فعالیت منجاا رخصو به خالتد

 یستیرتو یها نمکا اثحدو ا ل،کنتر تحت ایچر ایبر بخو نسبتا  ادستعدا ارایی ددقتصاا نظراز  تیپ ین. استا

نظر از  اراضاای کشاااورزی و باااغی دارای  حاضر لحادر  که مرکااز محاادوده ای در  تپه تیپ. باشند می هشد لکنتر

دشتی در حاشیه رود قازل اوزن، کاکاا و   تیپ . ستا اریباغد هشد لکنتر توسعه ایبر بخو ادستعددارای ا دیقتصاا

 یها فعالیت اعنوا ایبر خوبی ربسیا ادستعدو دارای ا ستا تباغاو  بیآ تنباتا کشت حتت حاضر لحادر  که، حلاااب

 .ستا ورزیکشا

 ...(و تهارمها ر،کا وی)نیر نسانیا منابع کمیتو  کیفیت-

روساااتاهای منظوماااه . در  دشو می تلقی منطقه هر دقتصاا مهم منابعاز  یکی انعنو به متخصصو  لفعا رکا وینیر

 کثردر ا نمیا یندر ا ما. اگیر هستنددر سنتی رطو به اریمدو دا ورزیکشا مردر ا بیشتر نسانیا وینیر انگااااااااوران

 بخشدر آن  که منطقه  فیکاتوپوگر یطاشر به توجه با. شوند می همشاهد هیژو یها تخصص با قلیتیا، ها هسکونتگا

 رتمهادارای  شمعاو   ارمرا جهت منطقه مختلف یها بخش نساکنا ،کوهساتانی  یها منهرا دا و غربیشمالی  یها
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مردم روستای قوزلاو اشااره کارد کاه باه فعالیات هاای         شمعاو  ارمرا یها رتمها جمله. از باشند می متنوعی یها

      گردشگری مشغول هستند و سایر روستاهای این منطقه به زنبورداری، پرورش ماهی و دامداری مشغول می باشند.

 ک)بلو ساختمانی مصالح تولیدفرشبافی،  شامل موارد مذکور بر وهعال نیزای  هپایهکو یها بخش نساکنا یها رتمها

 .   باشد می سیمانی( یها

در مناطق دشتی نیز عالوه بر فعالیت های کشاورزی و دامداری، فعالیتهای خدماتی از قبیل استفاده از ماشاین آالت  

 ند.سنگین، کامیون های حمل بار و مواد مصرفی و ... مهارت دار

 سوختو  ژینرا منابع -

 :  شامل ناپذیر تجدیدو پذیر  تجدید ژینرا منابع نمیااز  همدآ عمل به یها سیربر طبق 

 ناپذیر تجدید ژینرا منابع

 فسیلی یها سوخت ژینرا

 ای   هسته ژینرا

 پذیر تجدید ژینرا منابع

  یشیدرخو ژینرا

  دبا ژینرا

  یادر اجموا ژینرا

  گرمایی مینز ژینرا  بیآ قبریا لکتریکرواهید ژینرا

 بیومس  یا گیاهی یها سوخت

 ،تعدد باغات به توجه با. دنمو رهشاا گیاهی همچنینو  فسیلی یها سوخت دجوو به انتو می مورد مطالعهمنطقه در 

 تحت ی،الو  گل یردر ز رانجانو هباقیماندو  نختادر هپوسید یها تنهفضااوالت حیااوانی، از   که فسیلی یها سوخت

 ارقر دهستفاا ردمو ندگیز رفمصا حددر  روستالیان توسط دموجو ضعیتو دریند آ می دجوو به مناسب یماو د رفشا

 لمحصو ینا یبقایاو  غنیرو یها نهدا نظیر عیزرا یها لمحصو تفاله شامل که نیز گیاهی یها سوخت. گیرند می

 ردمو ندگیز رفمصا حددر  منطقهدر  باشند می یگرد یسواز  ها انحیو یها فضلهو  سو یک زچوبا ه،کا مانند ها

 گیرد. می ارقر نساکنا  دهستفاا

عالوه بر این موارد فوق در روستاهایی که شبکه گازرسانی در آنها اجرا شده است )در بند قبل در این مورد توضحیات 

 الزم اراله شد( استفاده از منبع تامین انرژی فوق، در راس کلیه منابع انرژی می باشد.

 تولید ملاعو مالکیت -

 آب منابعی از داربر هبهر حقوقی رساختاو  مالکیت -

 قالبدر  ورزیکشا تولید یها فعالیت مینهدر ز هشد دهستفاآب ا منابع یددگر کرذ پیشین یبندهادر  که رهمانطو

 عمومی رتصو به ها خانهو رود ها چشمه که باشند می رودخانه، چاه عمیق و نیمه عمیق، قنات، آب بندان و چشمه

چاه های عمیق و نیمه عمیق مالکیت خصوصی داشته و قناات دارای مالکیات   . ددگر می داریبر هبهر نساکنا توسط

 عمومی می باشند. 
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 وضعیت استفاده از منابع آب در سطح روستاهای منظومه به تفکیک هریک از منابع به قرار جدول ذیل می باشد

 آب در نظام تولیدات کشاورزیشماره سهم هریک از منابع   -71جدول

آب  تعداد

 بندان

رودخانه فصلی  تعداد

از طریق موتور پمپ 

 دیزلی یا الکتروپمپ

 تعداد رودخانه دالمی از

طریق موتور پمپ 

 دیزلی یا الکتروپمپ

 تعداد تعدادچشمه

 قنات

 

 تعدادچاه

 عمیق و)

 (نیمه عمیق

 سطح جغرافیایی

 دایمی فصلی 

1025 1011 2087 
2401

1 

4707

9 
4028 42071 

سهم در سطح کل 

 بخش

1014 1011 2058 
2701

1 

5207

8 
4021 14025 

سهم در 

 انگوران دهستان

1041 1011 4041 
1701

8 

1409

1 
4041 11087 

سهم در دهستان قلعه 

 جوق

 

 ...(و ستاییرو یها مینز سعتو د،بعاا)آن  اعنوو ا مینز مالکیت -

مختلف  یها بخشدر  دموجو فیکاتوپوگر یطاشر به توجه با منطقهدر  تولید ملاعواز  یکی انعنو به مینز مالکیت

 می ملی ضیارا ءجز عمدتا غرباااای و شاااامالی یها بخشدام در  ایچر تعامرو  تباغا یکهرطو به. باشد می وتمتفا

 یها شبخ تباغاو  عیزرا یها مینز یگرد یسو. از ندا گرفته ارقر داریبر هبهر ردمو نساکنا توسط که باشند

 هبهر ردمو کوچک دبعادر ا غالباو  شتهدا ارقر ستاییرو نمالکا دهخر مالکیتو  رختیادر ا عمدتاشااااااارقی و  یمرکز

 .گیرند می ارقر داریبر

دولتااای  مالکیت تحت دنمو رهشااشاااهرک صااانعتی  ودهمحد به انتو می دیقتصاا داریبر هبهر ردمو ضیارا یگراز د

 . باشد می واگذار شده به بخش خصوصی

 دبعادارای ا غالبا که دهبو رشخاا رختیادر ا روستاهای منظومه سطحدر  تولید به یافته رختصاا ضیارا سایر مالکیت

 گرفته ارقر مصاحبه ردمو که نیورزاکشا متما ساکنین با گرفته رتصو یها مصاحبهدر  یکهرطو به باشند می کوچکی

 .ندداکر انعنو شخصیرا  دخو مینز مالکیت نددبو

 یتولید تتاسیساو  تولید راختاس -

 هخیرو ذ رطیودام و  ورشپر یحدهاوا ،باغی تولید ،عیزرا )تولید ورزیکشا تولید تتاسیساو  رساختا -

 (ارینگهدو  زیسا

 عیزرا تولید یحدهاوا رساختاو  شکل -

 کوچک یها مینز دارای یتولید یها حدوا یکهرطو به باشد می سنتی عنواز  منطقااه عیزرا تولید یحدهاوا رساختا

 .  باشند می عمیق کارو  رکتواتر حددر  ودمحد ربسیا ژیتکنولوو 

 ورزیکشادر  یکهرطو به هندد می منجاا برنامه بیرا  عمل ینا عیزرا کوچک یها حدوا زار،با به کاال عرضه نظر از

از  دنکر پرهیز دشو یم لنباد فهد انعنو به که یچیزو  ستاش ا ادهخانوو  ورزکشا ایغذ تامین صلیا فهد سنتی

 دسو ارمقدو از  کنند می لهدمبا نهایی وردستادبا را  نهایی دسو منطقهن آ ورزکشا حالت ین. در اباشد می یسکر
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انبارهاااا و  به باشد میگنااادم و جاااو  غالبدر  عمدتا که منطقه عیزرا تمحصوال ترتیب بدین. میکند پوشی چشم

 .ددگر می لساار وشفرسیلوهای شهر زنجان و یا بازار های 

 باغی یها مینز رساختاو  شکل

 داریبر هبهر ردمو سنتی رتصو به عیزرا ضیارا همانند نیز  رهکتا یکاز  کمتر یها مساحت با عمدتا منطقه تباغا

 پیش غالبا باشد می ساایب و زردآلااو  شامل نهاآ اتتولید هعمد که منطقه باغی تمحصوال یکهرطو به گیرند می ارقر

 .ددگر می لساار زنجان رلخصوا علی افطرا یشهرها همیو یندمیا به ها سطهوا توسط سپسو  هشد وشفر

 رطیودام و  ورشپر یحدهاوا رساختاو  شکل

و در فضاهای دامای صانعتی کاه     باشند می لفعا سنتی شکل به روستاهای منظومه عمدتادام در  ورشپر یحدهاوا

 ردموو  یافته ورشپر ستاهارواطراف  صنعتی یها اریمدادر د (یشیر و شتی)گاو گو سنگین یهادام بیشتر بصورت 

آوری و  جمع منطقه سطحدر  شیرآوری  جمع یها ماشین توسط یتولید شیر همچنین. گیرند می ارقر داریبر هبهر

فدک لبن زنجاان و ذبیحیاان    خانهرکا جملهاز  افطرا یشهرها تجا خانهرکا بهو  شیر یها هیستگاا به لنتقااز ا پس

 . دشو یم منتقل

بصورت سنتی در اکثر روستاهای دامنه کوه ها و ارتفاعات باه عناوان ساوغات و محصاول      عمدتا عسل رنبوز ورشپر

 جانبی این منطقه دایر می باشد.

 (آن... مانندو  خانهدسر ،هارنباا) ارینگهدو  زیسا هخیرذ تتاسیسا رساختاو  شکل -

 می سنتی منطقهدر  ورزیکشا تمحصوال ارینگهدو  زیسا هخیرذ هنحو ،گرفته رتصو نیامید یها سیربر با مطابق

 حددر  دخو ورزیکشا اتتولید زیسا هخیرذ جهت خانگی کوچک یهارنبادارای ا ورزانکشا غالب که ریطو به باشد

در سطح منطقه فضای مناسب برای انبارداری وجود نداشته و یکی از مسایل و مشالت اصلی مردم . باشند می ودمحد

از  ، بطوریکه برای انبار محصوالت روستالیان می بایست از فضاهای انبارداری شهر زنجاان اساتفاده نمایناد.   می باشد

و  پشتیبانی خدماتی یفضاها دجوو معدمناسااب و متناسااب بااا تولیاادات کشاااورزی و    خانهدسرنبااود  یگرد یسو

 بهو  اریخرید نالالد توسطو  شوند نمی هخیرذ ورزیکشا تمحصوال غالبا ، منطقهدر  هالیا کم مالی انتو همچنین

 ند.دمیگر درصا افطرا یشهرها

 (نساختماو  نمعدای،  خانهرکاو  گاهیرکا ،ستید معدنی )صنایعو  صنعتی تولید تتاسیساو  رساختا -

 ستید صنایع تتاسیساو  ر* ساختا

فی، گلایم باافی و   یشتر توسط عشایر و ساکنان روستاهای کوچک منطقه صورت می گیارد. قاالی باا   صنایع دستی پ

 . است که دارای شهرت فراوان و اهمیت ویژه ای هستند ماهنشان جاجیم بافی از کهن ترین صنایع دستی شهرستان

 با توجه به بررسی های به عمل در روستاهای مورد مطالعه، صنایع دستی به قرار ذیل می باشد.
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 صنایع دستی موجود در روستاها -71جدول

 زیر رشته فعالیت محل سکونتروستای  رشته فعالیت

 ساده/دورو ابراهیم آباد گلیم بافی

 ساده/دورو امیراباد گلیم بافی

 ساده/دورو ایالو گلیم بافی

 ساده/دورو آستاکل گلیم بافی

 آذری آستاکل لباس های محلی اقوام

 ساده/دورو بلندپرچین گلیم بافی

 ساده/دورو توت آغاجی گلیم بافی

 بافت با چهارمیل و یا پنج میل حسین آباد *بافتنی های سنتی

 حسین آباد تولیدات چرمی دست دوز
 

 ساده/دورو دوز کند گلیم بافی

 وَرنی دوز کند گلیم بافی

 ساده/دورو گالبر  گلیم بافی

 ساده/دورو ابراهیم آباد گلیم بافی

 ساده/دورو اغلبیک علیا گلیم بافی

 بافی با الیاف طبیعی قالب اغلبیک علیا بافتنی های سنتی

 ساده/دورو انگوران گلیم بافی

 ساده/دورو آقکند گلیم بافی

 ساده/دورو خورجهان گلیم بافی

 ساده/دورو شیخلر گلیم بافی

 ساده/دورو گالبر گلیم بافی

 دستی گالبر سفالگری سنتی

 قالب بافی با الیاف طبیعی گالبر بافتنی های سنتی

 آذری برگال لباس های محلی اقوام

 ساده/دورو سونتو گلیم بافی

 ساده/دورو قاسم اباد گلیم بافی

 قاسم آباد چَلنگری )آهنگری سنتی(
 

 ساده/دورو قره گل گلیم بافی

 ساده/دورو قلعه جوق گلیم بافی

 ساده/دورو قلعه جوق سادات گلیم بافی

 ساده/دورو قلعه جوق سیاه گلیم بافی

 دوروساده/ قواق علیا گلیم بافی

 ساده/دورو قوزلو گلیم بافی

 ساده/دورو کاکا گلیم بافی

 ساده/دورو کوسج علیا گلیم بافی
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 زیر رشته فعالیت محل سکونتروستای  رشته فعالیت

 قالب بافی با الیاف طبیعی کوهکن بافتنی های سنتی

 کهریز بیک چَلنگری )آهنگری سنتی(
 

 دستی گالبر سفلی سفالگری سنتی

 قالب بافی با الیاف طبیعی گالبرسفلی بافتنی های سنتی

 ساده/دورو ماد آباد یم بافیگل

 ساده/دورو محمود آباد گلیم بافی

 ساده/دورو مغانلو گلیم بافی

 ساده/دورو میانج انگوران گلیم بافی

 افزارفلزی میانج انگوران چَلنگری )آهنگری سنتی(

 نصیر آباد معرق چوب
 

 ساده/دورو نصیراباد گلیم بافی

 آذری نصیرآباد لباس های محلی اقوام

 افزارفلزی ویزمک چَلنگری )آهنگری سنتی(

 ساده/دورو لعهقیاستی  گلیم بافی

 

 ای خانهرکاو  گاهیرکا صنایع تتاسیساو  رساختا

 یها سیربر با مطابقمی باشاد و   همکانیز رساختا با و کارگاهی مستقر در شهرک صنعتی انگوران ای خانهرکا صنایع

 یکهرطو به باشد. می هکنداپر ستاهارو برخیدر  سنتی نیمه - نعتیص نیمه قالبدر  گاهیرکا صنایع هشد منجاا

صنعتی مستقر در سطح روساتاهای منظوماه    حدوا ،نستاا دنمعاو  صنایع نمازسااز  گرفته رتصو مستعالا با مطابق

 انگوران به قرار ذیل می باشد.

 

 واحدهای صنعتی مستقر در روستاهای منظومه  -73جدول

 رقمی 2گروه فعالیت  رقمی 4گروه فعالیت  اشتغال مجوز آدرس کارگاه نام واحد

صنعتی معدنی 

 طالی توزالر
 31 اراضی روستای قلعه جوق

ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات 

 (2721غیراهنی)

ساخت فلزات 

 (27اساسی)

 خیراله داداشی
جاده دندی روستای چایرلو جنب 

 مسجد بین راهی
4 

سیمانی -ساخت کاالهای بتونی

 (2195وگچی)

سایرمحصوالت کانی 

 (21غیرفلزی)

فرآوری 

موادمعدنی 

 ایران

 155 جاده زنجان دندی 85کیلومتر 
ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات 

 (2721غیراهنی)

ساخت فلزات 

 (27اساسی)

فراوری مواد 

 معدنی ایران
 183 جاده زنجان دندی 85کیلومتر 

ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات 

 (2721غیراهنی)

اخت فلزات س

 (27اساسی)
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توصیف، تحلیل و تبیین فضایی و سلسله مراتب سکونتگاهی از روستاهای هدف دهستان  -2-7

 و یا بخش.

 هم با طتباو در ار محیط پهنهدر  ها هسکونتگا ارستقرا یلگوا -

. نددار خالتد طمحی پهنهدر  ستاییرو یها هسکونتگا فضاییو  مکانی ارستقرا هنحوو  موقعیتدر  گوناگونی ملاعو

 ستارو ارستقرا محل بنتخادر ا دیبنیاو  هکنند تعیین عامل انعنو بهو  تنهایی به عاملی ستا ممکن هگا گرچها

 بر سهمی یک هر مرتبطای  مجوعه رتصو به که هستند مختلفی ملاعو هم زبا نمیا یندر ا ماا کند زیبا نقش

در  انتو می کلی رطو بهرا  ستاییرو یها هسکونتگا مکانی دگیکناپرو  یپذیر شکلدر  موثر ملاعو. گیرند می هعهد

 به نسکاا یلگو. ادکر تقسیم دیقتصاا-جتماعیو ا فرهنگی محیط ملاعوو  طبیعی محیط به طمربو ملاعو ستهدو د

 ارستقردر ا موثر طبیعی ملاعو سیربر. در ستا طبیعی ملاعو چیز هراز  بیش ستاییرو یها هسکونتگادر  رخصو

 :ستا وریضر یرز اردمو به توجه هاستارو

 (یبلندو  )پستی اریناهمو لشکاا -

 محیطی یستو ز گیاهی پوششو  اهوآب و  -

 کخاآب و  منابع به سترسید هنحو -

 : دکر رهشاا یرز اردمو به انتو می دیقتصاا-جتماعیو ا فرهنگی ملاعو نمیااز 

 عرصه ها گونه یناز ا دیقتصاا داریبر هبهرو  طبیعی یها عرصه با بمطلو قنطباو ا ریگازسا هنگیزا -

 تباطیار یهاراه  از رداریبرخو نظیر یگرد دیقتصاا ملاعوو  ها هنگیزا -

 نظامی– سیاسی یها هنگیزا -

  ها هنگیزا سایرو  مذهبیو  فرهنگی یها هنگیزا -

  ردموی های قبلا  بخشدر  تفصیل به محیط پهنهدر  روستاهای منطقه، یگیر شکلو  ارستقرا به ههندد شکل ملاعو

 یکتریندنز تحلیلروش  سساا بر مطالعه یندر ا هم با طتبادر ار ها هسکونتگا ارستقرا یلگوا ما. ادگیر می ارقر بحث

 به ستاییرو یها هسکونتگا فضایی یلگوا سنجش عینی یهااز روش  یکیروش  ین. استا هشد سیربر همسایه

 رود. می رشما
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دارد  ستاییرو یها هسکونتگا مکانگزینیدر  موثر مختلف ملاعو با یکیدنز طاتبار ها هسکونتگا ارستقرا یلگوهاا ینا

از  همسایه یکتریندنز شاخص سیربر رمنظو به. دگیر می ارقر بحث ردمو قباال بخشدر  که طبیعی( ملاعو هیژو )به

 میانگین شاخص مکانی یها لمد با یاضیر یها لمد تلفیق با ارفزا منر ین. اشد دهستفاا Arcgis  ارفزا منر

 هشد همشاهد فاصله میانگین تقسیماز  همسایه یکتریندنز میانگین شاخص. کند می محاسبهرا  همسایه یکتریندنز

از  ستا رتعبا رنتظاا ردمو فاصله میانگین.  یدآ می ستد به رنتظاا ردمو فاصله میانگین بر ها هسکونتگا نمیا

 . نظر درمو پهنهدر  فیدتصا یعزتو یکدر  ها فاصله میانگین

 کندگیاپر به متمایل ها هسکونتگا ارستقرا باشد یکاز  بیشتر همسایه یکتریندنز متوسط شاخص گرا توضیح ینا با

 که ییگرد دعد.  ستا نشدای  خوشه به متمایل ها هسکونتگا ارستقرا باشد یکاز  کوچکتر گرو ا یع(زتو ختیا)یکنو

 یا نشدرد  دنبودار  معنی هنشاندهند Z-Score. ستا Z Score یدآ می ستد به ارفزا منردر  لمد ینا ایجرا با

 . ستا روستاها در منطقه یعزتو دنبو فیدتصا با برابر صفر ضفر لمد ین. در اباشد می صفر ضفر ننشد

 
Average Nearest Neighbor Summary 

2323.0091 Meters Observed Mean Distance: 

2094.2922 Meters Expected Mean Distance: 

1.109210 Nearest Neighbor Ratio: 

1.521002 z-score: 

0.128259 p-value: 
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 ینا لمد ایجرو ا روستاهای دهستان انگوران به طمربو تطالعاورود ا با دشو می همشاهدباال   تصویردر  که رهمانطو

 می1052 با برابر Z-Score و ستا 1 یکدنز دیعد که یدآ می ستد به 1011 دعد منطقه مورد مطالعه ایبر شاخص

 تصادفییع زتو یلگوا یک انتو می دهستان انگوران را سطحدر  روستاها ارستقرا یلگوا هدد می ننشا مرا ین.  ادشو

  دکر بمحسو

 
Average Nearest Neighbor Summary 

2323.0091 Meters Observed Mean Distance: 

2094.2922 Meters Expected Mean Distance: 

1.445707 Nearest Neighbor Ratio: 

4.823422 z-score: 

0.000001 p-value: 

و  دشو می 1044 با برابر همسایه یکتریندنز متوسط شاخص دهسااتان قلعااه جااوق، سطحدر  لمد ینا زیسا دهپیا با

Z-Score سطح با انتو میرا  روسااتاها ارستقرا یلگوا که ستا ینا ههندد ننشا مرا ین. ایدآ می ستد به 4082 برابر 

و   تر منظم ،ها هسکونتگا یعزتو میدهد ننشا مرا ینآورد. ا رشما به ختانو یک یعزتو یک ،صددر 99داری  معنی

 بیشتردر  مناسبآب  منابع دجوو و ضیو ارا مسطح لیلد به نداتو می مرا ینا که ستا گرفته رتصو تر ختانو یک

 .باشدآن  یها قسمت
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 روستاها کنشاپرو  یپذیر شکل در اررگذثا یهاونیرو  ملاعو-

 ستاییرو هسکونتگا یک بهآن  مانندو  تباطیار ،نظامی ،مذهبی ،سیاسی دی،قتصاا ،فرهنگی ،طبیعی نگوناگو ملاعو

را  موقعیت هر نقشو  همیتا نداتو می ملاعو یناز ا یک هر تغییرو  بخشد می رخا هویتی ،فضایی-مکانی نظراز 

 برپا نگوناگو ترصو به ستاییرو یها هسکونتگای دجوو علت عمجموو در  ارستقرا هنحوو  لشک تبیین. کند نگرگود

 کندگیاپرو  یپذیر شکل هنحو بر موثر ملاعو. دشو می یعزتو عمتنو ینحو به ،نظر مکانیو از  دگیر می شکل ه،شد

 :دکر تقسیم ستهدو د به کلی رطو به انتو میرا  ستاییرو یها هسکونتگا مکانی

 طبیعی محیط ملاو. ع1

 دیقتصاو ا جتماعیا ،فرهنگی محیط ملاعو. 2

 یهاونیرو  ملاعو ،یکژکولوا محیطی یهاونیرو  ملاعو قالبدر  رمذکو ملاعو سیربر به مهدر ادا توضیح ینا با 

 .یمدازپر می سیاسی یهاونیرو  ملاعو دی،قتصاا یهاونیرو  ملاعو ،فرهنگی -جتماعیا یهاونیرو  ملاعو  ،یخیرتا

 یکژکولوا -محیطی یهاونیرو  ملاعو-

 که جایی تا ،ستا یکژکولوا-محیطی ملاعواز  متاثر هر چیزاز  بیش ستاییرو یها هسکونتگا گزینی سکونت یلگوا

 . ندآورده ا رشما به طبیعی محیط یهاونیرو  عومل سنعکاا دی،بنیا ظلحارا از  ستاییرو یها هسکونتگا نسکاا یلگوا

دو  بهرا  نسانیا یهاازندا چشمو  هاروسااتا یگیر شکل بر ارتاثیرگذ یکژکولوا-محیطی یهاونیر و ملاعو کلی رطو به

 :         کنند می تقسیم ستهد

  دشو می طمربو طبیعی محیط  هندزغیر اءجزا به که نچهآ قعو در وا لیآغیر یهاونیرو  ملاعو -

 . شوند می شاملرا  گیاهی پوشش و  کخا مانند ،طبیعی محیط هندز اءجزا که لیآ یهاونیرو  ملاعو -

 خالتد مقابلدر  هندز اءجزا ،یندآمی نظر به ترارپاید محیطی هندزغیر ا،جزا اریتاثیرگذ که حالیدر  س،ساا ینا بر

در  که محیطی یهارمعیا مهمتریناز   نددگر اههمر اریناپاید با ستا ممکن ده،کر عمل تر سنسانی حساا یها

روسااتاهای  یددگر کرذ پیشتر که رهمانطو. دبر منا مینز رساختااز  انتو می ندا دهبو ثرمو منطقااه یستاهارو ارستقرا

 .  هستند تقسیم قابل شتید یستاهاو رو پایکوهی یستاهارو ،کوهستانی یستاهارو سطح سهدر  منطقه

رای دا منطقه شتید یها بخشدر  رگبز یستاهارو کنشاپر گردیااد همشاهد پوشااش گیاااهی نقشهدر  که رهمانطو

 رداریبرخو همچنینو  قزل اوزن حوضه مینیزیرو ز سطحیآب  منابع به سترسید که ریطو به دهبو کماتر بیشترین

 ضیارا تمرکز. ندا دهکر اپیدرا  ورزیکشا دقتصاا توسعه نمکاا ،برفتیآ یندهازساروی  بر حاصلخیزو  ارهمو ضیاز ارا

 . ستا یافته دنمو منطقه سطحی بیآابعمن ورتمجادر ( عتفاار میانی)کم یها بخشدر  ورزیکشا

 )چشمه ودمحد بیآ منابعاز  یگیر هبهر یستادر را( تتفاعاار) کوهستانی مناطقدر  ستاهارو ارستقرا یگرد یسو از

 رشما کم باودن  ها هسکونتگا ینا رزبا یژگیو یکهرطو به باشد می توجیه قابل کوهستانی تعامر به سترسیو د ها(رسا

    نهاست.آ جمعیت

از  ناشیرا  شتد یستاهارو جمعیت رشمازیاااد بااودن و   کوهستانی یستاهارو جمعیت رشما کاام بااودن انبتو شاید

در  بلکه یدآ می رشما به ها هسکونتگا لیهاو یگیر شکلدر  مهم عاملی تنها نه که اچر نستدا تتفاعاار گانهدو نقش

 منطقهدر  یکهرطو به باشد می نیز هنتگاسکو یکالبد شگسترو  شدر هکنند ودمحد ملاعو از یکی لحا عین
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 با شگسترو  شدر تمکاناا ظلحاو از  کوچکتر ها هسکونتگا یمرو می پیش تتفاعاار سمت به چه هر ماهنشااااااااان

 . باشند می وبررو یبیشتر یتودمحد

از  رگبز یها هسکونتگا، رودمی رشما ستایی بهی روهاهسکونتگا گزینی نمکاو  فعالیتو  نسکاا ملاعو یگراز د آب

 هاای قازل اوزن و حلاب    خانهرود یها نهاکرو  لطودر  انگوران، حسن آباد چایکند، دوزکند، قاره ناا و ساونتو    جمله

را  نسکونتگاهشا یشاپید لیلد بیشتر روساتاها  ،محلی مسئولین با گرفتهرتصو یها طی مصاحبه. ندا یافته ارستقرا

 . ندا نستهاآن د تنشعاباو اقزل اوزن، حلب  خانهرود به یکیدنز

 شیب که هایی بخشدر  یکهرطو به ستا وتمتفا مختلف یها بخشدر  خانهرود ورتمجادر  روساااتاها ارستقرا لبتها

 شاخه. غربااای( یها )بخش ستا دهبو بیشتر سکونتگاهی کماتر ستا دهبو کمتر یگیر سیل خطر همچنینو  ضیارا

در  ساسیانقشی  شوند می اثحدا عیزرا داریبر هبهر رمنظو به که قاااااازل اوزن خانهاز رود منشعب مصنوعی یها

  یلگوا با عیزرا ضیارا یکهرطو به ندا شتهدا شرقی ومیانی  یها بخشدر  رلخصوا علی منطقه یستاهارو برپایی

 .  ندا گرفته شکلانشعابات اصلی  نمواپیر، در چهریکپا شکل ارینو

 به. ستا دهکر عمل سکونت یشکلگیر هکنند ودمحد عامل انعنو به کوهساتانی  یها پهنه دجوو منطقه ماهنشان در

 نسکاا لمحصو غلبا یستاهارو ینا یشکلگیر. ستا گرفته شکل ها پهنه یندر ا فصلی هگاو ستاروچند تنها یکهرطو

 دهبو نهایشادام  تعلیف ایبر مناسب بستر دنبو همافر لیلد به عشایر ایل ترک شاهساون بغادادی و کلهار    ارانمددا

 لیلد به یجا رتد ؛نددکر می جعهامر ودهمحد ینا به نشا یهادام  تعلیف ایبر لسااز  هما 4بیشاااتر  کهعشاااایر. ستا

 . ندا هیددگر ساکن ودهمحد همیندر  حیانو  ینا مناسب یطاشر

 یخیرتا یهاونیرو  ملاعو-

 یها هسکونتگا و ها جماعت جملهاز  ،ها هپدید تمامی پویایی به تاسی با انتو میرا  ملاعوو  هاونیر گونه ینا

 ناگزیر اتتغییر تبع بهو  بستر ینا آورد. در رشما به نماز بستردر  تحولی یندهارو هیژو اریثرگذا زطر ،ستاییرو

و  ندرو می نمیااز  ،شتهاند همپایی بتا ها هسکونتگا برخی وری،فنادر  فشگر یها گرگونید جملهاز  ،نسانیا معاجو

 . شوند می ظاهر یا برپا صوالا یاو  کنند می ضعو هچهر ،یگرد بعضی لبتها

 می ما. استا هنشد شناسایی منطقه یها هسکونتگا یشکل پذیردر  یخیرتا عمیق ملاعو هشد منجاا یها سیربر در

برخی روساتاها تااثیری انادکی داشاته و بارای بقیاه        تضعیف یاو  تقویتدر  یخیرتا یها نجریا که دکر نعااذ انتو

 . است روستاها تقریبا بی اثر بوده

  روستاهایی که عوامل تاریخی در شکل گیری آنها تخیل بوده است به قرار ذیل می باشد

یاستی قلعه، ، انگوران، میانج، کوسج سفلی، کوسج علیا، اوچ داش، شهرک حلاب، خاینیاک، کاروانسارا،  قاره زکای،      

خان کندی، قرقان سفلی، خضر  خان،سفلی، بلند پرچین، گالبلو، سونتو، مراش، قلعه جوق، قره داش، حمزه  قوزیجاق

آباد، قرقان علیا، آق بوالغ، قرقان سفلی، چای کند، چهارطاق، قراگل، کهریک بیگ، قرایی، قواق سافلی و علیاا، امیار    

 آباد، زماین، خور جهان و مغانلو.
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 فرهنگی-جتماعیا یهاونیرو  ملاعو -

 انتو می کلی رطو بهرا  روساتاهای منطقاه   یپذیر شکلو  ارستقرا هنحودر  خیلد جتماعیا-فرهنگی ملاعوو  هاونیر

 :ساخت حمطر یرز حشر به

 تشکیل ،جمعی ندگیز ،گزینی سکونت مانند ،نسانیا جامعه ساسیا یهازنیا برخی به پاسخگویی هنحوو  نمکاا -

  .آن مانندو  حتاسترا ،مثل تولیدو  لداتو اده،خانواز  حفاظتو 

  همپیوند.و  رخا جمعیتی ایبر جتماعیا ندگیز هشیوو  سابقه -

 قومی.-سنتی بطو روا تمشترکا ،بقاسو -

  یستی.ز ظمحفو عرصه گیدگستر نمکاا  ساکن جماعت جتماعیا چگیریکپااز  حفاظت نمکاا -

  جتماعیو ا فرهنگی تخدماو  هادنها به سترسید نمکاا -

 ماا ستا مناسب طبیعی سترب منطقه یها هسکونتگا غالب یشاپید علت نکهآ علیرغم ،گرفته رتصو یها سیربر با

 منطقه شمالدر  لمثا انعنو به. ستا دهبو موثر ستاهارو برخی شگستردر  فرهنگیو  جتماعیا یهاونیرو  ملاعو

 نهایشادام  ایچر مناسبرا  ودهمحدآن  ضیاراکه  ستا دهبو نیارامداد سکونت لمحصو ستاهااز رو ادیتعد یشاپید

 نسکاو ا تمهاجراز  متاثر نهاآ متوسط حداز  سریعتر شدر هنگو آ ها هسکونتگا ینا شگستر ؛ندداده  ا تشخیص

 .ستا دهبو حیانو یندر ا ستاهارو ینا لیهاو ساکنین نبستگا

 دیقتصاا یهاونیرو  ملاعو -

 یها هسکونتگا برپایی ملاعو ترین هکنند تعیین بلکه ،مهمتریناز  انتو میرا  دیقتصاا یها شاخصه یا ملاعو

 نه دییاز حد تا د،خو ماهیت به بنا هاونیرو  ملاعو ینآورد. ا رشما به نهاآ یلگوو ا شکلدر  موثر یهاونیرو  ستاییرو

 می رشما به ستاییرو یها جماعت یتقاضاهاو  هازنیا هندآوربر نسانیا عجتماا ساسیا یهادکررکا یستادر را تنها

آن، در  غیرو  محیطی ملاعواز  عما ،ها هکونتگاس ودموج یهاونیرو  ملاعو سایر با تنگاتنگی رتصو به بلکه ،ندرو

 یها هسکونتگا یپذیر شکلو  برپاییدر  خیلد دیقتصاا عمومی یها شاخصه مهمترین. گیرند می ارقر طتباار

 :دنمو یبند وهگر  یلذ حشر به انتو میرا  ستاییرو

  دیقتصاا فعالیت نمکاا دنبو همافر -

  تمحصوال فمصرو  اتتولید وشرف زاربا به سترسیو د کاالیی لهدمبا نمکاا -

  تباطیار مناسب یهاراه  به سترسید نمکاا -

 پشتیبانی تخدما هیژو به ،عمومی تخدما به سترسید نمکاا -

 می حمطر ها دیباآ یپذیر شکلدر  موثر ملاعو به  اردمو ریبسیادر  فتصرو  مالکیت قحقوو  عنو ،ینهاا بر وهعال

 . ددگر

 بیآ منابعو  مناسب شیب با، (زرع قابل کحاصلخیز )خا مینز دجوو سطهوا به یدقتصاا فعالیت نمکاا دنبو همافر

 شگسترو  گزینی نمکادر  ملاعو ترین صلیاز ا (ریبیاآب آ انعنو به چهو  یستیز یهازنیا فعر رمنظو  به )چه

گااوران، ان یستاهادر رو ورزیکشا یها فعالیت نقرو یکهرطو به باشد می منطقااه ماهنشااان  شتید بخش یستاهارو

 یها فعالیت یگر. از دستا هیددگر منطقه سطحدر  ستاهارو ینا توسعهو  شدر باعث ساااونتو، دوز کناااد و قاااره دره
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احداث شهرک صنعتی و توسعه گردشگری تاریخی و طبیعای    به انتو می منطقه یستاهارو توسعه بر موثر دیقتصاا

زمانی،  یستاهارو ،مراکز یندر ا لشتغاا دنبو همافرسطه وا به یکهرطو به شتدا رهشاا در روستاهای هدف گردشگری

 علی منطقااه مناطق سایر جمعیت ذبجا خیرا یها لسا طی انگااوران، حساان آباااد چایکنااد، ایااده لااو، وزمااک و ... 

 . ندا دهبو کوهستانی یها بخش رلخصوا

 نمکاا ،و شاامالی مرکاازی یها بخشدام در  ایچر جهت مناسب تعامر همچنینو  ها(رسا )چشمه ودمحد بیآ منابع

 ننشینا قییال لمدا سکونت باعث رداری،نبوو ز وریمپرو دا اریمددا پاارورش ماااهی، با  مرتبط دیقتصاا یها فعالیت

 طی اریمددا غالب لشتغاا با کوچک یستاهارو یشاپیدو  منطقه ینا ایل ترک شاهسون بغادادی و کلهار در   ارمددا

 .  ستا هیددگر خیرا یها ههد

 سیاسی یاهونیرو  ملاعو -

 : نددگر می تقسیم یرز ستهدو د به کلی رطو به ستاییرو یها هسکونتگا ارستقرا بر موثر سیاسی یهاونیرو  ملاعو

 نظامیو  تژیکاسترا یها موقعیت بر ارگذ ثرا یاو  منیتا تامیندر  موثر یهاونیرو  ملاعو 

o محلی منیتیو ا حفاظتی یها هنگیزا 

o اجرو ا هندیشیدا یمرکز حکومت توسط که ملیای و  منطقهای،  ناحیه حسطودر  تژیکاسترا-نظامی تمالحظا 

   ددگر می

 یها برنامهو   ها اریسیاستگز رتصو به معموال که حکومتی یها یگیر تصمیم بر ارتاثیرگذ یهاونیرو  ملاعو

 . یابند می وزبرو  دنمو فضایی

و  یشاپیددر  که ددگر می نتیجه ها هکونتگاس یگیر شکلو  یشاپید بر سیاسی موثر ملاعو سیربر با ترتیب بدین

 نطقاه مدر  هدد می ننشا ها سیربر. ندا دهنبو خیلد رمذکو ملاعو محدوده مورد مطالعاه  یها هسکونتگا یشکلگیر

از  متاثر طقاااهمن سکونتی طنقا سایر با مقایسهدر  دنااادی شهر در جمعیت سریعتر شدر هنگو آ شگسترانگاااوران 

 .    ستدر آن ا سیاسیاداری  تمکاناا دجوآن و و سیاسی مرکزیت

  روستاها و شهر  بین تباطیار شبکه -

 برنامهو  دازانپر نظریه دعتقاو ا دشو می نستهدا وریضر سکونتگاهی حیانو بین تعاملیو  متقابل بطهرا دجوو وزهمرا

 اعنوا یشاپید  مهزال و بستر ستاییرو یههارا هیژو بهو  فیزیکی تتباطاار توسعه که ستا ینا بر توسعه  انیزر

 ینا یهاادستعدا نشد بالفعل نتیجهو در  ستاییو  رو یشهر یفضاها تتعامالو  تالدتبا یشافزا ،ستاییرو تتباطاار

 نقلو  حمل توسعه ،ستاییرو تتباطاار توسعه مسئله به دیکررو جدیدترین .باشد می دمتعد یها مینهدر  ز فضاها

 یکی همچنینو  ستاییرو توسعه بر ارتأثیرگذ ییرساختهااز ز یکی انعنو به نقلو  حمل،نظریه ینا طبق. ستا ارپاید

در  فرصت برعکس یا یتودمحددیجاا باعثآن  دجوو معد یا دجوو که دشو می ادقلمد  ستاییرو توسعه یهارمعیااز 

 یافتگی توسعه معد یا یافتگی توسعه نهایتو در  ستاییرو حیانودر  دممر  دیقتصاو ا جتماعیا  هفار به ستیابید

 .دمیشو

 الموا) عمومی الموا به سترسیدر د ساییرنا دجوو ههندد ننشا تباطیار شبکهدر  نامناسب یها یرساختز

 می دیقتصاا یها فرصت به ستیابید در یتودمحد باعث سترسید تمشکالو  فیاییاجغر واینز. استاجتماعی( ا
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و  منابع به سترسید نداتو  می نقلو  حمل تخدماو  ها یرساختز دکمبو ستاییرو مناطقدر  ینا بر وهعال. دشو

در  دییاز سهم نداتو می ها یرساختز ینا دکمبو. زدسا ودمحدو ... را  شتیابهد کزامر ارس،مد قبیلاز  تسهیالتی

 دگیر رتصو اریگذ سرمایه نقلو  حمل یها یرساختز بخشدر  چنانچه. باشد شتهدا نسانیا یها رتمها نیاناتو

 .باشد شتهدا لنباد بهرا در  جتماعیو ا دیقتصاا توسعه نداتو می دخو

 جهدر فرعی تباطیار یهاراه  توسط مینیز طتباار طریقاز  تنها روسااتاهای منظومااه نقلو  حملو  تباطیار تخدما

 . دپذیر می رتصو سفالتهآ ستاییرو یهاراه  ،یک

سرا، قرقان علیا و سفلی، قاسم آباد، نصیر آبااد،  به غیر از راه دسترسی به روستاهای وزمک، کاوکل، چهار طاق، کاروان

طومار خان، اکیز قشالق، قوزیجاق علیا و سفلی، استی گل، آقبالغ سردار،  که بصورت خاکی و با کیفیت بسیار پالین 

می باشد، راه دسترسی سایر روستاهای مورد مطالعه بصورت آسفالته می باشد، البته اشاره به این نکته ضروری اسات  

راه های دسترسی در منظومه دندی از کیفیت مطلوب برخودار نبوده و در فصول پرباران )زمستان( تاردد در ایان    که

 معابر به سختس صورت می گیرد.

 و الگو( مفر ،)شکلروستاها بافت  -

 یبند طبقه انتو می مختلف یهارمعیا سساا بر هگا سکونت معا یها یژگیو سساا بررا  روساااتاهای منطقاااه بافت

 بر ،یسعیدعبااس  کتاب مبانی جغرافیاای روساتایی   در هشد رهشاا یبند طبقه بچورچا سساا بر حطر ینا . دردکر

 . ندا هشد یبند طبقه ستهد سه سساا

 ستاییرو یسکونتگاهها یکالبد معا ییژگیهاو یبنده رد -91نمودار

 
 . دشو می سیربر رمعیا سه یناز ا یک هر سساا بر منطقه سکونتگاهی بافت مهادا در

  شکل سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

.  هکنداپر یا قمتفر یها هسکونتگاو  کانونی یا مجتمع یها هگا سکونت: نددار صلیا شکلدو  ستاییرو یها هسکونتگا

در آن  که کمامتر ربسیااز  ستاییرو یها هسکونتگان ظ طبق که دشو می حمطر مساکن کماتر حصطالا طتباار یندر ا

 حدوا چگیرپا یکدر آن  که منفصلی یها خانه تا ندا گرفته ارقر هم رکناای  فاصله هیچ بی ستاییور یها خانه

 نداتو می ستارو هر شکلو  کماتر جهدر تمایزو  تشخیص. کنند می وتتفا ستا تشخیص قابل سختی به سکونتگاهی

 .  کند    کمکن آ بر حاکم جتماعیو ا دیقتصاا یها وتتفا همچنینو  ماهیت شناخت به

 از :  ندا رتعبا ستاهارو تجمع بر موثر ملاعو

o ( رانجانو یا مهاجم یها وهگر برابردر ) عفاد 
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o آب  منابع یتودمحد 

o ای طایفهو  گیادخانو یها بستگیو وا ها پیوند 

o هیوگر کشت بر تاکیدو  عیزرا رخا یها فعالیت 

o یکالبد ییزر برنامهو  رخا اریگذ سیاست  

o یکژیدلولوو ا مذهبی ،سیاسی ملاعو  

 از:  ندا رتعبا ها هسکونتگا قتفردر  موثر ملاعو مقابلدر 

o حاصلخیز کخاو  کافیآب  منابع به سترسید  

o عفاد ورتضر معدو  دیقتصاو ا جتماعی، ا سیاسی منیتا 

o مینآب و ز خصوصی مالکیت بر مبتنی گیادخانوو  خصوصی یها داریبر هبهر 

o مراتعاز  یگیر ههربو  وریمپر، دا اریمددا بر متکی دقتصاا 

o ریماهو تپهو  کوهستانی ضیارا دجوو 

 ،منطقهای  ارهماهو یروتصا سیربر با همچنینو  عینی اتمشاهد طریقاز  گرفته رتصو نیامید یها سیربر طی 

 ورزی،کشا ضیارا ،مسکونی یحدهااز وا متشکلمنطقااااه  ستاییرو یها هسکونتگا عمومی بافت که ددگر می نتیجه

 .باشند می تجمعی شکلدارای  نهاآ غالب  که دهبو عمومی یهانمکاو   معابر شبکه

در  عفاد ورتضر معدو  دیقتصاو ا جتماعیا ،سیاسی منیتا شتندانا  انتو می ،ستاهارو تجمع بر موثر ملاعو یگراز د

 دجوونیز  شرایط اقلیمی سرد منطقه و امکانات گرمایشی و آنبر وهعال.  نستادر ادوار گذشته دیگر د یها وهگر برابر

 هنحودر  ارههمو (ورزیکشا به ستاییرو معیشت دقتصاا شدید بستگیوا لیلد مستعد)به ضیو ارا مناسب کخا

و  دشو می شناساییآن اطاااااااااراف  ورزیکشا ضیارا با ستاییرو هر تیرعبا بهو  ستا شتهدا ییابسز سهم ارستقرا

 . دشو می هیدو زرع د کشت مناسب مینز باآن  یتودمحد یا شگستر

  مفر سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

 یپذیر شکل ندرو نتیجه نداتو می مفر ین. اباشد منظم نا یا منظم ستا ممکن ستاییرو یکالبد بافت یگرد یسواز 

آن  شگستر ،برنامه بر مبتنی برپاییاز  پسدارد  نمکاا ینا لبته. اباشد دخو به دخو شگستر یاو  برنامه بر مبتنی

 شکل یمعنا به صرفا ارستقردر ا نظم  ستا کرذ به زمال. بالعکس یاو  دپذیر رتصو نامنظمای  نهگو بهو  دخو به دخو

 یها مینز زونموو  ختایکنو یبند قطعه بلکه نیست سکونتگاهی یندمیاو  ها نخیابا  هندسی بیشو  کم یها

 برنامه انمیزو  نقش نشانگر هنحو بهترین به ستاییرو هسکونتگا شکلدر  نظمی بی یا نظم جه. درستا مهم نیز عیزرا

 . ستا هسکونتگا ارستقرا هنحودر  ییزر

روستاهایی که در دامنه کوه واقع شده اند بصورت نامنظم و روستاهای پاایکوهی و دشاتی    مفر انتو می مبنی ینا بر

 .بصورت منظم می باشد

 لگوا سساا بر ستاهارو یبند طبقه -

 یلگوا سه قالبدر  لگوا سساا بر ستاها. رودکر یبند تقسیم لگوا سساا بر انتو میرا  ستاهارو مفرو  شکل بر وهعال

 ستاییرو خطی یستا. روشوند می یبند طبقه صفحه یا مسطح یستاهاو رو کانونی یستاهارو ،خطی یستاهارو
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 معا ستا صطالحیا نگاهیامید  یا کانونی هسکونتگا. باشد هشد تشکیل ها خانهاز  ازیمو یفدو رد یا یکاز  که ستا

 ارقرآن  دگرداگر ها خانه که هدد تشکیلای  عمومی نمکا یا هنگاامیدرا  نهاآ مرکز ستاهاییکهرو نگوناگو اعنوا ایبر

 که ستا سکونتگاهی لگوهاا ینا ترین یج. راباشد میای  صفحه یاو  مسطح یلگوا سکونتگاهی یلگوا یگر. دگیرند

 . ستا یافته تشهر تلی یتاهاسرو به که  باشد شتهای دا صفحهو  نامنظم یکالبد

 روستاهابافت  -17جدول

 الگو فرم شکل نام

 خظی منظم تجمعی ابراق

 خطی نامنظم تجمعی ابراهیم اباد

 مسطح منظم تجمعی استی گل

 خطی نامنظم تجمعی اقبالغ سردار

 خطی نامنظم تجمعی اکیزقشالق

 مسطح نامنظم تجمعی امام کندی

 یخط نامنظم تجمعی امیراباد

 مسطح نامنظم تجمعی انگوران

 خطی نامنظم تجمعی اوچ تاش

 خطی منظم تجمعی اوغلبیک علیا

 خطی نامنظم تجمعی ایالو

 مسطح منظم تجمعی ایده لو

 کانونی منظم تجمعی ایمیر/ایمر/

 مسطح منظم تجمعی اینچه سفلی

 خطی منظم تجمعی اینچه علیا

 کانونی منظم تجمعی آقبالغ حسن آباد

 مسطح منظم تجمعی لندپرچینب

 خطی منظم تجمعی تازه کند

 کانونی منظم تجمعی تبریزک

 کانونی منظم تجمعی توت اغاجی

 کانونی منظم تجمعی تودار

 مسطح نامنظم تجمعی جداقیه

 کانونی منظم تجمعی چوخ بالغ

 کانونی منظم تجمعی چهارطاق

 مسطح نامنظم تجمعی حاجی اینک

 خطی نامنظم تجمعی حسن آباد چایکند

 خطی نامنظم تجمعی حمزه اباد

 خطی نامنظم تجمعی خایینک

 خطی نامنظم تجمعی خضراباد



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

297 

 الگو فرم شکل نام

 مسطح نامنظم تجمعی خورجهان

 خطی نامنظم تجمعی دوزکند

 کانونی نامنظم تجمعی زرگر

 خطی نامنظم تجمعی زرگران

 خطی منظم تجمعی زماین

 خطی نامنظم تجمعی ساغرچی

 مسطح منظم تجمعی سد مراش

 کانونی منظم تجمعی سرچم

 مسطح منظم تجمعی سونتو

 خطی منظم تجمعی سیاه خانه

 کانونی منظم تجمعی شهرک حلب

 مسطح منظم تجمعی شهرک صنعتی انگوران

 خطی منظم تجمعی شیخ لر

 کانونی منظم تجمعی قاسم اباد

 کانونی منظم تجمعی قراگل /طومار خان

عیتجم قرقان سفلی  کانونی منظم 

 مسطح نامنظم تجمعی قرقان علیا

 کانونی منظم تجمعی قره آیی

 کانونی منظم تجمعی قره دره

 مسطح نامنظم تجمعی قره زکی

 خطی نامنظم تجمعی قره قشالق

 خطی نامنظم تجمعی قره نا س

 خطی نامنظم تجمعی قزلجه قشالق

 خطی نامنظم تجمعی قشالق جوق سفلی

 مسطح نامنظم تجمعی لیاقشالق جوق ع

 خطی نامنظم تجمعی قلعه جوق سادات

 کانونی نامنظم تجمعی قلعه جوق سیاه منصور

 خطی نامنظم تجمعی قواق سفلی

 خطی منظم تجمعی قواق علیا

 خطی نامنظم تجمعی قوزلو

 مسطح منظم تجمعی قوزیجاق سفلی

 کانونی منظم تجمعی قوزیجاق علیا

معیتج کارخانه روی دندی  مسطح منظم 

 خطی منظم تجمعی کاروانسرا

 کانونی منظم تجمعی کاکا
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 الگو فرم شکل نام

 مسطح منظم تجمعی کاوکل

 خطی منظم تجمعی کپز

 کانونی منظم تجمعی کش اباد

 کانونی منظم تجمعی کلی

 کانونی منظم تجمعی کوسج سفلی

 مسطح نامنظم تجمعی کوسج علیا

 کانونی منظم تجمعی کوهول

 کانونی منظم تجمعی کهریزبیک

 مسطح نامنظم تجمعی گالبلو

 خطی نامنظم تجمعی گنج اباد

 خطی نامنظم تجمعی محموداباد

 خطی نامنظم تجمعی مراش

 خطی نامنظم تجمعی مزرعه

 مسطح نامنظم تجمعی مزرعه خجالو

 خطی نامنظم تجمعی معدن سرب و روی انگوران

 کانونی نامنظم تجمعی مغانلو

 خطی نظمنام تجمعی میانج

 خطی منظم تجمعی نصیراباد

 خطی نامنظم تجمعی وزمک

 مسطح منظم تجمعی یاستی قلعه

 کانونی منظم تجمعی ینگجه

 مسطح منظم تجمعی یوسف اباد
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 مسطح روستای انگورانتوسعه  منظم یلگوا

 
 کانونی روستای اکیز قشالق توسعه  تجمعی یلگوا

 
 شکل به معموال  یستاهارو سطحدر  منطقااهدر  یجرا سکونت که هندد می ننشا ها سیربر نتایج ،سکونت عنو نظراز 

 گیادخانوو  خویشی یپیوندها لیلد به عمدتا  تر کوچک یستاهادر رو ماا ستا اریخانو تکو  مستقل یحدهاوا

 ایبر کمشتر محوطه )مثل کمشتر یفضاها با اریچندخانو یها مجتمعو  جمعی ستهد همسایگی یحدهاوا شکل

 دارد. (ورزیکشا تمحصوال ربانا
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 سلسله مراتب سکونتگاهی 

بررسی های بدست آمده از مطالعات بندهای قبلی و طرح ناحیه زنجان )به عنوان اصالی تارین طارح فرادسات(،  در     

خصور ظرفیت توسعه روستاهای منظومه، نشان دهنده این موضوع است که شهر دندی و روستای انگوران به دلیل 

ت، توسعه زیرساختها، زمینه های مناسب برای اشتغالزایی و تبدیل شدن حلقه اصلی در شبکه منظومه داشتن مرکزی

ای، به عنوان شبکه توسعه منطقه می تواند عمل نماید. در نمودار زیر اولویت بندی روستاها از حیاث ظرفیات هاای    

 می گردد.توسعه و سلسه مراتب که در طرح فرادست نیز بدان اشاره شده است، اراله 

 سلسله مراتب سکونتگاه های در منظومه انگوران -17جدول
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 رتبه بندی و شاخص مرکزیت در سطح شهرستان ماهنشان -12جدول
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توصیف، تحلیل و تبیین قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه  -2-1

 اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف دهستان یا بخش

ها در سطح کالن هر کشور اسات و ایجااد فرصات شاغلی یاک هنار مادیریت        بیکاری یکی از اساسی ترین دشواری

درصد، زمینه اتالف منابع، عامل کاهش درآمد ملی و کاهش رفاه  11اقتصادی است. از نظر اقتصادی بیکاری باالتر از 

داری سیاسی و تضعیف حکومت مرکزی اسات. از  کننده پایهای اجتماعی و در نهایت تضعیفو عامل بسیاری ازآسیب

ها و قاوای تاثیرگاذار )قضاالیه، مقنناه، مجریاه و      این رو در جهان پیشرفته، برای حل مشکل بیکاری، تمامی دستگاه

کنند که این بیماری عظیم اقتصاد کالن درمان شاود. قاوه   قوای نظامی و انتظامی( در یک برنامه هماهنگ کمک می

دهاد، قاوه مقنناه خان قاانونی اشاتغال را رفاع        های الزم را اراله میهای شغلی، استراتژیاد فرصتمجریه، برای ایج

هاای حقاوقی   آورد که مردم با نشاط هر چه بیشتر کسب و کار کنند، دشواریکند و قوه قضالیه فضایی فراهم میمی

اهالی کسب و کار داخال و خاارج را فاراهم    گیرد، زمینه ارتباط ها را میکند و جلو انواع تنشکسب و کار را حل می

گذاری و مانناد آن فاراهم آیاد آن را باردارد.     کند هر جا مانعی در برابر امور کسب و کار، سرمایهآورد و تالش میمی

گذاری و کسب و کاار مولاد را ایجااد کناد.     کند تا فضای امن سرمایهقوای نظامی و انتظامی تمام کوشش خود را می

 .های معنی داری داردها در حال حاضر محدودیتن زمینهایران در ای



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

415 

طاور  های اقتصاد کالن عالوه بر محیط اقتصادی، محیط مناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و باه از منظر تئوریلذا؛ 

خار وضعیت فناوری تاثیر بسزایی در ایجاد فرصت شغلی و کاهش بیکاری دارند؛ چون برای ایجااد فرصات شاغلی    

گذاری مولد نیاز به وضعیت محیط استانداردی وجود دارد. گیری سرمایهگذاری مولد است و برای شکلرمایهنیاز به س

شود و دولت در کناار بخاش خصوصای و ضامن     در ضمن بیشترین مشاغل جدید با تالش بخش خصوصی ایجاد می

دارد، از طریق نی پیشرفت کار را بر میکند و موانع قانوکار را تسهیل میونظارت بر عملکرد آن، امور مربوط به کسب

های پولی و مالی مناسب و با کمک بازارهای پولی و مالی زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز بخش خصوصای را  سیاست

کند تا اگر دشواری احتمالی بروز کند، با تدبیر و آرامش آن را حال و فصال   آورد و پیشرفت کار را رصد میفراهم می

 .کند

کار جلاوگیری  وگذاری و کسبها به سرمایهبرای ایجاد فرصت شغلی پایدار، الزم است از ورود انواع ریسک ؛همچنین 

کند، امنیتی شدن فضاای  ها در بازار کسب و کار که بسترهای فرصت شغلی را نابود میترین ریسکشود. یکی از مهم

هیچ نوع فضای امنیتای بار کساب و کاار حااکم      مربوطه است. به همین دلیل است که درتمامی کشورهای پیشرفته 

شود و قوای نظامی و انتظامی تنها حافظ امنیت استاندارد برای فعالیت آرام کسب و کار هستند. دست کم تجربه نمی

کشور در حال توسعه در این زمیناه وجاود دارد کاه ورود قاوای نظاامی و امنیتای باه اقتصااد موجاب کااهش            25

 .های شغلی شده استفرصت

گذاری برای رشد اقتصادی است. در یکی از قواعد ترین عامل برای ایجاد فرصت شغلی، انجام سرمایهمهم از دیگر سو؛

درصد رشاد اقتصاادی اسات.     2شود که برای کاهش یک درصد بیکاری نیاز به بیش از مشهور علم اقتصاد، تاکید می

 8درصد اسات. رشاد اقتصاادی     8نیاز به رشد اقتصادی  درصد کاهش یابد 11درصد به  14اگر قرار باشد بیکاری از 

های اقتصادی دولت است. بدیهی اسات اگار   درصد نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی قوای تاثیرگذار کشور با برنامه

درصد باالتر رود که در شرایط فعلی ایران ناممکن اسات.   11قرار باشد بیکاری تک رقمی شود، رشد اقتصادی باید از 

هاای  عالوه بار همااهنگی قاوای اثرگاذار، نیااز جادی باه پیشارفت         21برای رسیدن به رشد پایدار در ادامه قرن  اما

در عرصه خدمات فناوراناه، تولیاد داناش، تشاکیل      21تکنولوژیک وجود دارد. بخش عظیمی از کسب و کار در قرن 

است که برای فراهم شادن زمیناه فرصات     گیرد. آشکارها و مانند آن صورت میبنیان، استارت آپهای دانششرکت

شغلی نیاز به استفاده از اینترنت کارآمد، آزادی استفاده از فضاهای مجازی و نباود اناواع مواناع پیشارفت در دنیاای      

گیارد.  دیجیتالی است. در حال حاضر بیشترین زمینه ایجاد فرصت شغلی در کشورهای پیشرفته از این راه صورت می

هاا،  ورت نبود دسترسی فراگیر و ارزان به اینترنت، نباود آزادی کاافی اساتفاده از پاردازش داده    آشکار است که در ص

هاای  طور نسبی باا دشاواری  امکان مانور در این عرصه نوین برای شغل آفرینی فراهم نخواهد شد. این امر در ایران به

 .خار خود همراه است

هاای  گذاری خارجی، یکای از راه ای استاندارد برای جذب سرمایههبا فرض ثبات سایر شرایط و از جمله زمینه ضمنا؛

اساسی ایجاد فرصت شغلی، استفاده از این ظرفیت است. از سوی دیگر هماواره یاک رقابات جادی باین کشاورهای       

گذاری خارجی بوده است. جالب توجه است که برخالف تصور، کشورهای پیشارفته  مختلف، تالش برای جذب سرمایه

گذاری درصد کل سرمایه 48بیش از  2117وع پیشتاز بوده و هستند. کشورهای پیشرفته در آستانه سال در این موض
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گاذاری و  های ایجاد فرصت شغلی جدید، انجاام سارمایه  ترین راهاند. با وجودی که یکی از مهمخارجی را جذب کرده

هاا و  رای ایران خیلی ساده نیست. زمیناه گذاری خارجی است اما شرایط عملیاتی شدن آن دست کم بویژه سرمایهبه

گذاری شامل امنیت، فقدان تنش، پایداری حقوق مالکیت، حفاظت از قراردادها، تضمین بازگشت عوامل جذب سرمایه

ای و جهانی است. هر کشوری بتواند این اصل سرمایه و بازدهی آن و رعایت دیگر قواعد بازی در داخل و سطح منطقه

گذاری بیشتری جاذب کناد و فرصات شاغلی بیشاتری ایجااد کناد. عاالوه بار          تواند سرمایهند، میفضاها را فراهم ک

اناد، کشاورهای در   سال گذشته جذب کارده  11گذاری خارجی را در کشورهای پیشرفته که بیشترین میزان سرمایه

نمونه حکومت چین توانسته عنوان اند میزان بیشتری به خود اختصار دهند. بهحال توسعه نیز همواره در تالش بوده

 17میلیاون فرصات شاغلی )سااالنه      171گذاری ارزان خارجی در دهه گذشاته حادود   است از طریق جذب سرمایه

گاذاری خاارجی   میلیون( ایجاد کند. در حال حاضر فضای استاندارد و الزم برای بهره برداری بهینه از ظرفیت سرمایه

ز این رو انتظار ایجاد فرصت شغلی جدید به میزان قابال توجاه از ایان طریاق     رو است. اهایی روبهدرایران با دشواری

 .معنی دار نیست

یک عامل اساسی و راه حل بلند مدت حل و فصل مشکل بیکاری و ایجاد فرصت شغلی، وجود ظرفیت  از سوی دیگر؛

شی کارآمد از یکسو به تربیت های اقتصادی است. نظام آموزکارآفرینی در نظام آموزشی و سازگاری آن با زیر سیستم

التحصیالن نظام آموزشی کارآمد، متناسب با نیااز صانعت،   کند که مولد باشند. از سوی دیگر فارغنیروهایی اقدام می

توان دریافات  طور آشکار میشوند. بهدهنده میهای تقاضاهای اقتصادی بوده و جذب بخشخدمات و دیگر زیر بخش

 های پویایی، کارآمدی، کارآفرینی و دیگر ابعاد استاندارد را ندارد. ان ویژگیکه نظام آموزشی فعلی ایر

در یک فضای استاندارد و با فرض وجود بخش خصوصی کارآمد، دسترسی به فضاهای فناورانه جدید، اطالعات  و نیز؛

ای کار باا توجاه باه تخصاص و     شود. بنابراین افراد جویطور رایگان تامین میمورد نیاز کارآفرینان و متقاضیان کار به

شاوند. آشاکار   های تقاضای کار وصل شده و دعوت به کار میعالقه خود از طریق یک روابط عمومی کارآمد به شبکه

های کارآمد در شرایط فعلی کشور در همه سطوح موجود نیست. از ایان رو باه آساانی    است که چنین ابزارها و کانال

 .شغلی جدید و اثر بخش بودهای توان منتظر ایجاد فرصتنمی

های ایجاد فرصت شغلی جدید است. یکی از ایان  های موفق دیگر کشورها از دیگر راه حلاستفاده از تجربه همچنین؛

اسات. عاالوه بار کشاورهای      (SMEs) های مربوط به کسب و کارهاای کوچاک و متوساط   اندازی فعالیتها راهتجربه

کنند. کشاورهای  حال توسعه و حتی توسعه نیافته از این فرصت استفاده می پیشرفته، کشورهای زیادی از مناطق در

اند. معاروف اسات   کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان و مانند آن برای حل بیکاری از این رویکرد استفاده بهینه برده

فعالیات دارناد.    SMEs های کشورهای مختلف )پیشرفته و در حال پیشرفت( به شاکل درصد بنگاه 91که متجاوز از 

ویژه کشاورهای پیشارفته( بارای حال و     های موفق کشورهای مختلف )و بهتالش برای توسعه روستاها از دیگر تجربه

اندازی و حمایت از تولیدات صنایع دستی، ساخت جاده روستایی، ایجااد  فصل بیکاری است. این کشورها از طریق راه

زشی، مراکز ورزشی و تفریحی و مانند آن، از یک سو زمینه اشاتغال بیشاتر   ها، موسسات آمویا انتقال صنایع، کارخانه

اند. وانگهی زندگی در محیط کوچاک و  اند. از دیگر سو مانع مهاجرت روستاییان به شهر شدهدر روستا را فراهم کرده

 .ها استهای زیست محیطی کمتر و سایر مزیتکم جمعیت روستایی دارای هزینه کمتر، دشواری
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رویه به شاهر حااکم اسات. باه ایان      ایران به دلیل بی توجهی به توسعه روستاها، پدیده مشکل آفرین مهاجرت بیدر 

کنناد.  هزار نفر از روستاییان به شهرهای بزرگ مهاجرت مای  111بینانه ترین وضعیت، ساالنه بیش ازخاطر در خوش

میلیون نفار  11شده است. در ایران بیش از  این موضوع عالوه بر خالی شدن روستاها موجب گسترش حاشیه نشینی

گذرانند. توجه به رشد فنااوری و گساترش وسایع اطالعاات     حاشیه نشین وجود دارد که با سختی روزگار خود را می

برای پژوهشگران، پشتیبانی دیگری است که برای ایجاد کسب و کار جدید کارساز است. تجربه بسیاری از کشورهای 

اناد. بساترهای فنااوری و    کار شدهها مشغول بهویژه گروه عظیمی از جوانان توسط این کانالبه دهد کهدنیا نشان می

درصد رشد داشته است. جهان توسعه یافته با گساترش دسترسای باه     411اطالعات جهانی در دو دهه اخیر بیش از 

هاای کاارآفرینی کماک    عرصاه  کند و جهان توسعه نیافته با فیلتریناگ باه ناابودی   اینترنت، فرصت جدید ایجاد می

کنند، عقیده دارند که گسترش فناوری جدیاد در واقاع   کند. کشورهایی که فناوری کارآمد و به روز را تشویق میمی

آورد که نوعی تبدیل ایده به ثروت است. خود این منشا ایجااد فرصات شاغلی جدیاد     بستر ایده پردازی را فراهم می

 .های ساختاری، سازمانی، مدیریتی و فرهنگی گوناگونی وجود دارداریاست. در این زمینه در ایران دشو

افزایش جمعیت جویای کار در ایران، موضوع دیگری است که کار را بارای حال و فصال بیکااری دشاوار       حال آکنه؛ 

تقاضیان کار التحصیل دانشگاهی در ایران به مهزار نفر فارغ 151دهند که ساالنه تنها حدود کند. آمارها نشان میمی

هزار نفر است. از این رو در  451شوند. جمعیت جویای کار غیر فارغ التحصیل دانشگاهی نیز ساالنه نزدیک اضافه می

طور متوسط و با توجاه  ایران ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال مورد نیازاست. در صورتی که ایجاد هر شغل به

گذاری باشد و قرار باشد یک میلیون جویای کار سااالنه  هزار دالر سرمایه 111المللی نیازمند به شرایط استاندارد بین

گذاری در شرایط فعلی کشاور،  شاغل شوند، یکصد میلیارد دالر اعتبار مورد نیاز است. دسترسی به این میزان سرمایه

د دالر باوده اسات.   میلیاار  11گذاری خاارجی پساابرجام در ایاران، حاداکثر     بسیار دشوار است. میزان جذب سرمایه

المللی بسیار نامناسب همچنین نمره سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کار در ایران نسبت به استانداردهای بین

تواند زمینه اشتغال زایی را افزایش دهد. ایاران در آساتانه ساال    است. سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کار می

 .را در این زمینه به خود اختصار داده که بسیار مشکل آفرین است 121کشور رتبه  191از میان  2117

موارد فوق، می بایست در برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر تصمیم گران قرار گیرد ولی عاالوه   نهایتا؛

 بر موارد ذکر شده می توان به پاره ای محدودیت که توسط مسئولین محلی ذکر شد نیز اشاره نمود؛ 

o  مشکالت قانونی موجود در استفاده از اراضی ملی و مراتع برای توسعه کشاورزی و باغداری و فعالیت های

 اقتصادی

o  عدم ساماندهی رودخانه ها و انهار و نداشتن حقابه های منطقی و مناسب و قوانین خار امور آب برای واگذاری

 چشمه ها، آب های معدنی و ...

o ی روستایی که نگاهی صرفا کالبدی به روستاها دارد.محدودیت های ناشی از طرح هاد 

o  محدودیت های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد کاربریهای اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه

 هستند.

o .) ... محدودیت و مشکالت ناشی از اعطای وام )ضامن، نحوه بازپرداخت و 
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o اخلی و روستایینداشتن قوانین مشخص برای حمایت از تولیدات د 

o .محدودیت های ایجاد فضاهای تجاری با عملکرد منطقه ای در طرح های هادی روستایی 

o .محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی برای اشتغال زنان 

o  محدودیت قوانین برای مقابله با افرادی که به دالیل نامشخص مانع از توسعه اقتصادی می شوند خصوصا

 گردشگری

انسانی، زیرساختی و فضایی جهت تولید و عرضه  -ناهای طبیعی، اجتماعیقابلیت ها و تنگ -2-1

 در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش.

 محیطی -طبیعی یها یتودمحدو  ها قابلیت

مرکز محدوده و در  قسمت ترین پست. ستا هقع شدوا یمتر 4211 تا 1411تفاعیار طبقهدر  مطالعه ردمومحدوده 

 رو دشمال غارب  در  قسمت ترین مرتفع که حالیدر  باشد میمراش، زماین، محمودآباد و سونتو یستارو ر نزدیکید

 .باشد می روستاهای خورجهان، قره ناز، قوزلو و امیرآباد یکیدنز

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های  لی. اوستا دهکر اپید شگستر صلیا ندزساروی دو  بر محدوده هعمد بخش

و  ستزده ا قمرا ر سکونتگاهیو  عتیزرا حیانو ،تر پست یها حوضهدر یه  ای  جدید و کم ارتفاع کوهپا

 .ستآورده ا دجوو بهرا  مرتعی پوشش منطقه تتفاعادر ار کهگلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ میدو

 21 یدماا  بیشاینه  متوسط میانگینو   C 802˚ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله  21یماد کمینه متوسط میانگین

 C1407˚   دلمعا ساله  21مانیدوره ز لطودر  ساالنه یماد میانگینو  C2102˚ ودحد مطالعه ردمو منطقهدر  ساله

 باشد. می

دهناه چشامه    282دایمای،  چشمه  هنهد 411حلقه چاه عمیاق و نیماه عمیاق،     499 محدوده مورد مطالعه کلدر 

شرایط بسیارمناسابی بارای    که در صورت برنامه ریزی مناسب رودخانه اصلی و دالمی دارد 45آب بندان و  4فصلی، 

 توسعه اقتصادی می باشد.

 با مرتبط یها فعالیت ایبر مناسبی پتانسیل ودهمحد عمتنوآب  منابعو  قلیمیا یطاشر گفت انتو می عمجمودر 

 .ستآورده ا پدید  ورزیکشا

ی منطقه را شکل داده است کاه اساتفاده از ایان    اراضی زارعی آبی، اراضی دیم و مراتع، پوشش گیاه مهم عرصه سه

 اراضی به عنوان معیشت اصلی مردم منطقه می باشد.

 انسانی  -جتماعیا رساختا یها یتودمحدو  ها قابلیت

و کلهاور در    عشایر ایل ترک شاهسون  ماا ،نددار لسا 211 تا 111 ودحددر  قدمتی روستاها غالب که نکهآ علیرغم

کنند و آداب رسوم آنها در سطح منطقه گسترش یافته است و در برخی از روستاها نیز اساکان   این مناطق ییالق می

ماه از سال در ایان منااطق مساتقر مای      4تا  4یافته و یکجا نشین شده اند ولی بسیاری از طوایف ایل مذکور کمان 

 شوند.

 طایفه یندارد و ا دجوو مسوو آداب ر دیعتقاو ا مذهبی ظلحا به همسانی نوعی روسااتا سطحدر  مستقر یفاطو نمیا

و   روستاها و ایال تارک شاهساون    یبند طایفه ترتیب ینا به ؛کنند می ندگیز هم رکنادر  میزآ مسالمت رطو به ها
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 بر نستالیارو تاکید ینا بر وهعال. دشو نمی تلقی سکونتگاهی بین بطروا یشکلگیر برابردر  مانعی انعنو بهکلهاااااور 

 جتماعیا یپیوندها یشکلگیر مینهز ورمجا یستاهادر رو مذهبیآداب  یندر ا شرکتو  جتماعیا مذهبی مناسک

 .  ستا دهنمو همافررا  روستاها بین

شده بر اساس آمار  اطالعات سرشماری دوره هاای   جمعیت روستاهای منطقه با توجه به بررسی های صورت گرفته 

سال گذشته، شاهد کاهش جمعیت در این منطقاه   21طی درصد در  2019-داشته و با نرخ رشد  نزولیمختلف، روند

رسیده اسات در کناار    1495نفر در سال  12414به  1475نفر در سال  18841هستیم بطوریکه جمعیت منطقه از 

 15در رده  % 19این موضوع جمعیت جوان منطقه نیز پتانسیل های منطقه می باشد که از مجموع جمیعت منطقه، 

 تمهاجراز   بخش  مهمترین  هدد می ننشا  روساتاها  نمیادر  جمعیت تتحرکا مطالعهاناد.  سال واقع شاده   15تا 

از  مهاجرفرستی. ستا نجریادر منطقاااه  روساااتاهای  غالبدر   فرستی مهاجر  شکل به روساااتاهادر  لمیدا یها

  یمرکزو   رگبز  یتاهاسرو به غالبا کوچکتر یستاهاو از رو )زنجان( رگبز یشهرها مقصد به غالبا گترربز یستاهارو

 یستاهااز رو تمهاجر لیلد مهمترین. ستا پیوسته عقوو به)دوزکند، انگوران، حسن آباد چایکناد و شاهرک حلاب(    

 . ستا ریبیکا منطقه

 پذیر سیبآ یها وهگراز  یکی انعنو به نناز زیسا نمنداتو ورتضر  جنسی نسبت دنبو پایین روستاهای منطقاه  در

 . زدسا می ناچندرا دو  جتماعیا

آن  به مهدر ادا ست کها هایی کاستیو  ها تقو هنددار بردر  روسااااتاها فرهنگی – جتماعیا رساختا  خالصه رطو به

 :که تاثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی منطقه و روستاها دارد دشو می  رهشاا

 ها فرصتو  ها تقو

o شگردگر بجذ به ننداتو می ستاهارو به بخشی هویت بر وهعال که ، متعدد در بیشتر روستاهایخی رتا آثار دجوو 

 .نمایند کمک ستاهارو ینا به

o داشتن فضاهای اداری و سیاسی الزم برای توسعه منطقه 

o داشتن جمعیت شاغل باسواد در حوزه کشاورزی 

o که با ایجاد هشته مختلف یفاطو دجوو علیرغم ستاهاروغلب در ا دیعتقاا یها وتتفاو  اتتمایز دجوو معد ،

 شارکتی و همفکری، توسعه اقتصادی همگن می تواند صورت گیرد.های م

o داشتن حقابه مشخص برای بهره گیری از مزایای ان 

o ستاهادر رو دموجو یفاطو نمیا فختالا دجوو معد 

o یها سمامر نظیر مذهبی جمعی مسوآداب و ر دنبو نگرپر مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا دجوو معد 

 . ناساکن بیندر  صفرو  ممحر

o ستاهادر رو غریبه ادفرو ا انشگردگر رحضو با مخالفتدر  هنیداوری ذ پیش دجوو معد  

o روستاها و استفاده از افراد تحصیل کرده در توسعه اقتصادی و بهره برداری از فعالیت در  ادیباسو هیندافز ندرو

 های اقتصادی همگام با علوم روز دنیا.

o نه دامداریباالیودن میزان تولیدات خصوصا در زمی 



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

411 

o روند صعودی افزایش جمعیت 

o باالیودن نرخ فعالیت عمومی زنان 

o جمعیت جوان و با انرژی 

o  در نزدیکی روستاهای هدف 2قرار گیری شهرک صنعتی شماره 

o داشتن پتانسیل های الزم در خصور توسعه حمل و نقل کاال و خدمات 

 ها یتودمحدو  ها ضعف

o کارگاه های آموزشی برای آشنایی مردم با علوم روز و کارآفرینی و ای حرفه زشموآ یها یرساختز دجوو معد 

o استاندارداز  پایینتر ادیباسو خنر   

o به عنوان قطب دوم اقتصاد منطقه نناز نمیادر  ادیباسو خنر دنبو پایین 

o  نداشتن جاذبه های گردشگری در بیشتر روستاهای هدف برای جذب گردشگر و استفاده از  اقتصادگردشگری

 اییروست

  زیرساختی و فضایی رساختا ییتهاودمحدو  قابلیتها

. گفت ارقر مطالعه ردمو تباطیار شبکهو  ها هسکونتگا بخشدر دو منطقاااه  خدماتیو  یکالبد رساختا بخش یندر ا

اول  سطح. در گرفتند ارقر مطالعه ردمو سطح در دومنطقاه   ریساختا اءجزاز ا یکی انعنو به منطقه یها هسکونتگا

 طخطو انعنو به تباطیار شبکهو  هاراه  رکنا، در (هنقطه )گر یک انعنو به یک هر روساااااتاها ینا نکال سیامقدر 

 هریک روساتاها  مطالعه سمقیا نشد تردخر بادوم  سطح. در یدنددگر حمطر منطقه یکالبد رساختا ههندد  تشکیل

و  روساااااااتاها یلگوو ا مفر ،شکل شامل دیبعاا ها نآ مطالعهو  گرفته ارقر مطالعه ردمو رساختا یک انعنو به دخو

 سمقیادر  روساااتاها مطالعه. در گرفت می بررا در  هادر آن  دموجو تخدماو  مرتبط ورزیکشا یها مینز همچنین

  ند.داده ا شکلرا  منطقه کلی رساختا حسطوو  طخطو رکنادر  مینز پهنهدر  طنقا انعنو به ها روستا )که نکال

و  جمعیت شپذیردر  ستارو ینمندیهااتوو  ها قابلیت نشانگر هم طبیعی رطو به یستایرو یها هسکونتگا سعتو

منطقاااااه رود. در  می رشما بهآن  یبافتکالبدو  یژگیو تعییندر  ساسیا جزلی دخو همو  هاست فعالیت شگستر

 مساله ین. اندرداربرخو حاشیه یهاروساتا با  سقیادر  یبیشتر سعتاز و محدوده مرکز روستاهای کلیرطو به انگوران

 ضیدر ارا ها هسکونتگا ینا کهاچر. باشد می نیز ها هسکونتگا ینا طبیعی موقعیتاز  متاثر دیعملکر موقعیت بر وهعال

ای و  کوهپایه ضیارا غالبارا  منطقاه ای  حاشیه ضیارا حالیکهدر  ندا هشد قعواقزل اوزن خانه رود به یکدنزو  شتید

 ریطو به ستا هشد روساتاها  سعتدر و گانگیدو موجب محیطی رخا طیاشر همین.  هندد می تشکیل کوهستانی

 . میگیرند یجا رگبز یستاهارو وهگردر  صددر 41 ودحدو  متوسط یستاهارو وهگردر  ها هسکونتگااز  صددر 71 که

در  یکهرطو به. نستدا طبیعی یطاشراز  متاثر انتو می نیزرا  منطقاااه سطحدر  نهاآ یعزتو ،روسااتاها  سعتو بر وهعال

 ختایکنو یعزتو یک یسو به روساتاها  یعزتو ،ستا مساعدتر طبیعی بستر که مرکز محدوده و اطاراف شاهر انگاوران   

 هندد می تشکیل مراتاع از آن را  دییاز یها بخش که دامنه کوه و اراضی کوهپایه ایدر  حالیکهدر  ستا دهکر میل

 حیانو برخیو  بیشتر حیانو برخیدر  هاروساااتا فاصله که معنا ینا )به ندا هشد یعزتو فیدتصا یلگوا با ها هسکونتگا

آن  تبع بهو  محیطی ملاعو بیشتر روساااااااتاها یشکلگیر عامل ینکها علیرغم هددمی ننشا ها سیربر ست(.ا کمتر
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 همشاهد نیزرا  جتماعیا ملاعوو  سیاسی ملاعو تاثیر انتو می هاروساااااتا برخی شگستردر  ماا ستا دهبو دیقتصاا

  .دکر

 ختهداپر تباطیار شبکه قالبدر  رساختا ینا ههندد تشکیل طخطو سیربر به روساااتاها، رساختا طنقا سیربراز  پس

 میبه معاابر شاهر انگاوران     متکی دییاز حد تا منطقه تباطیار شبکه عمجمودر  که یددگر رهشاا بخش ین. در ا شد

 . دشو می تامینآن  به متصل فرعی یاهو راه  شهر انگوران طریقاز  یها هگا سکونت بیشتر تتباطاو ار باشد

متوساط  و  رگبز روستاهاای از  مجموعه بر مشتملرا  محدوده مورد مطالعه یکالبد نکال رساختا انتو می نهایت در

 حیانودر  کوچکتر یها هسکونتگاو  ندا هشد مستقر جنوبی - شمالی ریمحودر  رگبز یها هسکونتگا که نستدا

 غالبا دموجو منطقاااااااه ایدرون  فرعی یها رمحو. ندا هشد مستقر گترربز یها هنتگابا سکو طتباای و در ار حاشیه

 لتصاا طریقاز  منطقااه ونبیر با همچنینو  بیشتر سعتو با یها هسکونتگا بارا   کوچک یها هسکونتگا نمیا طتباار

 اریبرقر به بیشتر همنطقاادرون  فرعی یها رمحو گفت انتو می یگرد رتعبا به. کنند می اربرقر صلیا یها رمحو به

 بر ها هسکونتگا بین دیعمو طتباار غلبه یعنی مساله ینا که نددار رختصاا سکونتگاهی رساختادر  دیعمو طتباار

ضمنا در روستاهای ماورد  رود.   می رشما به ضعف یکای  منطقه شبکه  ریتئو نظر نقطهاز  نمیانشا فقیا تتباطاار

از، آب شرب، مخابرات موجود بوده و مشکل خاصی در این زمینه احساس نمی مطالعه کلیه زیرساختها اعم از برق، گ

 شود که همین امر باعث کاهش مهاجرت در سطح روستاها می شود.

 بخش؛ یا دهستان اشتغالزایی و اقتصادی توسعه سیاستهای و چشم انداز اهداف، تعیین -2-3

 در که است هافعالیت از ایمجموعه انجام مستلزم روستاها توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای آینده انداز چشم تدوین

 کاه  دارد وجود متنوعی های دیدگاه اندازسازی فرآیند چشم محتوای و ساختار مورد در اند.شده قالب آن سازماندهی

 حالیکاه  در مثال طور اند. بهیافته شکل گوناگون جوامع سیاسی اجتماعی و اقتصادی، جغرافیایی، شرایط با انطباق در

 در چشم گیرد،می صورت نسبی سهولت با مدنی نهادهای و ساختارها وجود واسطه به دستیابی یافته توسعه جوامع در

باا چاالش   اجمااع  حصول و جامعه گوناگون هایبخش یافته سازمان مشارکت جلب یافته توسعه کمتر انداز کشورهای

 التالف سازمان و بانک جهانی نظیر نهادها، برخی که نیست سبب بی شاید رو این از. است مواجه ایمالحظه قابل های

 نموده توصیه اندازسازی چشم فرایند الگویی برای نمایند،می فعالیت توسعه کم کشورهای با رابطه در عمدتا  که شهرها

 نماوده  پیشانهاد  محلی جامعه یا روستا مقیاس در انداز چشم تدوین را برای مشخصی الگوهای نهادها از برخی لذا اند.

 گردد.می اراله ارگون اندازسازی چشم (Oregon) مدل اندازسازی چشم فرایندهای گزارش این در اند

 «ارگون» اندازسازی چشم مدل

 منظاور  باه  و «آمریکاا  ریازان  برنامه انجمن»ارگون  ایالت شاخه توسط که است مدلی« ارگون»اندازسازی  چشم مدل

 .اسات  درآمده تحریر به رشته«امس استیون»توسط  و شده تدوین بلندمدت شهری ریزی برنامه امر از حمایت و ترویج

 از: عبارتند مزبور مدل تدوین در کلی اهداف

 آینده برای ریزی برنامه امر نمودن فهم آسان •

 نقش و ریزی برنامه مقصد فرایند شهودی شکل به را آن که نحوی به کار در افراد نمودن درگیر و بخشیدن مشارکت •

  .نمایند درک مزبور فرایند در را خودشان
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 .آینده آن سرنوشت و خود شهر مورد در بیشتر چه هر فراگیری برای افراد در انگیزش ایجاد •

اصلی می باشد که در گام اول و دوم با توجه به بررسی های بعمال آماده از    چهارگام از متشکل فرایندی ارگون مدل

دهای روستا و منطقه و اساناد باالدساتی مای تاوان چشام اناداز توساعه اقتصاادی         نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدی

 روستاها نیمرخ و بیانیه روند را چنین ترسیم نمود.

چشم انداز توسعه اقتصادی روستاها که سیمای مطلوب روستا در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایدار و اشتغالزایی 

 ذیل است:  است، هماهنگ با اسناد باالدستی، بصورت

  توانمنادهای اقتصاادی و تااب آوری فعالیات هاای     روستاهایی با روستاهای منظومه اشتغالزایی شهرستان ماهنشان، 

 است که؛ و دارای مشاغلی با کیفیات منحصربفرد اقتصادی و اجتماعی-ویژگی های خار محیطیاقتصادی و 

توجه خار به معیشات  و همراه با  گردشگری روستایی -توانمندیهای محیطیتوسعه اقتصادی روستاها با استفاده از 

روساتاها،   اقتصادی، اشتغالزاییتوسعه در جهت  ترکیب این دو عنصرتوانسته است از این  روستایی و تولیدات داخلی

و اشاتغالزایی بار پایاه حمایات از     پایادار   اقتصاداستفاده کند.  توسعه اقتصادی پایدارو بویژه  ایجاد شغل های جدید

گردشاگران و محایط شاده و نقاش      ، تولیدکننادگان، همزیستی میان ساکنین و موجب شکل گیرییدات داخلی تول

 ایفا می کند. شهرستان ماهنشانمهمی در توسعه اقتصادی 

 
روش های توساعه اقتصاادی   و تلفیق آن با  ، فرهنگیکالبدیاجتماعی، خار حفظ ارزش هایدر این روستاها ضمن 

و بارای کلیاه    فاراهم آماده اسات   و سرزنده و دارای امید به ماندگاری بارای تماامی سااکنین     ، روستاهایی پویانوین

 ساکنین به فراخر سن و جنس، شغل مناسب وجود دارد و به حد مطلوب توسعه اقتصادی رسیده اند.

 تدوین چارچوب نظری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی

توسعه اقتصادی و اشتغالزایی متاثر از چارچوب های نظر پایش  چنانچه فصل اول اشاره گردید، چارچوب برنامه های 

گفته از یک سو و الزامات طرح های فرادست و سیاست های نهادی بخشی از سوی دیگر می باشد کاه باا توجاه باه     

سکوت طرح های فرادست و عدم وجود سیاست های مدون و مشخص نهادهای بخشی در ارتباط با بسیاری از جنباه  

ایی و توسعه اقتصادی، نقش مبانی نظری در تدوین چارچوب های برنامه پر رنگ تر خواهد بود. بر همین های اشتغالز
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اساس اهداف کالن طرح، بر مبنی توسعه یکپارچه اقتصادی و اشاتغالزایی در ابعااد مختلاف اجتمااعی، گردشاگری،      

می شوند. در قالب این نظریه، فرض بر فرهنگی و زیست محیطی که ابعاد اصلی پایداری توسعه نیز می باشد، تدوین 

این است که پایداری توسعه هر نظام اجتماعی، نتیجه توسعه متناسب ایان ابعااد در کناار یکادیگر خواهاد باود. باا        

پذیرش این فرض، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای منظومه شهرستان ماهنشان در قالاب ایان ابعااد، هادف     

 داد.کالن طرح را تشکیل خواهد 

عالوه بر این، موارد مطروحه در رویکرد شبکه منطقه ای به عنوان راهکارهای آزموده شده در حال مساالل و توساعه    

مناطق، در اراله راهبردها و سیاست های طرح اثرگذار خواهند بود. از سوی دیگر نظریه برناماه ریازی راهباردی کاه     

راهبردها و سیاستها موثر بوده است که در تدوین محتوای آنها خود در تدوین چارچوی برنامه ریزی مبتنی بر اهداف، 

نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر در تدوین راهبردها و سیاست هاای طارح توساعه اقتصاادی و اشاتغالزایی، از      

کمک  ابزارهای برنامه ریزی راهبردی استفاده خواهد شد. مطرح ترین تکنیک در این زمینه تکنیک راهبرد نویسی به

ماتریس وسات می باشد. در چارچوب این تکنیک راهبردها، به گونه ای روشمند بر مبنی ضعف ها، قوت هاا، فرصات   

 ها و تهدیدهای شناسایی شده تدوین می شوند.

در تمام مراحل تدوین اهداف، راهبردها و سیاست ها، از اتخاذ راهکارهای یکجانبه نگر و فارغ از ویژگی هاای خاار   

ف برنامه ریزی پرهیز شده است. عالوه بر این،  نکته مهام در چاارچوب سلساله مراتاب اهاداف کاالن،       سطوح مختل

اهداف خرد، راهبردها، سیاست های پیشنهادی این است که موارد مطروح در سطوح پالینتر از یک سو مای بایساتی   

در بر گیرناد. لاذا در پایاان فرآیناد باا       کامال همسو با سطوح باالتر بوده و از سوی دیگر همه جوانب آنها را به تمامی

کنترل همسو بودن و پوشانندگی در هر یک از موارد، در صورت نیاز در راهبردها و سیستهای اولیه باازنگری خواهاد   

 شد.

اهداف کالن طرح متاثر از ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و با بومی سازی آنها با توجه به شرایط خار منطقه، تادوین  

در تدوین اهداف خرد سعی شده است تا این اهداف، در بردارنده جنبه های مختلف اهداف کاالن مطروحاه   شده اند. 

می باشند. راهبردهای طرح که در بخش بعدی اراله می شوند در دو مرحلاه تادوین خواهناد شاد. در گاام اول ایان       

فرصتها و تهدیدها تدوین می شاوند.  راهبردها بر اساس تکنیک سوات به شیوه ای روشمند بر مبنی قوتها، ضعف ها، 

با شکلگیری این راهبردهای اولیه در گام بعدی، چناچه گفته شد همسو بودن و پوشاانندگی آنهاا بار اهاداف کاالن      

وخرد کنترل شده و در صورت نیاز با اصالح، حذف  و تدوین راهبردهای جدید، راهبردهای نهایی طرح شکل خواهند 

 بنی آنها تدوین خواهند شد.گرفت و سیاست های طرح بر م

 تدوین اهداف، راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی -

 لهارا یرز ولجد در ، نکال افهدا ینوتد اقتصااادی و اشااتغالزایی روسااتایی،  توسعه حطر ینظر بچورچا به توجه با

 افهدا ینا سو یک از که ستا دهبو آن بر شتال ن،کال فهد هر ایبر هشد لهارا دخر افهدا ینوتد در. ستا هیددگر

 . ستا دهبو آن عملیاتی جنبه بر تاکید با یگرد یسو از و نکال افهدا دبعاا تمامیه گیرند بر در



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

414 

 

 اقتصادی و اشتغالزایی توسعه حطر دخر و نکال افهدا -19جدول

 اهداف خرد اهداف کالن

 توسعه اقتصادی و اشتغالزایی

 یشگردگر دقتصاا توسعه

 ورزیکشا بخشوری  هبهر یشافزو ا توسعه

 تکمیلیو  تبدیلی صنایع دیکررو با ها یرساختز با متناسب صنعت توسعه

 دموجو یها ظرفیت به توجه با نستالیارو یمددرآ منابع به بخشی عتنو

 ها دهنها به نتولیدکنندگا سترسید تسهیلو  تولید یهارکاو  زسا به بخشی منتظاا

 محلی ییوامرحک اریبرقرو  جامعه زیسا نمنداتو

 منطقهدر 

 ساکنین جتماعیا هفار سطح تقاار

 ریهمیا محلی یها دنها نقش تقویتو  سمیر یهادنها دعملکر تقاار

 رقشاا تمامی کترمشا جلب

 یها فعالیت فضایی-مکانی توسعهو  منتظاا

 با هماهنگ منطقه سطحدر  جتماعیا دیقتصاا

 مناطق پیرامونی

 روستاها یهارساختاو  اهدکررکا بین العتدا اریبرقر

 ارتباط با سایر روستاهادر روستاها  یپذیر نقشو  تبیامر سلسله هجایگا رسیدن به

 ورمجا مناطق با هماهنگ منطقهای  شبکه فضایی منتظاا

 

 دخو به عملیاتی جنبه )که دخر افهدا فصل ینا مهدرادا حاضر حطر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دیکررو به توجه با

 هنداخو لهارا هدف توسعه اقتصادی  روستاهای تفکیک به دیپیشنها یهاوژپرو  ها سیاست ،هادهبر، راگیرند( می

آن  رخا یطاشرو  ها یژگیو به توجه با مختلف یها زهحودر  وتمتفا یهارهکاو را ها دیکررو ذتخاا کهاچر. شد

                                                          .ستا دهبو روستا
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 راهبردها و سیاست های اولیه در حوزه قتصادی -11جدول

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه کیفی 

و کمی و افزایش 

تنوع تولید 

محصوالت 

 اقتصادی

امکان بهینه سازی و 

تکمیل زنجیره 

فرایندهای تولید و 

 عرضه

امکان گسترش فعالیت 

 شگریهای گرد

امکان خدمات 

رسانی بهینه به 

 ساکنین منطقه

امکان ارتقا ظرفیت 

های اجتماعی  

 منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد ساختار 

نهادی متولی 

 توسعه منطقه

احتمال آلوده 

شدن منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

مالی در منطقه در 

صورت بروز سوانح 

 طبیعی

احتمال 

تخریب منابع 

غرب  طبیعی

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

ها
ت 
قو

 

اد
ص
اقت

 

  

وجود تنوع محصوالت 

 کشاورزی

تغییر الگوی کشت  

 با منطقه متناسب

توسعه بازاریابی 

محصوالت تولیدی 

 منطقه

توسعه گردشگری با 

محوریت عرضه 

 مستقیم محصوالت

بیمه محصوالت         

  کشاورزی

بهره گیری 

غیر مخرب و 

پایدار از 

 مراتع

  

عدم خروج سود ویژه 

حاصل از فروش محصوالت 

به واسطه مالکیت 

روستاییان بر عمده منابع 

 تولید در بخش کشاورزی

توسعه تولیدات   

کشاورزی فراوری 

 شده

 تولید  

محصوالت 

  صادرات محور

 آموزش   

  الزم مهارتهای

کاهش 

آلودگی های 

  محیطی

بهره گیری   

غیر مخرب و 

پایدار از 

 مراتع

  

ولید بخش قابل توجهی از ت

سیب زمینی  و گندم 

 کشور

توسعه بازاریابی   

محصوالت زراعی 

 منطقه

نظارت  افزایش      

  بر عملکرد

      بیمه محصوالت  

و  وجود واحدهای تولیدی

 صنعتی

های  توسعه زمینه

  اقتصادی نوین

 توسعه تولیدات

سطح صنعتی 

 منطقه

مهارتهای     

  تحصیلکردگان

ه گیری از بهر  

توسعه  اصول

 پایدار

بهره گیری   

غیر مخرب از 

 مراتع

  

میزان نسبتا باالی تولید 

 ساالنه عسل

افزایش راندمان 

تولید و توسعه 

  صادرات محور

تکمیل زنجیره 

فرایند تولید عسل و 

توسعه بازریابی این 

 محصول

توسعه  فعالیت های 

گردشگری و 

 محصوالت عرضه

آموزش  اراله     

 ای خاره

بهره گیری     

غیر مخرب و 

پایدار از 

 مراتع

  

میزان نسبتا باالی تولید 

 شیر

تکمیل زنجیره   

فرایند تولید شیر و 

توسعه بازریابی این 

 محصول

 افزایش اعتماد    

اجتماعی با رونق 

  اقتصادی

کاهش    

آلودگی های 

  محیطی

      

کشت محصوالت صنعتی 

 )دانه های روغنی(

ایش عملکرد در اقز

هکتار محصوالت 

تکمیل زنجیره 

فرایند تولید دانه 

آموزش های  اراله      

نوین و افزایش 

حفاظت از     

محیط 
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه کیفی 

و کمی و افزایش 

تنوع تولید 

محصوالت 

 اقتصادی

امکان بهینه سازی و 

تکمیل زنجیره 

فرایندهای تولید و 

 عرضه

امکان گسترش فعالیت 

 شگریهای گرد

امکان خدمات 

رسانی بهینه به 

 ساکنین منطقه

امکان ارتقا ظرفیت 

های اجتماعی  

 منطقه

امکان ارتقا 

عملکرد ساختار 

نهادی متولی 

 توسعه منطقه

احتمال آلوده 

شدن منابع 

طبیعی 

 منطقه

احتمال بروز 

خسارات جانی و 

مالی در منطقه در 

صورت بروز سوانح 

 طبیعی

احتمال 

تخریب منابع 

غرب  طبیعی

 منطقه

تهدید 

هویت 

 بومی

های روغنی وتوسعه  کشاورزی

بازریابی این 

 محصول

  زیست  نظارت

در دسترس بودن مواد 

اولیه برای احداث صنایع 

 کوچک روستایی

توسعه فراوری   

 ورزیتولیدات کشا

توسعه تولیدات صنایع 

 دستی بومی

بهره گیری از توان   

  بومی

بهره گیری       

غیر مخرب از 

  مراتع

  

وجود منابع آب برای 

مصارف کشاورزی و 

 پرورش ماهی 

اقزایش عملکرد در 

هکتار محصوالت 

 کشاورزی

عدم توسعه فعالیت 

  های آب بر

منابع  مدیریت  

  آب

استفاده از     

نوین روشهای 

  آبیاری

      

وجود بازار فروش 

 محصوالت در شهر دندی 

توسعه بازاریابی   

محصوالت تولیدی 

 منطقه

بهره گیری از  

 توان بومی

حفظ ارزش افزوده 

 محصوالت 

 حذف فوانین

محدویت ساز 

صادارت 

 محصوالت
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه کیفی 
کمی و افزایش و 

تنوع تولید 
 محصوالت

امکان بهینه 
سازی و تکمیل 

زنجیره فرایندهای 
 تولید و عرضه

امکان 
گسترش 
فعالیت 

های 
 گردشگری

امکان 
خدمات  
رسانی 

بهینه به 
ساکنین 

 منطقه

امکان 
ارتقا 

ظرفیت 
های 

اجتماعی 
 منطقه

امکان 
ارتقا 

عملکرد 
ساختار 
نهادی 
متولی 
توسعه 
 منطقه

احتمال 
ه آلود

شدن 
منابع 

طبیعی 
 منطقه

احتمال بروز 
خسارات 

جانی و مالی 
در منطقه 
در صورت 

بروز سوانح 
 طبیعی

احتمال 
تخریب 
مراتع 
 منطقه

تهدید 
هویت 
 بومی

   
   
   
   

ها
ف 

صع
 

   
   
   
   
   

اد
ص
اقت

 
           

 

هدررفت منابع آبی منطقه 
به واسطه سنتی بودن شیوه 

 تولید

عدم گسترش صنایع  
 بر آب

جلوگیری از هدر 
رفت منابع به منظور 
بهینه سازی فرایند 
تولید و افزایش 

 راندمان

مدیریت        
 منابع آب

        

عدم استفاده از تکنولوژی 
 نوین در تولیدات  کشاورزی

ارتقا تکنولوژی تولید 
 کشاورزی

توسعه   
گردشگری 
 روستایی

اراله      
آموزش 
 های الزم

توسعه      
ار و پاید

حفاظت از 
 محیط

  

محدودیت در تاسیسات 
 پشتیبان تولید کشاورزی

زمینه سازی برای 
افزایش تنوع و کیفیت 

 محصوالت

گسترش تاسیسات 
پشتیبان تولید 

 کشاورزی

توسعه    
 زیرساختها

          

دشواری عرضه محصوالت 
کشاورزی در بازارهای 
 مصرف توسط روستاییان

بهبود زیرساخت های 
مل و نقل به منظور ح

افزایش تنوع و توسعه 
 کیفی محصوالت

افزایش          
 نظارت

        

 افول تولیدات صنایع دستی

  

زنجیره تولید  تکمیل  
  ارزش در منطقه

تقویت و 
توسعه 
مشاغل 
 خانگی

بهره گیری    
 از توان زنان

آموزش  
 تخصصی

حفظ       
هویت 
بومی با 
تولید 
 صنایع
 دستی

ت پوشش بیمه نبودن تح
غالب تولیدات کشاورزی و 

 دامی منطقه

 افزایش         
امید به 
 ماندگاری

تحت پوشش     
بیمه قرار 
 دادن

    

محدودیت در اطالع رسانی 
به تولید کنندگان محلی در 
مورد روش های بهینه 

ارتقا وضعیت اطالع 
رسانی به تولید 
 کنندگان محلی

رانه          
آموزش 
 های الزم
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه کیفی 
کمی و افزایش و 

تنوع تولید 
 محصوالت

امکان بهینه 
سازی و تکمیل 

زنجیره فرایندهای 
 تولید و عرضه

امکان 
گسترش 
فعالیت 

های 
 گردشگری

امکان 
خدمات  
رسانی 

بهینه به 
ساکنین 

 منطقه

امکان 
ارتقا 

ظرفیت 
های 

اجتماعی 
 منطقه

امکان 
ارتقا 

عملکرد 
ساختار 
نهادی 
متولی 
توسعه 
 منطقه

احتمال 
ه آلود

شدن 
منابع 

طبیعی 
 منطقه

احتمال بروز 
خسارات 

جانی و مالی 
در منطقه 
در صورت 

بروز سوانح 
 طبیعی

احتمال 
تخریب 
مراتع 
 منطقه

تهدید 
هویت 
 بومی

 تولید و وضعیت بازار

تخریب مراتع با اهداف 
اقتصادی تغییر کاربری غیر 

 مجاز

تعیین مکانهای مناسب برای                
 فعالیت ها در خواستی

  

بیشتر بودن تعداد دام 
 نسبت به ظرفیت چراگاه ها

اقزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

کشت نباتات علوفه توسعه              
ای به عنوان کشت دوم برای 
جلوگیری از تخریب مراتع و 

 فرسایش خاک

  

خروج سرمایه روستاییان از 
 منطقه

توسعه           
های  زمینه

 صادارت

        

عدم وجود زیرساخت های 
آموزش تخصصی حرفه ای 
مرتبط با کشاورزی درسطح 

 منطقه

ایجاد زیرساخت های 
ی آموزش تخصص
 کشاورزی

ارانه          
آموزش 
 های الزم
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

امکان توسعه کیفی و 
کمی و افزایش تنوع 

 تولید
 محصوالت کشاورزی

امکان بهینه سازی و 
تکمیل زنجیره 

 فرایندهای تولید و عرضه

 امکان گسترش فعالیت های
 گردشگری

امکان خدمات 
انی بهینه به رس

 ساکنین منطقه

امکان ارتقا ظرفیت 
های اجتماعی  

 منطقه

امکان ارتقا 
عملکرد ساختار 
نهادی متولی 
 توسعه منطقه

احتمال آلوده 
شدن منابع 
 طبیعی
 منطقه

احتمال بروز خسارات 
 جانی و مالی در منطقه
در صورت بروز سوانح 

 طبیعی

احتمال تخریب 
منابع طبیعی غرب 

 منطقه

یت تهدید هو
 بومی

   
   
   
   
   
   
   

ها
ت 
قو

 

   
   
   
   

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی 
متعدد سطحی و زیر 

 سطحی

افزایش راندمان تولیدات   
کشاورزی با استفاده از 

 منابع اب موجود

توسعه گردشگری در حوزه 
 ابدرمانی و آب های معدنی

گیری از توان  بهره   
 مردم بومی

ع مدیریت مناب  
  آب

بهره برداری غیر   
مخرب و پایداراز 

  مراتع

  

حاصلخیزی خاک 
در بخش های 

 دشتی و کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

کاهش موانع         
 صادرات

بیمه محصوالت   
  کشاورزی

روش  استفاده از
 های نوین

  

قابل کشت بودن 
 گیاهان دارویی

افزایش درامد 
تایان با توسعه روس

 کشت گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
 کشاورزی فرآوری شده

توسعه اموزش های    
مرتبط با شناخت 
گیاهان دارویی و 

 مزایای آنها

بهره برداری غیر       
مخرب و پایداراز 

 مراتع

  

وجود گونه های 
 متنوع جانوری

توعه فعالیت خای 
مرتبط با پروروش دام 
ه های خار و فرآورد
 های مرتبط با آنها

توسعه گردشگری طبیعی   
 )اکوتوریسم(

آگاه سازی             
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه

رویش گیاهان 
 دارویی

توسعه تولیدات 
منطقه در زمینه 
 گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 
 کشاورزی فرآوری شده

بهره برداری غیر            
ایداراز مخرب و پ
 مراتع

  

وجود جاذبه های 
 گردشگری طبیعی

تکمیل زنجیره های   
گردگشری  مناطق

منطقه و مناطق 
  پیرامون

توسعه گردشگری طبیعی 
 )اکوتوریسم(

توسعه  
 زیرساختها

گیری از توان  بهره 
 مردمی

افزایش برنامه 
های گردشگری 

 ارگانها

توسعه پایدار     
گردشگری با 
  رویکرد گردشگری

آگاه سازی 
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه

برخورداری از چشم 
اندازهای منحصر 
 بفرد طبیعی

توسعه گردشگری طبیعی     
 )اکوتوریسم(

آگاه سازی             
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها فرصت ها

مکان توسعه کیفی و ا
کمی و افزایش تنوع 

 تولید
 محصوالت

امکان بهینه 
سازی و 
تکمیل 
زنجیره 

فرایندهای 
تولید و 
 عرضه

امکان گسترش 
 فعالیت های
 گردشگری

امکان 
خدمات  
رسانی 
بهینه به 
 ساکنین
 منطقه

امکان 
ارتقا 
ظرفیت 
های 

اجتماعی 
 منطقه

امکان ارتقا 
عملکرد 
ساختار 
نهادی 

متولتوسعه 
 نطقهم

احتمال آلوده شدن 
 منابع طبیعی منطقه

احتمال بروز خسارات 
 جانی و مالی در منطقه
در صورت بروز سوانح 

 طبیعی

احتمال تخریب 
 مراتع منطقه

تهدید 
هویت 
 بومی

ها
ف 

صع
 

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

آلودگی منابع 
 آب و خاک

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
صوالت کیفی مح

 کشاورزی و دامی

جلوگیری از الوده          
شدن منابع طبیعی 
منطقه با کاهش 
اثرات سو دفع 
 نامناسب زباله ها

جلوگیری از   
تخریب مراتع و 
منابع طبیعی با 
کاهش اثرات سو 
دفع نامناسب زباله 

 ها 

  

دفع نامناسب 
فاضالب )چاه 

 جذبی(

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

لکرد و توسعه کمی و عم
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

کنترل آلودگی های           
منابع طبیعی با 

اصالح سیستم دفع 
 فاضالب روستاها

      

دفع پساب 
های برخی 
واحدهای 
 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

دگی های کاهش آلو  
محیطی منطقه در 
راستای استفاده از 
پتانسیل های 
 گردشگری آن

کنترل آلودگی های       
منابع طبیعی با 

اصالح سیستم دفع 
 پسماندها

      

قرار گرفتن 
بخش زیادی از 
محدوده در 
خطر نسبی 
 پایین زلزله

ایمن سازی سکونتگاهای               
واقع در پهنه های زلزله 

هدف کاهش خیز با 
خسارات جانی و مالی در 

 صورت بروز سوانح

    

قرار گرفتن 
برخی روستاها 
در پهنه خطر 
سیل خیزی 

 کم

ایمن سازی سکونتگاهای               
واقع در پهنه های سیل 
خیز با هدف کاهش 

خسارات جانی و مالی در 
 صورت بروز سوانح
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 هدیدهات ها فرصت

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی
 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی
 در مالی

 منطقه

 صورت در

 بروز

 سوانح

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی 
 غرب منطقه

 تهدید

 هویت

 بومی

ت
قو

 
 ها

اد
ص
اقت

 
  

وجود تنوع محصوالت 
 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 

 تولیدی محصوالت

 منطقه

 توسعه

 با گردشگری

 عرضه محوریت
 مستقیم

 محصوالت

 منطقه خار

 غیر بهره گیری     

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
مستعد فعالیت های 

 باغداری

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

 ویژه سود خروج عدم

 فروش از حاصل

 واسطه به محصوالت

 تاییان برروس مالکیت

 در تولید منابع عمده

 کشاورزی بخش

 

 تولیدات توسعه

 فراوری کشاورزی

 شده
      

 غیر گیری بهره

 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

راه  مناسب افزوده ارزش
پرورش کرم  انداری

ابریشم در روستاهای 
 شرایط دامنه ای با توجه

 محیطی

 زنجیره تکمیل 

و  عسل تولید فرایند
 این یتوسعه بازریاب

 محصول

        

 توجهی قابل بخش تولید

سیب زمینی  و گندم  از
 منطقه

 بازاریابی توسعه 

 زراعی محصوالت

 منطقه

        

تعدد مرغداری ها با 
 عملکرد منطقه ای

 مرغ پرورش توسعه 

 منطقه سطح در
        

 تولید واحدهای وجود

 خوراک دام صنعتی
تولید  توسعه 

 سطح خوراک دام

 منطقه

 غیر گیری بهره      

 مراتع از مخرب
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 هدیدهات ها فرصت

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی
 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی
 در مالی

 منطقه

 صورت در

 بروز

 سوانح

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی 
 غرب منطقه

 تهدید

 هویت

 بومی

 تولید باالی نسبتا میزان

 شیر
 زنجیره تکمیل 

 و شیر تولید فرایند
 این توسعه بازریابی

 محصول

        

 صنعتی محصوالت کشت

 )روغنی های دانه(
 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 زنجیره تکمیل

 دانه تولید فرایند

 وتوسعه روغنی های

 این بازریابی

 محصول

        

وجود  کارگاه های 
 صنعتی و تولیدی

 فراوری توسعه 

 کشاورزی تولیدات
        

 مواد بودن دسترس در

 صنایع احداث برای اولیه

 روستایی کوچک

 فراوری توسعه 

 کشاورزی تولیدات
 تولیدات توسعه

 دستی صنایع

 درسطح بومی

 منطقه

       

 ذخیره های دانآبن وجود

 مصارف برای آب

 پرورش و کشاورزی

  ماهی

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی متعدد 
 سطحی و زیر سطحی

افزایش راندمان  
تولیدات کشاورزی 
با استفاده از منابع 

 اب موجود

        

حاصلخیزی خاک در 
و بخش های دشتی 
 کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید از        
طریق افزایش 
عملکرد بر هکتار 

تولیدات 
 کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد 
روستایان با توسعه 
کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

توسعه 
گردشگری با 

عرضه  محوریت
مستقیم 

توسعه  
اموزش 

های مرتبط 
با شناخت 

بهره برداری غیر    
مخرب و پایداراز 

 مراتع
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 هدیدهات ها فرصت

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی
 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 احتمال

 بروز

 خسارات

 و جانی
 در مالی

 منطقه

 صورت در

 بروز

 سوانح

 طبیعی

 تخریب احتمال

منابع طبیعی 
 غرب منطقه

 تهدید

 هویت

 بومی

دمنوشها، 
عرقیات و 
محصوالت 
گیاهی و 
 دارویی

گیاهان 
دارویی و 
 مزایای آنها

وجود گونه های متنوع 
 جانوری

توعه فعالیت خای 
مرتبط با پروروش 
دام های خار و 

فرآورده های مرتبط 
 ابا آنه

توسعه  
گردشگری 
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه

توسعه تولیدات  رویش گیاهان دارویی
منطقه در زمینه 
 گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری غیر       
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

ای تنوع ویژگی ه
ژلومورفولوژیک )دشت، 
 کوهپایه، کوهستان(

توسعه   
گردشگری 
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

       

وجود جاذبه های 
 گردشگری طبیعی

توسعه   
گردشگری 
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه

 



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

425 

 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 ارتقا امکان

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولتوسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 مراتع منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ها
ف 

صع
 

اد
ص
اقت

 
  

 آبی منابع هدررفت

 واسطه به منطقه

 شیوه بودن سنتی

 تولید

 

 هدر از جلوگیری

 منظور به منابع رفت

 فرایند بهینه سازی

 افزایش و تولید

 راندمان

        

 در محدودیت

 کار به تکنولوژی

 در شده گرفته

 کشاورزی  تولیدات

 تولید تکنولوژی ارتقا

 منظور به کشاورزی

 کیفی کمی و توسعه

 کشاورزی محصوالت

 

        

 

 تاسیسات گسترش

 تولید پشتیبان

 هدف زمینه با کشاورزی

 افزایش ایبر سازی

 کیفیت و تنوع

 محصوالت

 تاسیسات گسترش

 تولید پشتیبان

 به کشاورزی

 تکمیل منظور

 تولید فرایند زنجیره

        

 عرضه دشواری

 کشاورزی محصوالت

 مصرف بازارهای در

 روستاییان توسط

 حصوالت عرضه تسهیل

بهبود  طریق از منطقه
 و حمل های زیرساخت

 افزایش منظور به نقل

کیفی  توسعهو  تنوع
 محصوالت

 

        

 صنایع وجود عدم

 با مرتبط تبدیلی

 کشاورزی تولیدات

  منطقه

 

          

 صنایع تولیدات افول

   دستی
 سازی فراهم         

 ارتقا بستر

 صنایع تولید

 دستی

 به منطقه بومی
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 ارتقا امکان

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولتوسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 مراتع منطقه

 هویت تهدید

 بومی

 حفظ منظور

 بومی هویت
 

 بیمه پوشش تحت

 تولیدات غالب نبودن

 میدا و کشاورزی

 منطقه

 پوشش تحت       

 دادن قرار بیمه

 محصوالت

 و اموال تولیدی

 در روستاییان

 جبران راستای

مالی  خسارات
 احتمالی

  

 اطالع در محدودیت

 تولید به رسانی

 در محلی کنندگان

 های روش مورد

 و بهینه تولید
 بازار وضعیت

 وضعیت ارتقا

 تولید به اطالعرسانی

 در محلی کنندگان

 کیفی توسعه راستای

 کشاورزی محصوالت

         

 با مراتع تخریب

اهداف اقتصادی 
تغییر کاربری غیر 

 مجاز

تعیین         
مکانهای 

مناسب برای 
فعالیت ها 
 در خواستی

 

 تعداد بودن بیشتر

 ظرفیت به نسبت دام

 ها چراگاه

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 و مراتع       
 فرسایش

 خاک

 

 سرمایه خروج

 منطقه از روستاییان

 روستالیان انداز پس(

روستاهای  ویژه به
 خارج در غالبا بزرگ

 سرمایه منطقه از

 میشود( گذاری

 برای سازی زمینه 

 گذاری سرمایه

 در بومیان

 تکمیل راستای

 تولید فرایند

محصوالت 
 کشاورزی

        



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

427 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 ارتقا امکان

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولتوسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 مراتع منطقه

 هویت تهدید

 بومی

 زیرساخت وجود عدم

 آموزش های

 ای حرفه تخصصی

 کشاورزی با رتبطم

 منطقه درسطح

 های زیرساخت ایجاد

 تخصصی آموزش

 در کشاورزی

 کیفیت افزایش راستای

 محصوالت تنوع و

 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

آلودگی منابع آب و 
 خاک

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی 
و کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش 
گی های آلود

محیطی 
منطقه در 
راستای 
استفاده از 
پتانسیل 
های 

گردشگری 
 آن

   

جلوگیری 
از الوده 

شدن منابع 
طبیعی 
منطقه با 
کاهش 
اثرات سو 
دفع 

نامناسب 
 زباله ها

 

جلوگیری از 
تخریب 
مراتع و 
منابع 

طبیعی با 
کاهش 
اثرات سو 
دفع 

نامناسب 
 زباله ها 

 

دفع نامناسب 
فاضالب )چاه 

 جذبی(

هش آلودگی محیط کا
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی 
و کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

     

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

فاضالب 
 روستاها

   

دفع پساب های 
برخی واحدهای 

 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی 
 و کیفی محصوالت
 کشاورزی و دامی

 

کاهش 
آلودگی های 
محیطی 
منطقه در 
راستای 
استفاده از 
پتانسیل 

       



 7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

428 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 ارتقا امکان

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولتوسعه

 منطقه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 مراتع منطقه

 هویت تهدید

 بومی

های 
گردشگری 

 آن

قرار گرفتن بخش 
زیادی از محدوده در 
خطر نسبی پایین 

 زلزله

       

ایمن سازی 
سکونتگاهای 
واقع در پهنه 
های زلزله خیز 
با هدف کاهش 
خسارات جانی 
و مالی در 
صورت بوز 

 حسوان

  

قرار گرفتن برخی 
روستاها در پهنه 
خطر سیل خیزی 

 کم

       

ایمن سازی 
سکونتگاهای 
واقع در پهنه 
های سیل خیز 
با هدف کاهش 
خسارات جانی 
و مالی در 
صورت بوز 
 سوانح
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 قفو ولدج با مطابق اقتصادی و اشتغالزایی توسعه حطر قتضاییا و نطباقیا ،فعیاتد ،تهاجمی یهبرهارا ترتیب بدین

 منجاا همچنین و دخر افهدا قالب در هادهبررا ینا یبند وهگر با شد گفته چنانچه مهادا در. یدآ می بدست

 افهدا از یک هر تفکیک به یرز اولجد با مطابق محلی ننخبگا اتنظر لعماا با نهایی یهادهبررا زنیا ردمو تصالحاا

 هر در دیپیشنها یها سیاست و ها دهبررا د،خر افهدا  ،ضرحا حطر اقتصادی هنگا به توجه با. ستا هشد لهارا نکال

 به. ستا هیددگر تدقیق آن رخا مسالل با جههامو در و ودهمحد آن رخا یها یژگیو به توجه با ها عرصه از یک

 به توجه با فضایی یها عرصه از یک هر در تیومتفا تمااقدا مندزنیا اقتصادی توسعه نکال افهدا تحقق یگرد رتعبا

 قالب در انتو می را دیپیشنها یها سیاست و هادهبررا د،خر افهدا ترتیب ینابه. باشد می وقلمر آن رخا یطاشر

 یها عرصه متما در که عامی یها سیاست و هادهبررا اف،هدا اول وهگر در. دنمو یبند طبقه وهگر دو

 از یک هر در ی،بعد مگا در. ستا هشد لهارا یابند می معنامنطقااه  سطح در کلی رطو به یا و شتهدا اقمصدروسااتایی

 بستر در و  رخا روسااتای آن در که هایی سیاست و هادهبررا و دخر افهدا ح،طر نکال افهدا توجه با و روسااتاها

 کمک توسعه اقتصادی همگن و اشتغالزایی منطقاه ای  یشکلگیر به و باشند می همیتا جدوا محیط آن یها یژگیو

 یکدیگر رکنا در دیپیشنها رخا و معا یها سیاست و ها دهبراف،راهدا رود می رظانتا. ستا هیددگر لهارا ؛کنند می

 .کنند کمک منطقه انگوران سطح در منسجم و چهریکپا کلیتی یگیر شکل به

 منطقه معا یها سیاستو  هادهبررا د،خر افهدا -11جدول 

 : ارتقا جایگاه اقتصادی روستاها1هدف کالن 

 اسیاست ه راهبردها اهداف خرد

 دقتصاا توسعه

 یشگردگر

 به توجه با یسمرکوتوا توسعه

 دموجو یها پتانسیل

  یشگردگر نپشتیبا تخدماو  ها ساخت یرز تامین

 طبیعی یها بهذجا معرفی طبیعی

 با ستاییرو یشگردگر توسعه

 مستقیم عرضه یترمحو

 معرفیو  رخا تمحصوال

 ستاییرو یها بهذجا

  ستاییرو یشگردرگ یها فعالیتاز  دینها پشتیبانی

 شگردگر ذبجا مبو یستز معرفی

 هبهر یشافزا

 بخشوری 

 ورزیکشا

 منظاو  تولید یهاروش  دبهبو

 توسعه رمنظو به داریبر هبهر

 تمحصوال کیفیو  کمی

 ورزیکشا

 اتتولید نندمارا یشافزا رمنظو به کاشت یلگوو ا ژیتکنولو تقاار

 عتنوو  کیفیت یشافزا یستادر را ورزیکشا تخصصی زشموآ یها یرساختز دیجاا

 تمحصوال

 ورزیکشا ضیارا زیسا چهریکپا

 تتسهیالو  تخدما توسعه

 ورزیکشا بخش نپشتیبا

 ورزانکشا گاهیآ یشافزای و ا حرفه زشموآ

 فنی ،تکنیکی ،حمایتی تخدما توسعهو  ها دهنها تامین 

 ورشپر یها فعالیت توسعه

 وریپر یبزو آ رطیو

 مرغداری های موجود پتانسیلاز  یگیر هبهر با اریمرغد یها فعالیت توسعه

 وریپر یبزآ یها فعالیت توسعه 

 صنعت توسعه

 با متناسب

 تولید یندافر هنجیرز تکمیل

 ورزیکشا تمحصوال

  پتانسیلدارای  ورزیکشا تمحصوال تولید انمیز تقاار

 محلی کوچک گاهیرکا یتولید یحدهااز وا حمایت یلتبدو  اوریفر
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 اسیاست ه راهبردها اهداف خرد

 ها یرساختز

 دیکررو با

 صنایع

و  تبدیلی

 تکمیلی

 باغیو  عیزرا اتتولید با مرتبط یبند بسته صنایع توسعه

 یها پهنه ودمحد توسعه

 گاهیرکا صنعتی

 کد) ودمحد صنعتیو  گاهیرکا یها فعالیت توسعه قابلیتدارای  یها هسکونتگا معرفی

 (و ب لفا

 محلی کوچک گاهیرکا یتولید یحدهااز وا حمایت

 دمنفر گاهیرکا صنعتی یحدهاوا زنیا ردمو تخدماو  ها یرساختز تامین

 بخشی عتنو

 منابع به

 یمددرآ

 با نستالیارو

 به توجه

 یها ظرفیت

 دموجو

 صنایع تولید تقویتو  توسعه

 ستاییرو تمحصوالو  ستید

  نستالیارو ستید بومی اتتولیداز  حمایتو  معرفی

 محلی ورزیکشاو  میدا اتتولید زیبرندسا

در  نستالیارو نقش تقاار

 ستاییرو یشگردگر توسعه

 ها مسافرکاشانه توسعه یستادر را نستالیااز رو حمایت

 ستاییرو یشگردگر نپشتیبا یهازنیاو  تخدما تامیندر  نستالیارو نقش تقاار

  خانگی وریمپرو دا اریمددا یحدهااز وا حمایتو  توسعه

 شیب پر ضیدر ارا اریباغد یها فعالیت توسعه

 بخشی منتظاا

و  زسا به

 تولید یهارکا

 تسهیلو 

 سترسید

 نتولیدکنندگا

 ها دهنها به

 دلتباو  سانیر عطالا توسعه

 منظا اجزا نمیا دیبررکا نشدا

 تولید

 منطقه سطحدر  ICT یها یرساحتز توسعه

 تمکاناو ا عرضه یهازاربا ضعیتو مینهدر ز نتولیدکنندگا به سانیر عطالا توسعه

 تولید توسعه

 یها نیوتعاو  ها تشکل توسعه

 تامین یستادر را تخصصی

و  یجیوتر ،حمایتی تخدما

 تکنیکی

  تخصصی یهادنها قالبدر  محلی دیقتصاا یها فعالیت ماندهیزسا

 ستاییرو تخصصی یها تشکلاز  لتدو دینها حمایت توسعه

 سرمایهو  رعتباا تامین تسهیل

 فعالیت شگستر ایرب اریگذ

 یتولید یها

 محلی اریگذ سرمایه یها وقصند توسعه

  لتیدو مالی تموسساو  ها بانک منابع بجذ 

 بومی غیرو  بومی یهای  ارگذ سرمایه بجذ

 نقلو  حمل ضعیتو تقاو ار تباطیار یها ساخت یرز توسعه یابیزربا یها فعالیت توسعه
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 منطقه طبیعی منابعاز  بمخر غیر ریدابر هبهرو  : حفظ2هدف کالن 

 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 فعو ر کاهش

 یها گیدلوآ

 محیطی

 بفاضال فعد سیستم مدیریت

 صنعتی کزامرو  هاروستا

  ستاهادر رو خانگی بفاضال تصفیهو  مدیریت متمرکز غیر یسیستمها توسعه

 خانگی بفاضال تصفیهو  مدیریت متمرکز یها سیستم توسعه

 صنعتی فضاهای بفاضال خانه تصفیه ازیندراه ا 

 منطقه یستاهارو سطحاز  بالهز متمرکزآوری  جمع سیستم تعبیه

 ،صنعتی یپسماندها مدیریت

 ساختمانیو  ورزیکشا

 پسماندهااز  دمجد دهستفاو ا زیسا کمینه زشموآ

 ندهاپسما مدیریت زنیا ردمو یها یرساختو ز نپشتیبا تتاسیسا زیسا همافر 

از  یهرو بی دهستفاا دننمو ودمحد

 شیمیایی یهادکوو  مسمو

 گانیکار ورزیکشا یجوتر

 شیمیایی یهادکوو  مسمواز  صحیح دهستفاا هنحو زشموو آ لکنتر

 غیر داریبر هبهر

از  ارپایدو  بمخر

 طبیعی منابع

 هبهر یهاروش  یجوترو  توسعه

از  بمخر غیر داریبر

 مرتعیپوشش

  کم پوشش با مناطقدر  ییو دارو صنعتی نیاهاگ کاشت توسعه

از  صولیا داریبر هبهر مدیریت

 مینیز یرو ز سطحی یبهاآ منابع

 هچا حفر طریقآب از  زمجا غیر شتدابراز  یجلوگیر

 ورزانکشا ایبر سطحی یبهاآ منابعاز  داریبر هبهر نهواپر ورصد

 نوین ریبیاو آ لنتقاا یهاروش  توسعه 

 (انبرآ) ریبیاآ یها نیوتعا دیجاا

از  صولیا داریبر هبهر مدیریت

 کخا منابع

وری  هبهر یشافزا یستادر را شتدابرو  شتدا ،کاشت یهاروش  حصالا

 ورزیکشا

 کخا یها یژگیو با متناسب ها فعالیت گزینی نمکا 

  بخیزآ یها زهحو ستدباال ضیدر ارا توسعه لکنتر

 ورزیکشا ضیاز ارا اسهمو  شن شتدابراز  یجلوگیر

 جهت ضیاز ارا بهینه داریبر هبهر

 ها هسکونتگا توسعه

 سطح  حددر وا ساختمانیو  جمعیتی کماتر یشافزا

 ها یبررکا طختالا

 عتنواز  حفاظت

و  یستیز

 کوسیستما

 منطقه

 لکنترو  یپیشگیر برنامه تهیه

 مهاجم بیگانه یها گونهورود 

 منطقه یستز محیط بمخر یگیاهو  ریجانو یها گونه معرفی

 بومی غیر یها گونه کشت بر رتنظا 

 یها گونهاز  حفاظتو  شناسایی

 ریجانوو  گیاهی

 گونهاز  صولیا غیر داریبر هبهرو  ریجانو یها گونه یهرو بی رشکااز  یجلوگیر

 ارزش با گیاهی یها

 نهاآ کترمشااز  یگیر هبهرو  ساکنین گاهیآ سطح ءتقاار 
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 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 هسکونتگا یکالبد توسعه لکنتر

مرتعی و  مناطقدر  قعوا یها

 کشاورزی

  توسعه ایبر باالتر یکژکولوا قابلیت با یستاهارو توسعه ایبر زیسا مینهز

 توسعه ایبر تر پایین یکژکولوا قابلیت با یستاهارو ایبر توسعه تحدید

 منطقه بیآ منابعاز  حفاظت
  هاخانه رود بسترو  حریم عایتر

 ها خانهدر رود بفاضالو  بالهز فعاز د ییرجلوگ

 

  محلی ییواحکمر اریبرقرو  جامعه زیسا نمندا: تو4هدف کالن 

 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 هفار سطح تقاار

 جتماعیا

 ساکنین

 ،شیزموآ تخدما توسعه

 ،فرهنگی،مانیدر ،شتیابهد

 محیطی کیفیت یشافزو ا شیورز

 ها هسکونتگا

  تبیامر سلسله منظا قالبدر  زنیا ردمو عمومی تخدما تامین

 عمومی تخدما به یپذیر سترسید تسهیلو  تقاار

 ستاییرو دیها یها حطر ایجرو ا تهیه

 ردمو یربناییز تتاسیسا تامین

  زنیا

و  تطالعاآوری ا فن یها شبکهو  سوخت ق،بر ،شتیابهد بشرآب  تامین

 تتباطاار

 هسکونتگا منیتو ا یمنیا تامین

 فعالیتی سحسا کزامرو  ها

  عامل غیر فنداپد تماالزا زیسا دهپیا

 طبیعی مترقبه غیر ادثحو با مقابله

 یربناییز تتاسیساو  مساکن زیسا یمنا

 جتماعیا یها حمایت شگستر
 ستاییرو بیمه تخدما توسعه

 ستاییرو جامعه ضعیفو  انتو کم رقشااز ا حمایت

 نستالیارو جتماعیا منزلت تقویت

  عمومی گاهیآ یشافزو ا صیلا یهاورباو  ها سنت تقویت

 مذهبی ینید یهاوربا شگسترو  تعمیق

 محلی یها عجتماا تقویت

 دعملکر تقاار

 سمیر یهادنها

 نقش تقویتو 

 محلی یها دنها

 ریهمیا

و  مشخص توسعه دهبررا لهارا

در  ها دنها ظایفو تقسیم

 آن بچورچا

  خصوصیو  لتیدو یهادنهااز  یک هر مانیزسا هجایگاو  نقش تعیین

 نمیا فقیا تعامل زیسا مینهز

 هبهرو  محلی مدیریت یهادنها

 دموجو یها ظرفیتاز  یگیر

  مابین فی تتعامال هیتو ا نقشاز  محلی مدیریت یهادنها زیسا هگاآ

 اقتصادی توسعه حطر تهیهدر محلی انمدیر هجایگاو  نقش تعیین

 کترمشا ایبر زیسا مینهز

 ریجا رموا دپیشبردر  نستاییارو

 ریهمیا محلی یهادنها قالبدر 

 نهاآ هجایگا تعیینو  دیپیشنها یها برنامه با مرتبط تخصصی یهادنها تشکیل

 اقتصادی توسعه برنامهدر 

 محلی یهادنهااز  پشتیبانی ایبر محلی ستاییرو انعمر یها وقصند تشکیل

 ریهمیا

  توسعه گر تسهیل فاترد توسعهو  ورتضراز  دممر زیسا هگاآ کترمشا جلب
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 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 توسعهدر  کترمشا نتایج رشاقا تمامی

 اقتصادی
 منطقهای  توسعه یها برنامه متناسب نستاییارو بهای  حرفه یها زشموآ لهارا

در  نستالیارو دننمو خیلد

 یگیر تصمیمو  زیسا تصمیم

 معیشتو  رکا یطاشر با هبطدر را محلی معاجو مختلف یها وهگراز  سنجی نظر

 نهاآ حصالا چگونگیو 

 ها یگیر تصمیماز  پشتیبانی ایبر محلی ستاییرو انعمر یها وقصند تشکیل

 یهادنها ظرفیتاز  دهستفاا

 دموجو کتیرمشا

 محلی انمعتمدو  لمها ذنفواز  یگیر هبهر

 محلی یها نیوتعاو  هاراشو ظرفیتاز  یگیر هبهر

 

منااطق   با هماهنگو  منطقه سطحدر  جتماعیا دیقتصاا یها فعالیت فضایی-مکانی توسعهو  منتظاا:  4 نکال فهد

 پیرامون

 سیاست ها راهبردها اهداف خرد

 بین العتدا اریبرقر

 یهارساختاو  هادکررکا

 منطقه

 دیکررکا ینمنداتوو  ریساختا منسجاا

  همپیوند یها زهحو

 هسکونتگا دکررکاو  نقش با متناسب هارساختا هماهنگ توسعه

 ها

 دموجو یهارساختا با متناسب ها هسکونتگا نقش تقاار

 منابعاز  ازنمتوو  چهریکپا یگیر هبهر

 فضایی نمازسا توسعهدر  دموجو

 زیساای  خوشه با منطقه رداربرخو کمتر یها هسکونتگا تقویت

 ییافزا همو  تعاملی یها ظرفیتاز  دهستفاو ا

 سلسله هجایگا تعیین

 یپذیر نقشو  تبیامر

 منطقه ها هسکونتگا

 سکونتگاهی شبکه اجزا به سیستمی هنگا

 همو  مکمل بطروا دیجاا بر تاکید با منطقه

 فقیا افزا

 ها هسکونتگا غالب نقش تعیین

 ها هسکونتگا بین مکملو  سویهدو  طتباار تقویت

ای  شبکه فضایی منتظاا

 مناطق با هماهنگ

 ورمجا

 یها حطرای  عهتوس یها لویتاو به توجه

 یها هستگاد یها سیاستو  ستادفر

  یربطذ

  ستادفر یها حطر یها سیاست با دیپیشنها یها برنامه قنطباا

 نمیا فقیا پیوندهاو  بطروا دیجاا بر تاکید

 با ورمجا مناطق با منطقه یها هسکونتگا

  چهریکپا هنگا

 یها هسکونتگا سایر با منطقه یها هسکونتگا مکمل بطروا تقویت

 نهاآ دیکررکا نقش تقاار با ارهمجو

 سویهدو  بطروا تقاار یستادر را تباطیار یها ساخت یرز توسعه
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 بخش سوم
 زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه ربانمۀ تدوین
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 . روستای حسن  آباد چایکند7

 مقدمه

 ییزر برنامه یستارا در ستا مکلف لتدو ر،کشو توسعه ششم برنامه نقانو 27 دهما لفا بند (1) جز به بااار اسااااس

 5111در  لهرسا،  برنامه نقانو ایجرا لطودر  رمحو دراتصا دقتصاا توسعهو  ستاییرو دقتصاا تقویتای و  منطقه

 یهاونیر کترمشا با منطقهآن  دیقتصاا-محلی قابلیتو  محیطیو  بومی یها ظرفیتو  هاادستعدا به توجه با ستارو

 برنامه،  خصوصی مطالعه ردمو ودهمحد اریگذ سرمایه و لتیدو حمایت ،بانکی تتسهیالاز  یگیر هبهر باو  محلی

 سساا ینا بر. کند ستانهاتهیها ییزر برنامهو  مدیریت نمازسا بوسیلهرا  ستاهاان رو ییاشتغالزو ا دیقتصاا توسعه

روسااتای حساان   ،ستانهااز ا هریک ایبر رمذکو یستارو 5111از  سهمیه تعیین ضمن رکشو جهدبوو  برنامه نمازسا

گردیده  تعیین ایکند به عنوان روستای هدف طرح مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجانآباد چ

و پس از بررسی ها  و شناخت وضع موجود، اقدام به برنامه ریزی و تعیین پروژه های اقتصاادی شاده اسات. کاه در     

 ادامه به تعیین اهداف و برنامه های اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 عمدتا  اریثرگذا ین. استا هایشد پذیرفتهو  مسلم مرا هاآن نمواپیرو  ستاییرو مناطق توسعه بر شهرها تأثیر وزهمرا

را  نسکاا جهانیروز  عموضو 2114 لسادر  ملل نمازسا روین. از اددمیگر محقق یشهر -ستارو یپیوندها طریقاز 

و  هکنداپر سکونتگاهی منظااز  متشکل تنها منطقه ره که، چاااااارا ستاییرو توسعه یهارموتو ،شهرها: نامید چنین

 بین بطروا طریقاز  که ستا فیزیکیو  دیقتصاا ،جتماعیا بطاز روا پیوسته هم به ایشبکه بلکه ،نیست طتبااربی

از  کهاز آن  بیش یشهرو  ستاییرو یهاهسکونتگا. (1481 ی،)کالنتر دمیگیر شکل یشهر شبکهو  ستاییرو طنقا

 بین مختلف یمینههادر ز که هستند مناسباتی کیفو  کمّ تأثیر تحت تشد به ،بپذیرند تأثیر نیدرو ییژگیهاو

 نیست میسر ستاو رو شهر ارپاید توسعهو  ساماندهی نمکاا تمناسبا ینا عمیق شناخت ونبددارد و  دجوو هاآن

 و ماهیّتدر  تغییر فهم رمنظو به جامع یسیهاربر مندزنیا ستاییرو -یشهر تمناسبا روین. از ا(1484 ،نیاضور)

 ست.ا نماز لطودر  تتعامال ینا تشد

 با این مقدمه، به تدوین سند توسعه اقتصادی روستای مورد مطالعه پرداخته می شود. 

 یستادر رو رکاو  کسب یخوشههاو  تولیدارزش،  یهاهنجیرز دیجاا سنجینمکاو ا شناسایی 

 ف؛هد

  های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است. زنجیره های ارزش، تولید و خوشه مطالعهدر 

کند تا چگونگی افزودن ارزش باه محصاول   کمک میو ها استحلیل زنجیره ارزش روشی برای تحلیل بصری فعالیتت

های انجام شده ایجادشان، کنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودیا خدمات درک 

خریاد مجادد، احسااس    و ی تماامی ایان اقادامات، مشاتری بایاد از بازگشات       تزریق کنند. در نتیجه ندهتولیدکنبه 

 .خشنودی داشته باشد

مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح داد. در واقع،  1981ی وکار در دهه استاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

سازی یاک  از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، طی پیاده ی ارزش نوعی مفهوم بصریتحلیل یا آنالیز زنجیره
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تقسایم کارد.   « های پشتیبانفعالیت»و « های اصلیفعالیت»زنجیره است. پورتر، ساختار یک سازمان را به دو بخش 

 .کندی اصلی و پشتیبان تقسیم میها را به دو دستهصورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهمدل تحلیل زنجیره

 

« هاای عماومی  استراتژی»نام های مفهومی بهکارگیری یکی از روشدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این

 .ی بهترین قیمت به مشتریاناراله: پیشتازی در قیمت -1

تواند برای آنها قیمت ویاژه  می تولید کنندهو فردی که خریداران نیاز دارند های منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .روی محصوالت بگذارد

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازارکارگیری استراتژی منحصربهبه :تمرکز -4

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 ارزش و زنجیره ارزش

 ای که مشتریان تمایل دارند برای محصول بپردازندنهارزش یعنی هزی

ای است که مشتریان تمایل دارند برای محصولی بپردازند. اخاتالف ایان هزیناه باا     معنای هزینهطور کلی بهارزش به

 تولیاد کنناده  ی سود نیز به توانایی کند. حاشیهرا مشخص می تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه

موفق، تواناایی   تولید کنندهی ارزش مربوط است. در تعریف ساده، ها و اتصال حاضر در زنجیرهدر مدیریت فعالیت ها

هاای انجاام شاده بارای آن     ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزیناه عرضه

 .ی ارزش استزنجیرههای حاضر در ی تمامی فعالیت، مجموع هزینهاست. این هزینه
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کناد. در  ها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها به محصول و خدمات نهایی را بررسای مای  ی ارزش تمامی فعالیتزنجیره

ی ارزش و همچناین اتصاال ایان    نتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خار آنها در زنجیاره 

ی ارزش، حاداکثر کاردن تولیاد ارزش در کناار     ایی در انجام آنالیز زنجیاره شود. هدف نهفرآیندها به هم خالصه می

 .های تولید استنظارت و کاهش هزینه

ها، تمام مراحل خرید و مصرف کردن منابعی همچون پول، نیروی تولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

ی ارزش در این قسمت، روی های زنجیرهر دارند. فعالیتانسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اجرا و مدیریت قرا

 .دهندها تاثیر گذاشته و در نهایت سود را کاهش یا افزایش میهزینه

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

پانج   تاوان باه  هاا را مای  طور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

هاای  بخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات. هر یک از این فعالیت

هاای اصالی را افازایش    های پشتیبان، تاثیر یاا باازدهی فعالیات   های پشتیبان متصل هستند. فعالیتاصلی به فعالیت

 .دهندمی
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 باد چایکندزنجیره های ارزش روستای حسن آ -17جدول

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی 
محل 
تامین 
مواد 
اولیه/ 
 نهاده

آموزش و 
 فناوری

شیوه 
 تولید

محل 
ذخیره 
 سازی

محل 
 فرآوری

نحوه 
 بازاریابی

خدمات 
پشتیبانی 

 فروش

محل 
 فروش

نحوه 
ارسال به 

 بازار

 ندارد سنتی ندارد دندی گندم
خام 

 فروشی

خرید 
توسط 
 دولت

 ندارد
 -زنجان
محل 
 روستا

 با کامیون

 ندارد سنتی ندارد دندی توتون
خام 

 فروشی

توسط 
 دالالن

 ندارد
محل 
 روستا

توسط 
 دالالن

 ندارد سنتی ندارد دندی یونجه
خام 

 فروشی

خود 
 مصرفی

 ندارد
محل 
 روستا

- 

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان سیب
خام 

 فروشی

خود 
 مصرفی

 ندارد
محل 
 روستا

- 

انواع تبریزی و 
 لیپتوساوکا

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان
خام 

 فروشی

توسط 
 دالالن

 ندارد
محل 
 روستا

توسط 
 دالالن

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان زردآلو و قیسی
خام 

 فروشی

در محل 
 روستا

 ندارد
محل 
 روستا

- 

 سنتی ندارد - گوسفند و بره
طویله 
 سنتی

خام 
 فروشی

فاقد 
 بازاریابی

 ندارد

میدان 
دواب 
 زنجان

بصورت 
 خصیش

 سنتی ندارد - بز و بزغاله
طویله 
 سنتی

خام 
 فروشی

فاقد 
 بازاریابی

 ندارد

میدان 
دواب 
 زنجان

بصورت 
 شخصی

 ندارد سنتی ندارد - صنایع لبنی
خام 

 فروشی

فاقد 
 بازاریابی

 ندارد
محل 
 روستا

- 

 ندارد سنتی ندارد - پرورش طیور
خام 

 فروشی

فاقد 
 بازاریابی

 ندارد
محل 
 روستا

- 

نبور پرورش ز
 عسل

 ندارد سنتی ندارد زنجان
خام 

 فروشی

فاقد 
 بازاریابی

 ندارد
محل 
 روستا

بصورت 
 سنتی

بررسی های حاصل از زنجیره های عرضه و ارزش روستای حسن آباد چایکند نشاان از آن دارد کاه زنجیاره تولیاد و     

ا فروشنده، مردم روستای حسن عرضه محصوالت بصورت کامال ناقص بوده و این روستا بیشترتولید کننده می باشد ت

آباد چایکند، محصوالت کشاورزی و زراعی، خصوصا گندم را تولید کرده و بدون فرآوری به بازارهای فروش اراله مای  

کنند و محصوالت باغی نیز بیشتر جنبه خود مصرفی دارد، در کنار این موضوع دامپروی در سطح روستا نیز بیشتر به 

سبک ختم شده و سود حاصل از آن بیشتر نصیب دالالن میدان دواب زنجاان مای گاردد،     تولید و نگهداری دام های
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پرورش طیور و زنبور عسل نیز به دلیل پالین بودن میزان تولید و همچنین عدم آشنایی مردم با شیوه هاای ناوین و   

ای و حتی محلای در ساطح   نحوه بازاریایی، بصورت خام و بدون فرآوری و نیز عدم ارسال مناسب به بازارهای منطقه 

 روستا به فروش می رسد.

 فضاییو  دیقتصاا ،جتماعیا ،طبیعی یتنگناهاو  قابلیتها یلویتبندو او توصیف ،شناسایی 

 ؛ستارو لشتغاو ا تولید جهت فعالیتی منظاو  تولید منابع

های اطراف و بخاش، در  وضعیت طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی روستای حسن آباد چایکند در ارتباط با روستا

بخش دوم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، شناسایی قابلیت ها و تنگناهای تااثیر گاذار بار مناابع تولیاد و نظاام       

فعالیتی در سطح روستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، در جداول زیر ماتریس های چهارگانه در حوزه اقتصاادی و  

 نظام تولید فعالیتی اراله شده است.

 دیقتصاا یها فعالیت هجایگاو  همیتا

 می ختهداپر منطقااه سطحدر  ها فعالیت فضایی یعزتوو  ها هگا سکونت غالب دیقتصاا نقش سیربر به بخش یندر ا

 (LQ) مکانی ضریب شاخصاز  یگیر هبهر با پایه دقتصاا لمداز  ها هسکونتگا دیقتصاا نقش سیربر رمنظو  به. دشو

 ضریبو  تمرکز سنجش تکنیکدو  ترکیباز  ها فعالیت فضایی یعزتو سیربر رمنظو به ینهمچن.   دشو می دهستفاا

از  عما منطقااااااااه سطحدر  ها فعالیت کنشکلیاپر یلگوا تمرکز سنجش تکنیک. دشو   می دهستفاا (DQ) یعزتو

 .   دکر هداخو شناساییرا  ها فعالیت حتمالیا تمرکز طنقا یعزتو ضریب تکنیکو  هدد می ننشا هکنداپر یا متمرکز

 نیز ها فعالیت فضایی یعزتو ،روساتایی منطقاه   منظادر روستاها  نقش نشد شنرو وهعال تکنیکدو  یناز ا دهستفاا با

 میو دا ورزیکشا دقتصاا قالبدر  کلیت یک انعنو به روسااااااتاها نقش ینکها به توجه با. دمیگیر ارقر مطالعه ردمو

 .  دشو می ختهداپر روستاهادر  پایه میو دا ورزیکشا فعالیت عنو سیربر به بخش ینا نپایادر  دشو می تعریف

 ها هسکونتگادر  پایه دقتصاا تحلیل

     یها فعالیت پایه دقتصاا تحلیل. در ستا پایه دقتصاا تحلیل روساااتاها غالب دیقتصاا نقش تعیین یهااز روش  یکی

       یناز ا ناشی تمحصوالو  تخدما ،کاال که پایه یا دیبنیا یها فعالیت. اول دشو می تقسیم قسمتدو  به ها هسکونتگا

 بردارد.  خلیدا فمصر هاآن  تمحصوال که تبعی یها فعالیت. دوم دشو می درصا یگرد یها هسکونتگا به تخدما

 به مددرآ یقرتز به منجر ها فعالیت ین. ادگیر می شکل پایه یها فعالیت سساا بر دیقتصاا شدر نظریه ینا مبنی

 یهااز روش  یکیدارد.  پیرا در  دیقتصاا یها بخش یگرد شدر مددر آ یقرتز ینو ا دشو می ستارو یا شهر دقتصاا

 حطر ین. در استای آن ا پایه فعالیت تعیینای  منطقه یاو  ملی مختلف حسطو رکا تقسیمدر  دیقتصاا نقش تحلیل

 فعالیت تعیین یهااز روش  یکی .دپذیر یم رتصو روستاهای مورد مطالعه سطحدر  رکا تقسیم سساا بر تحلیل ینا

    ست.ا L.Q مکانی  ضریب تکنیکاز  دهستفاا پایه

 فعالیت یک ایبر هشد محاسبه LQگرا لفرمو ینا سساا بر

 که گرفت نتیجه انتو می باشد گترربز یکاز  هسکونتگا یکدر

 می بمحسو هسکونتگاای در آن  پایه فعالیت یک فعالیتآن 

آن  باشد یکاز  کوچکتر شاخص ینا گرا بالعکسو   دشو
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 رد تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک هردر   LQ محاسبه. یدآ می رشما به تبعی فعالیت یک فعالیت

 گرفته منجاا روساااتاهای منظوماااه سطحدر  تحلیل ینا که ستا تذکر به زمال. ستا هشدداده  ننشا یرز ولجد قالب

 متما شایدو  روستاها کثرا نقش ،گرفت می رتصو یسطح باالتردر  پایه دتصاقا تحلیل گرا رتصو ینا غیرو در  ستا

 نقشدارای  هسکونتگا 27 منظوماه،  روستاهای  عمجمواز  ،پایه لشتغاا لمد سساا بر. مدآمی ستد به ورزیکشا نهاآ

جداول ذیال   همانگونه که درباشند.  می خدماتی نقشدارای  ستارو 9و  صنعتی نقشدارای  هسکونتگا 14 ورزی،کشا

مشخص شده است، روستای حسن آباد چایکند، دارای نقش صنعت در سطح منظومه بوده و که نقش صنعتی باودن  

این روستا، اختالف بسیار زیادی با نقش کشاورزی آن در سطح منظومه دارد، پس از فعالیت هاای صانعتی، فعالیات    

 خدماتی در رده بعدی قرار گرفته است. 

 L.Q مبنی  بر روستاها هپای دقتصاا -11ولجد

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.83 0.21 1.52 ایالو

 1.17 0.07 1.56 قرقان سفلی

 0.00 0.47 1.49 قرقان علیا

 1.32 0.15 1.48 قواق سفلی

 0.00 0.00 1.73 قواق علیا

 0.57 0.00 1.66 کاروانسرا

 0.71 0.17 1.56 یوسف اباد

 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 1.04 2.26 0.48 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 1.21 2.82 0.14 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 0.39 1.92 0.50 نصیراباد

 0.59 1.81 0.74 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 1.07 2.73 0.21 انگوران

 0.00 0.09 1.60 قوزیجاق سفلی

 0.00 0.18 1.64 قوزیجاق علیا

 0.00 0.15 1.65 کوسج سفلی

 0.48 0.22 1.54 کوسج علیا

 0.89 0.19 1.45 شهرک حلب

 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.00 0.50 0.86 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 0.97 1.13 0.98 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 1.65 2.64 0.23 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه

 0.71 2.15 0.58 شیخ لر

 0.74 0.87 1.21 قشالق جوق سفلی

 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 2.27 2.42 0.26 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.84 0.81 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0.00 0.00 0.00 

 0.00 1.85 0.77 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.73 کاکا

 0.00 0.33 1.56 گالبلو

 0.00 0.00 0.00 گنج اباد
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.65 0.85 1.23 میانج

 0.65 0.83 1.24 ینگجه

 0.28 0.43 1.48 خورجهان

 0.34 0.32 1.53 قره زکی

 0.80 1.83 0.68 قره نا س

 0.41 0.29 1.51 قوزلو

 0.00 0.32 1.52 یاستی قلعه

 1.84 1.90 0.57 ابراهیم اباد

 0.62 0.80 1.19 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی

 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد

 0.25 1.10 1.12 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 2.00 0.62 1.14 سونتو

 1.51 1.33 0.86 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 1.86 1.53 0.70 دوزکند

 0.00 1.74 0.86 قره آیی

 0.59 1.73 0.75 اوغلبیک علیا

 1.35 0.99 1.05 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.31 0.14 1.62 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 2.27 0.90 0.90 قلعه جوق سیاه منصور

 0.61 0.00 1.66 کاوکل
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 1.69 0.18 1.26 وزمک

 0.48 0.71 1.29 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 1.48 0.09 1.17 اوچ تاش

 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد

 1.20 1.19 0.94 قره دره

 1.05 0.04 1.56 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 2.92 0.37 1.11 مغانلو

 

 منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو 

 تمرکز سطح سنجش تکنیکاز  روساااااتاها سطحدر  تخدماو  ها فعالیت یعزتو هنحو سیربر رمنظو به حطر یندر ا

 : ستا محاسبه قابل  یرز لفرمو طریقاز  تمرکز سطح سنجش تکنیک ین. در استا  هشد دهستفاا

 
 روسااتاآن  جمعیت یصددر سهم هنشاندهند  x،  روسااتادر  فعالیت یک یصددر سهم ههندد ننشا y لفرمو یندر ا

 یندر ا  C انمیز. هدد می ننشارا  خدمت یاو  فعالیت یک تمرکز انمیز ،تمرکز سطح شاخص یا Cو  باشد یم

در  فعالیتآن  تمرکز ههندد ننشا باشد یکتردنز 111 به  C چه هر. دگیر می ارقر 111و  صفر بین ارههمو  تکنیک

 هر ایبر روسااتاها رادر  تمرکز سطح اخصش محاسبه نتیجهزیاار  ولجد. باشد می مطالعه ردمو سطحاز  خاصی طنقا

 .  هدد  می ننشارا  تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک

 روستاهای مورد مطالعهسطح در  تمرکز سطح شاخص -11 ولجد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.58 1.89 42.94 ایالو

 3.70 0.75 44.87 قرقان سفلی

 1028 6.54 42.91 قرقان علیا

 3.09 0.75 41.64 قواق سفلی
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.16 1011 49.84 قواق علیا

 1.65 0.27 47.81 کاروانسرا

 2.02 2.02 44.88 یوسف اباد

 0.19 1019 1019 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 2.64 31.59 13.17 خایینک

 0.14 0.14 0.14 خضراباد

 3.13 39.62 3.13 زماین

 0.13 0.13 1014 خانقراگل /طومار 

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 1.14 27.45 14.30 نصیراباد

 1.26 25.26 20.60 مراش

 0.17 0.17 0.17 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.58 33.99 1.00 انگوران

 0.54 0.71 45.71 قوزیجاق سفلی

 0.40 2.17 47.04 قوزیجاق علیا

 0.79 1.39 47.04 کوسج سفلی

 0.34 1.95 43.35 کوسج علیا

 0.85 0.52 39.85 شهرک حلب

 0.23 0.23 0.23 استی گل

 0.13 0.13 0.13 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.22 6.92 24.78 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 2.65 15.70 27.65 چینبلندپر

 0.07 0.07 0.07 حاجی اینک

 3.11 35.44 4.12 حسن آباد چایکند

 0.12 0.12 0.12 سیاه خانه
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.61 30.18 15.89 شیخ لر

 2.24 12.24 34.74 قشالق جوق سفلی

 0.15 0.15 0.15 قشالق جوق علیا

 6.64 33.76 6.64 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.05 0.05 0.05 امیراباد

 0.36 26.11 23.17 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0.00 0.00 0.00 

 0.57 25.96 21.88 قلعه جوق سادات

 0.50 0.50 49.50 کاکا

 0.21 4.55 45.03 گالبلو

 0.11 0.11 0.11 گنج اباد

 0.70 10.76 34.03 میانج

 1.33 11.12 35.03 ینگجه

 0.16 5.35 42.14 خورجهان

 0.81 4.22 43.99 قره زکی

 0.69 24.36 17.77 قره نا س

 0.67 3.41 43.14 قوزلو

 0.39 4.16 43.55 یاستی قلعه

 4.89 26.03 15.20 ابراهیم اباد

 1.48 10.85 33.77 ایمیر/ایمر/

 0.14 0.14 0.14 توت اغاجی

 0.20 0.20 0.20 حمزه اباد

 0.20 15.20 31.87 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 4.85 6.98 31.09 سونتو

 3.79 17.85 23.71 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 4.00 19.72 18.11 دوزکند

 0.23 24.77 24.77 قره آیی
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.83 23.67 20.69 اوغلبیک علیا

 3.65 13.39 29.62 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.73 1.78 46.57 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 5.87 11.11 24.22 قلعه جوق سیاه منصور

 1.76 0.28 47.68 کاوکل

 4.91 1.82 35.84 وزمک

 1.00 9.54 36.77 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 4.09 0.37 33.01 وچ تاشا

 0.13 1014 0.13 قاسم اباد

 2.17 15.17 25.29 قره دره

 2.93 0.01 44.70 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 9.45 4.99 31.77 مغانلو

 46.64 35.63 21.03 مجموع

 

روسااااتاهاس  سطحدر  چهرا  تمرکز سطح انمیز کمترین کشاااااورزی ولجد یندر ا دشو می همشاهد که رهمانطو

 نمیادر  ازنمتو رتصو به کشاورزی یها فعالیت که ستا ینا معنی به مرا ین. استداده ا رختصاا دخو به منظومه

را  تمرکز سطح انمیز بیشترین خدمات مقابل. در نیست متمرکز هسکونتگا چند یا یکو در  ستا هشد یعزتو روستاها

 خدماتی یها فعالیت نسبی تمرکزاز  ننشا مرا ین. استداده ا راختصا دخو به روستاهای مورد مطالعه سطحدر  چه

 تمرکزو از  نیست باال انچند نیز صنعت ردمودر  حتی تمرکز سطح کلی رطو به مادارد. ا هسکونتگا چند یا یکدر 

در روساتای   .ستا ازنمتو منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو گفت انتو می عمجمو. در کند نمی شدید حکایت ربسیا

  حسن آباد چایکند نیز سنجش تمرکز در حوزه صنعت بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد. 
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 نهادر آ ها فعالیت ینا که نقاطی شناخت رمنظو به ها فعالیت مختلف یها وهگردر  تمرکز سطح سیربراز  پس

 یکدنز LQ تکنیک بهروش  رنظاز  که تکنیک ین. ادشو می  دهستفاا ( DQ) یعزتو ضریب تکنیکاز  ستا متمرکز

  :از  ستا رتعبا  DQ محاسبه لفرمودارد.  دجوو فعالیت تمرکز طنقا امکددر  هدد می ننشا ستا

 
  که روستایی هر. در باشد می روستاها جمعیت یصددر سهم Xو  روستا هر شاغلین ادتعد یصددر سهمYدر آن  که

DQ دارد.  دجوو فعالیتاز  عنون آ تمرکز روستادر آن  بیاید ستد به یکاز  بیشتر 

 روستاها  سطحدر  ها فعالیت یعزتو ضریب تکنیک محاسبه -13جدول 

D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.15 0.30 2.13 ایالو

 2.70 0.16 3.60 قرقان سفلی

 0.00 0.78 2.45 قرقان علیا

 2.15 0.24 2.42 قواق سفلی

 0.00 0.00 2.63 قواق علیا

 1.13 0.00 3.27 سراکاروان

 0.85 0.20 1.87 یوسف اباد

 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 0.71 1.53 0.33 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 0.50 1.16 0.06 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 0.86 4.22 1.10 بادنصیرا

 0.62 1.90 0.77 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 0.62 1.57 0.12 انگوران

 0.00 0.07 1.21 قوزیجاق سفلی

 0.00 0.18 1.66 قوزیجاق علیا

 0.00 0.09 0.99 کوسج سفلی

 0.36 0.17 1.16 کوسج علیا
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.64 0.13 1.04 رک حلبشه

 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.00 0.32 0.56 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 0.76 0.88 0.76 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 0.69 1.10 0.09 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه

 0.59 1.81 0.48 شیخ لر

 0.59 0.69 0.96 قشالق جوق سفلی

 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 1.39 1.49 0.16 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.77 0.78 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران

 0.00 1.64 0.69 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.88 کاکا

 0.00 0.34 1.60 گالبلو

 0.00 0.00 0.00 گنج اباد

 0.71 0.93 1.34 میانج

 0.73 0.94 1.39 ینگجه

 0.39 0.59 2.06 خورجهان

 0.47 0.44 2.11 قره زکی

 1.00 2.31 0.86 قره نا س

 0.44 0.31 1.62 قوزلو

 0.00 0.28 1.33 یاستی قلعه

 1.42 1.46 0.44 ابراهیم اباد

 0.50 0.65 0.97 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی

 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد

 0.24 1.07 1.09 امام کندی
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 1.54 0.47 0.88 سونتو

 1.55 1.36 0.88 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 2.38 1.96 0.90 دوزکند

 0.00 3.20 1.59 قره آیی

 0.79 2.31 1.01 اوغلبیک علیا

 1.19 0.88 0.93 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.50 0.23 2.60 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 3.03 1.19 1.19 قلعه جوق سیاه منصور

 1.08 0.00 2.95 کاوکل

 2.22 0.24 1.67 وزمک

 0.98 1.43 2.60 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 2.10 0.12 .671 اوچ تاش

 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد

 1.14 1.12 0.89 قره دره

 1.54 0.06 2.30 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 4.52 0.58 1.72 مغانلو

 39.60 36.12 36.89 مجموع

 

. دشو می همشاهد نیز تکنیک یندر ا شدداده  ننشا تمرکز سطح لمددر  که ورزیکشا یها فعالیت یعزتودر  ازنتو

در . شاد با می )قرقاان سافلی(   4011روستاها  متما نمیادر ورزیکشا یها فعالیت یعزتو ضریب بیشینه که ریطو به

 دعد ین. اباشد می)مغانلو(  4052)نصیرآباد( و  4022 ترتیب به یعزضریب تو بیشینه تخدماو  صنعت بخشدر  مقابل

 بخشدر  روسااتاهای مااورد مطالعااه  متوسط برابر 4052 جمعیتش به توجه با مغااانلو یستادر رو که معناست ینا به
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 برابر 4022 تماخد بخش شاغلینآن  جمعیت به توجه با طیبی نصاااااااایرآباددر  رتصو همین به.  شاغلند صنعت

 .   ستا روستاهای منظومه متوسط

 به.  ستا یکاز  بیشتر ها بخش متما در یعزتو ضریب شاخص قلعه جوق سیاه منصاور  نظیر ها هگا سکونت برخی در

 که ستا بیشتر روسااااتاها متوسط به توجه با هشد بینی پیش ادتعداز  ها بخش متمادر  شاغلین ادتعد که معنی ینا

 .  ستا توجیه قابل ستاهارو یندر ا لشتغاا خنر دنبو بیشتر به جهتو با مرا ینا

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا24مطالعه  ردمو روستای 81از  یعزتو ضریب لمد سساا بر

 . باشند می تخدما بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا 9و  صنعت بخشدر  تمرکزدارای 

برابر متوسط روستاهای منظومه در  1019ند، با توجه به اطالعات اخذ شده از جدول باال، در روستای حسن آباد چایک

برابر در حوزه خدمات مشغول می باشد، کاه ایان امار نشاان از      1019برابر در حوزه صنعت و  1011حوزه کشاورزی، 

 توسعه فعالیت های صنعتی در این روستا دارد.
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 و نظام فعالیتی قابلیتها و تنگناهای تولید -17جدول

 تهدیدها ها فرصت ماتریس چهار گانه

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی

 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 یها

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متولی  نهادی

 منطقه توسعه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 منابع طبیعی 

 تهدید

 بومی هویت

ت
قو

 
 ها

صاد
اقت

 

  

وجود تنوع محصوالت 
 دامی

 بازاریابی توسعه 

 تولیدی محصوالت

 منطقه

 توسعه

 با گردشگری

 عرضه محوریت

 مستقیم

 خار محصوالت

 منطقه

 بهره گیری     

 و مخرب غیر
 مراتع از پایدار

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
مستعد فعالیت های 

 باغداری

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

استفاده از  
پتانسیل های 
باغی برای 
توسعه 
 گردشگری

       

 ویژه سود خروج عدم

 فروش از حاصل

 واسطه به محصوالت

 روستاییان بر مالکیت

 در تولید منابع عمده

 کشاورزی و دامی بخش

 تولیدات توسعه 

 فراوری کشاورزی

 شده

 گیری بهره      

 و مخرب غیر
 مراتع از پایدار

 

راه  مناسب افزوده ارزش
زنبور عسل در  انداری

دامنه ای با  روستاهای
 محیطی شرایط توجه

 های فعالیت توسعه

 زنبور داری 

 زنجیره تکمیل

و  عسل تولید فرایند
 این توسعه بازریابی

 محصول
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 تهدیدها ها فرصت ماتریس چهار گانه

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی

 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 یها

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متولی  نهادی

 منطقه توسعه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 منابع طبیعی 

 تهدید

 بومی هویت

 بازاریابی توسعه  طیور  از بخشی تولید

 محصوالت خانگی

 منطقه

کاهش     

آلودگی 

های 

محیطی 

با پرورش 

ماکیان 

 سالم

   

 تعدد دام سبک
 

 پرورش دام هتوسع 

  سطح در

        

 تولید واحدهای وجود

 محلی صنعتی

تولید  توسعه 
  خوراک دام

 گیری بهره      

 از مخرب غیر

 مراتع

 

 زنجیره تکمیل  عسل تولید

 و عسل تولید فرایند
 این توسعه بازریابی

 محصول

 گیری بهره      

 و مخرب غیر
 مراتع از پایدار

 

 تولید باالی نسبتا میزان

 شیر

 زنجیره تکمیل 

 و شیر تولید فرایند
 این توسعه بازریابی

 محصول

        

 در عملکرد اقزایش لبنی محصوالت کشت

  تن

 زنجیره تکمیل

و  تولید فرایند
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 تهدیدها ها فرصت ماتریس چهار گانه

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی

 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 یها

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متولی  نهادی

 منطقه توسعه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 منابع طبیعی 

 تهدید

 بومی هویت

 توزیع

بازار فروش  وجود
 محصوالت در شهر دندی

 بازاریابی توسعه 

 تولیدی محصوالت

 منطقه

 توسعه

 گردشگری

 از یروستای

 طریق معرفی

 منطقه جاذبه

       

وجود  کارگاه های 
 صنعتی و تولیدی

 فراوری توسعه 

 کشاورزی تولیدات

        

 مواد بودن دسترس در

 صنایع احداث برای اولیه

 روستایی کوچک

 فراوری توسعه 

 کشاورزی تولیدات

 تولیدات توسعه

 دستی صنایع

 درسطح بومی

 منطقه

       

 بع آب و امکانمنا وجود

 مصارف برای آب ذخیره

  کشاورزی

 در عملکرد اقزایش

 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی متعدد 
 سطحی و زیر سطحی

افزایش راندمان  
تولیدات کشاورزی 
با استفاده از منابع 

 اب موجود

        

حاصلخیزی خاک در 
 بخش های کوهپایه ای

فزایش عملکرد در ا
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید        
از طریق 
افزایش 
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 تهدیدها ها فرصت ماتریس چهار گانه

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی

 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 یها

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متولی  نهادی

 منطقه توسعه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 منابع طبیعی 

 تهدید

 بومی هویت

عملکرد بر 
هکتار تولیدات 

 کشاورزی

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد 
روستایان با توسعه 
کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

توسعه 
گردشگری با 
محوریت عرضه 

مستقیم 
منوشها، د

عرقیات و 
محصوالت 

 گیاهی و دارویی

توسعه  
اموزش 
های 

مرتبط با 
شناخت 
گیاهان 
دارویی و 
مزایای 
 آنها

بهره برداری    
غیر مخرب و 
 پایداراز مراتع

 

وجود گونه های متنوع 
 جانوری

توعه فعالیت خای 
مرتبط با پروروش 
دام های خار و 
فرآورده های 
 مرتبط با آنها

توسعه  
ری گردشگ

طبیعی 
 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه

توسعه تولیدات  رویش گیاهان دارویی
منطقه در زمینه 
 گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری       
غیر مخرب و 
 پایداراز مراتع
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 تهدیدها ها فرصت ماتریس چهار گانه

 توسعه امکان

 و کمی و کیفی

 تنوع افزایش

 تولید

 محصوالت

 کشاورزی

 بهینه امکان

 تکمیل و سازی

 زنجیره

 تولید فرایندهای

 عرضه و

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 رسانی

 به بهینه

ساکنین 

 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 یها

  اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متولی  نهادی

 منطقه توسعه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

 تخریب

 منابع طبیعی 

 تهدید

 بومی هویت

تنوع ویژگی های 
ک ژلومورفولوژی

 )کوهپایه، کوهستان(

توسعه   
گردشگری 
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

       

وجود جاذبه های 
 گردشگری طبیعی

توسعه   
گردشگری 
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه

برخورداری از چشم 
اندازهای منحصر بفرد 

 طبیعی

توسعه   
گردشگری 

ی طبیع
 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و 
غیر بومیان 
نسبت به 
مزیت های 
 منطقه
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -17ادامه جدول

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید محصوالت

 کشاورزی

 و سازی بهینه امکان
 یرهزنج تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متول  نهادی
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 قهمنط در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 مراتع منطقه
 بومی هویت تهدید

ها
ف 

صع
 

اد
تص
اق

 
  

 به منطقه آبی منابع هدررفت

 تولید شیوه بودن سنتی واسطه
 

 منابع رفت هدر از جلوگیری

 بهینه سازی منظور به

 افزایش و تولید فرایند

 راندمان

  

افزایش 
مشارکت 
های 
 روستایی

   
ی های کاهش آلودگ

 آبهای زیر زمینی
 

 

 کار به تکنولوژی در محدودیت

 کشاورزی  تولیدات در شده گرفته

 تولید تکنولوژی ارتقا

 منظور به کشاورزی

 کیفی کمی و توسعه

 کشاورزی محصوالت

 تولید تکنولوژی ارتقا

بهینه  منظور به کشاورزی
 تولید فرایند سازی

        

 پشتیبان تاسیسات در محدودیت

 کشاورزی لیدتو

 تاسیسات گسترش

 کشاورزی تولید پشتیبان

 سازی هدف زمینه با

 و تنوع افزایش برای
 محصوالت کیفیت

 پشتیبان تاسیسات گسترش

 به کشاورزی تولید

 فرایند زنجیره تکمیل منظور

 تولید

        

 محصوالت عرضه دشواری

 مصرف بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط

 تحصوال عرضه تسهیل
 بهبود طریق از منطقه

 و حمل های زیرساخت
 افزایش منظور به نقل

کیفی  و توسعه تنوع
 محصوالت

         

 مرتبط تبدیلی صنایع وجود عدم

 منطقه کشاورزی تولیدات با

 
 

 در تبدیلی صنایع گسترش

 راستای در منطقه

 فرایند های زنجیره تکمیل

 محصوالت تولید

        

   دستی ایعصن تولیدات افول

 توسعه و تقویت

 خانگی مشاغل

 زمینه تولید در

 دستی صنایع

 بومی

      

 ارتقا بستر سازی فراهم

 دستی صنایع تولید

 منظور به منطقه بومی

 بومی هویت حفظ

   بیمه پوشش تحت        غالب نبودن بیمه پوشش تحت
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید محصوالت

 کشاورزی

 و سازی بهینه امکان
 یرهزنج تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متول  نهادی
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 قهمنط در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 مراتع منطقه
 بومی هویت تهدید

 دادن قرار منطقه دامی و کشاورزی تولیدات

و  تولیدی محصوالت
 در روستاییان لاموا

 جبران راستای

مالی  خسارات
 احتمالی

 به رسانی اطالع در محدودیت

 مورد در محلی کنندگان تولید

 وضعیت و بهینه تولید های روش

 بازار

اطالع  وضعیت ارتقا
 کنندگان تولید به رسانی

 توسعه در راستای محلی

 محصوالت کیفی

 کشاورزی

         

اقتصادی اهداف  با مراتع تخریب
 تغییر کاربری غیر مجاز

        

تعیین مکانهای 
مناسب برای 
فعالیت ها در 
 خواستی

 

 به نسبت دام تعداد بودن بیشتر

 ها چراگاه ظرفیت
 هکتار در عملکرد اقزایش

 کشاورزی محصوالت
       

 نباتات کشت توسعه

عنوان  به ای علوفه
 در دوم کشت

 از جلوگیری راستای

 تخریب

 فرسایش و مراتع

 خاک

 

 از روستاییان سرمایه خروج

 به روستالیان انداز پس( منطقه

 در غالبا روستاهای بزرگ ویژه

 گذاری سرمایه منطقه از خارج

 میشود(

 

 سرمایه برای سازی زمینه

 در بومیان گذاری

 تولید فرایند تکمیل راستای

 محصوالت کشاورزی

        

 آموزش های زیرساخت وجود عدم

 با مرتبط ای حرفه تخصصی

 منطقه درسطح کشاورزی

 های زیرساخت ایجاد

 تخصصی آموزش

 در کشاورزی

 و کیفیت افزایش راستای
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید محصوالت

 کشاورزی

 و سازی بهینه امکان
 یرهزنج تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متول  نهادی
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 قهمنط در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 مراتع منطقه
 بومی هویت تهدید

 محصوالت تنوع

 کشاورزی

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

 آلودگی منابع آب و خاک

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

جلوگیری از 
الوده شدن 
منابع 
طبیعی 
منطقه با 
کاهش 
اثرات سو 
دفع 

نامناسب 
 زباله ها

 

جلوگیری از تخریب 
مراتع و منابع 

طبیعی با کاهش 
اثرات سو دفع 
 نامناسب زباله ها

 

 دفع نامناسب فاضالب )چاه
 جذبی(

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

     

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

فاضالب 
 روستاها

   

دفع پساب های برخی واحدهای 
 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
ی محصوالت کیف

 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

 پسماندها

   

قرار گرفتن  در خطر نسبی زیاد 
 زلزله

       
ایمن سازی 

سکونتگاهای واقع 
  



 �7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

459 

 

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید محصوالت

 کشاورزی

 و سازی بهینه امکان
 یرهزنج تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

متول  نهادی
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 قهمنط در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 مراتع منطقه
 بومی هویت تهدید

در پهنه های زلزله 
هدف کاهش  خیز با

خسارات جانی و 
مالی در صورت بوز 

 سوانح

قرار گرفتن در نزدیکی پهنه 
 زمین لغزش

       

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های زمین 
لغزش با هدف 
کاهش خسارات 
جانی و مالی در 
 صورت بروز سوانح

  

قرار گرفتن در نزدیکی پهنه خطر 
 سیل خیزی کم

       

 ایمن سازی
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های سیل 
خیز با هدف کاهش 
خسارات جانی و 
مالی در صورت بوز 

 سوانح
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ارتقاء  و کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت

 یا بخش؛ روستاهای هدف دهستان آنها در هایمهارت

معیت شناسی و تحوالت جمعیتی و نیز مباحث مربوط به اشتغال روستایی به همانگونه که در بخش مربوط به ج

تفصیل اشاره شد، روستالیان سکونتگاه مورد مطالعه به شغل فعالیت های صنعتی و کشاورزی مشغول بوده و در 

حرفه فصول کشت محصوالت کلیه جوانان و سرپرستان خانوار به کشاورزی مشغول می باشند و اکثر افراد نیز در 

کشاورزی نیازمند آموزش روش های مدرن کشاورزی و آشنایی با فرآیند کامل تغییر الگوی کشت می باشند ولی در 

فصولی که برداشت محصوالت کشاورزی به اتمام رسیده و روستالیان به فراغت رسیده اند، بیشتر جوانان به دلیل 

تا به شهرهای زنجان، کرج و تهران مهاجرت نموده و به مشکالت اقتصادی و نبودن فعالیت های خدماتی الزم در روس

فعالیت های خدماتی مشغول می شوند، در حالت کلی می توان چنین بیان نمود که جوانان و سرپرستان جویای کار 

در سطح روستا در فصول کشاورزی، شاغل  و پس از برداشت محصول بیکار می شوند که در صورت احداث و بهره 

الیت های اقتصادی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی، فعالیت اقتصادی در برداری از فع

 سطح روستا ایجاد خواهد شد.

جوانان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران در رده بیکار 

ران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا اراله شده و به تفصیل توضیح محصوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکا

داده است و در خصور آموزش ها و مهارت های الزم نیز در جدول ذیل، در خصور هریک های فعالیت های 

اقتصادی پیشنهادی برای توسعه اقتصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز همراه با ارگانهای حامی، 

 ات مورد نیاز اراله شده است.اطالع

 تعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارتقا ظرفیت نیروی انسانی -17جدول

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده آموزش های مورد نیاز فعالیت های پیش بینی شده

 انبار علوفه و محصوالت
اصول انبارداری، نحوه نگهداری، خوار مواد و 

  محصوالت و ... 

فنی و حرفه  –نظام مهندسی کشاورزی 

 ای

 نظام مهندسی کشاورزی آشنایی با روش های تولید و نگهداری کود کمپوست کود کمپوست

 صنایع تبدیلی شیر
روشهای جمع آوری، پخت، تولید، بسته بندی و ... 

 صنایع لبنی

دامپزشکی و صنایع و معادن و جهاد 

 کشاورزی

 منابع طبیعی ن دارویی، خوار، نحوه کاشت و ...آشنایی گیاها گیاهان دارویی

 صنایع قالی بافی
آشنایی با نحوه ترسیم نقشه، تهیه خامه، دار قالی، 

 بافت، پرداخت و ...

فنی و  –خوشه فرش و میراث فرهنگی

 حرفه ای

 پرورش دام و طیور
آشنایی با بیماری های دام و طیور، غذای مصرفی، 

 نگهداری و ...
 جهاد کشاورزی

 پرورش قارچ
آشنایی با انواع قارچ، محل نگهداری، شرایط 

 نگهداری، زمان برداشت و ...
 جهاد کشاورزی

 کارگاه بلوک زنی
نحوه آماده سازی سیمان، نوع دستگاه های مورد نیاز، 

 روش ساخت و ...
 فنی و حرفه ای –اتحادیه صنفی
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 تخدماو  فعالیتها زیبرندسا بر تاکید با ستارو یظرفیتها مهمترین یلویتبندو او شناسایی

 ستارو دیقتصاا کتحر جهت نهااپیشرو  لویتدارای او تخدما یا تولید یهارمحو تعیین ایبر

در  لتحو یندآفر تسریع فهد با توسعه کمحر یها وژهپر حیاطرای  منطقه توسعه مردر ا راکا یها سیاستاز  یکی

 همافررا  نسانیا تر بمطلو یها فعالیت توسعه نمکاا زمال یرهابست دیجاا با کمحر یها وژهپر. باشد می مناطق ینا

 محیطی یستز دی،قتصاا ،جتماعیا مختلف یها مینهدر ز مثبت تتحوال سمت به نندابتو نسانیا معاجو تا ندآور می

مشخص شده  یها زهحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذ. داردبر مگا هغیرو 

 با ولجد قالبدر  دی،قتصاا دیکررو با زهحو هر انپیشرو  کمحر یها وژهپر بخش یندر اباارای منظومااه انگااوران،   

 . ددگر می لهارا روستا دیقتصاا غالب دکررکا بر تاکید

 اقتصادی تحرک جهت هاپیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید تعیین محورهای -12جدول

 پروژه های محرک و پیشران دریز کارکر کارکرد غالب روستا

 صنعتی

 نپشتیبا خدماتی مرکز

صنعتی، پرورش  اتتولید

 زنبور عسل

 

 تن 111احداث کارگاه تبدیل شیر به صنایع لبنی با ظرفیت 

 دار قالی 41احداث واحد کارگاهی فرشبافی با ظرفیت 

 تشکیل شرکت تعاونی پرورش زنبور عسل با مشارکت کلیه روستاهای حوزه

 ورزیکشا تالآ ماشین فنی تخدما گاهیرکا یحدهاوا  اثحدا

 و پرورش زنبور عسلکوچک  میدا یحدهاوا زیبهساو  اثحدا

 نیاتاکسیرو  نیرا سبو مینی عمومی نقلو  حمل هیستگاا اثحدا

 آن زیسا برندو    محلی پنیر تولید خانگی هگارکا دیجاا

 

ی کارآفرینی مستقل )خصوصی و تعاونی( قابل اجراء توسط هاهای مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

اندیشی با های مناسب از طریق گفتگو با اجتماع بومی و همساکنین بومی با استفاده از فناوری

 کارآفرینان محلی؛

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که 

موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه  (Entrepreneurship) ارآفرینیک

دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی 

ادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی متر

در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش ها و گرایش  71آفرینی پیش می رویم. در اواخر دهه ی 

 به. آمد وجود به خوداشتغال افراد و کوچک کارهای  های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و

 انجام شناسی روان و شناسی جامعه مدیریت، اقتصاد، دیدگاه چهار از زیادی مطالعات پدیده این عمیق تاثیرات علت

مانند سایر مفاهیم علوم انسانی اراله ی تعریفی  فراوان، محققین تالش و کارآفرینی بررسی قدمت باوجود. است شده

یر تکاملی این مفهوم، خود شامل نکات قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به س

جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری، نوآوری و ... به این مفهوم اضافه 

 شده است. 
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 در جلسات برگزار شده با ساکنین روستا، ایده های کارآفرینی روستالیان به قرار جدول ذیل می باشد.

 ی جمع آوری شده مرتبط با کارآفرینی در روستای حسن آباد چایکندایده ها -19جدول

 ایده های کارآفرینی توضیحات

 عدد 511تولید روزانه 

این تولیدی در زمین دیگری میباشد در صورتی که مالک خود زمین دارد ولی جهاد کشاورزی مجوز تغییر 

 کاربری نمی دهد

 کارگاه بلوک زنی

 شرایط مناسب بازار فروش 

 شرایط محیطی مناسب برای توسعه این فعالیت
 پرورش طیور

عدد دام دارد که به زمین او جهاد کشاورزی مجوز دام داری نداده و فضوالت حاصل از دام  41یکی از روستاییان 

 ها باعث اذیت مردم روستا میشود  
 دامداری

 زمین این صنایع چسبیده کمر بندی میباشد

 پتوس در روستا صورت می گیردکشت انواع تبریزی و اکالی
 صنایع تبدیلی میوه

 وجود یک ماشین جمع آوری شیر -

 تبدیل شیر به ماست کره سر شیر. -

 داشتن مهارت الزم برای توسعه فعالیت های لبنی

 صنایع لبنی

 

 ؛ستارو ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمیو  کیفی نتایج تعیین 

: کند می تقسیم بخشدو  بهرا  منطقه هر یها فعالیت ،که در بند قبل مورد بررسای قارار گرفات    داقتصا پایه نظریه

 ملی دقتصاا شدر به ساسا آن ا شدر ینابنابرو  دشو می فمصر منطقهاز  رجخاآن در  حاصل که پایه یا دراتصا بخش

 جمعیتی. ستا بستهاو منطقه جمعیت شدر بهآن  شگستر که محلی بستهوا صنایع یا تخدما بخشو   ستا طمربو

 می دبوجورا  هغیرو  نقلو  حمل ،بانک زه،مغا نچو خدماتی به زنیاآورده و  همافررا  پایه یها فعالیت رکا وینیر که

در  لشتغاا ،کند می نگرگورا د منطقه یک دیقتصاا رساختا که مهمی وینیر دقتصاا پایه نظریه سساابرآورد. 

 یا تأثیر ین. ااردگذ می تأثیر منطقه لشتغاو ا جمعیت بر بخش یندر ا گرگونیو د اشدب می منطقه پایه یها فعالیت

 جمعیتدر  )تغییر غیرمستقیم یاو  ند(دار لشتغاا پایه یها فعالیتدر  که ادیفرا ادتعددر  )تغییر مستقیم رتصو به

 ،فیعیر) کند می اپید دنمو (ردآو می دبوجورا  خدماتی مشاغل به زنیا دخو لنباد به که پایه لشتغاا به بستهوا

دارای دو ویژگااای قل احد پایه لشتغاا که سیدر نتیجه ینا به انتو می شد گفته نچهآ یجمعبند با ( 21-22 :1419

 است:

  ،ستاگر کل لف(ا

 . نددار یمندونیر تیدراصا جنبةآن  تمحصوال (ب

 مکمل (ب ،ستاگر جمعیت لف(: استا یژگیدارای دو و قلانیز حد خدماتی لشتغاا که دشو می نتیجه همچنین

 دیقتصاا  جتماعیا یها فعالیت دهگستر طیف که شتدا توجه نیز نکته ینا به بایستی می لبته. استا پایه لشتغاا

 بهرا  لشتغاا ل،محصو دنبو تیدراصاو  ییاگر جمعیت ،ییاگر محل یهارمعیا بنتخاا با انتو نمی حتیرا به ،مناطق

از  یکمتر مرتبهدر  لبتها که ودفزا قبل اردمو به نیز ییگرد یهارمعیا انتو می. دکر قسیمت غیرپایهو  پایه بخش دو

 :دنمو خالصه یرز ولجدرا در  هارمعیا ینا انتو که می گیرند می ارقر همیتا جهدر
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 پایه دقتصادر ا لشتغاا یبند طبقه ایبر ساسیا یهارمعیا -11 ولجد

 همیتا جهدر

 رمعیا

 رپایهغی لشتغاا پایه لشتغاا

 لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو

 ستاگر محل درجه یک
 تیدراصا جنبه

 دارد یمندونیر
 جمعیت گراست

مورد مصرف جمعیت 

 محلی است

 درجه دو

 منطقه رجخادر  ساسیا تتصمیما -

 می شودگرفته 

 جنبه تولیدی دارد -

 جنبه عمده فروشی دارد -

 

ساسی ا تتصمیما

گرفته  محلدر  فعالیت

 .دشو می

 

 1478: 125 ی،ماجد: ماخذ

 اتتغییر ندرو بینی پیشدو  تبعیو  پایه یها فعالیت شناختاز  پس: پایه یها فعالیت انمیزو  ها ضریب پیشبینی

را  پایه بخشدر  لشتغاا انمیز. دکر آوردبررا  تبعیو  پایه یها فعالیتدر  لشتغاا انتو می ،نظرردمو یضریبهادر 

 لمداز  رجخادر  ا،نزوبر یمتغیرها انعنو به پایه یها فعالیت نکهآ نخست: دکر بینی پیش رتصودو  به انوت می

 باو  ل،مد خلرا در دا پایه مشاغل نکهآ یگر. دشوند گرفته رکا به تبعی لشتغاا محاسبة ایبر سپسو  هشد تعیین

 .دنمو آوردبر مشاغل ینا ةکنند تعیین دیقتصاا بطروا تحلیل

 هفتدر  لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یگیرربکا یندافر:لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یربرکا

 : ددمیگر معرفی مقد

 .ستادفر سطح یکو  مطالعه ردمو منطقه دقتصاا رساختااز  زنیا ردمو تطالعاا تنظیمآوری و  جمعاول:  مقد

 منطقه. دیقتصاا یفعالیتها دنبو پایه غیر یا پایه تحلیلدر  (.L.Q ) مکانی ضریب یگیرربکادوم:  مقد

 به دموجو یبخشهااز  یک هر ایبر ضریب ینا 1485-1491 ساله 11دوره  ایبر عامل شدر محاسبه: مسو مقد

 .ددمیگر محاسبه  پایه بخش انعنو

 .ددمیگر محاسبه پایه بخشدر  لشتغاا کل انمیز قسمت ین: در ارمچها مقد

 .منطقه دیقتصاا یفعالیتها مهم یبخشها ایبر  B.Mب ضری محاسبه: پنجم مقد

پایه  ریتئو دنبو معتبر ضفر باو  یرز بطهرا یمبنا بر (t+nفق )ا لسادر  منطقه کل لشتغاا بینی پیش: ششم مقد

 یکسانند. پایه لشتغاو ا کل لشتغاا هیندافز ضریب که معنا بدین نماز لطودر  دقتصاا

  پایه غیر لشتغاا کل بینی پیش: هفتم مقد

 جدول ذیل برآورد تعداد شاغلین به روش باال می باشد.

 برآورد تعداد شاغلین در روستای حسن آباد چایکند  -11جدول 

گروه  روستا
 فعالیت

اشتغال پایه 
 tدر سال 

درصد ساالنه 
رشد اشتغال در 

تا  85گذشته )
91) 

عامل رشد 
 11برای دوره 

ساله پیش 
 بینی

اصالح کمتر از 
د درص 1044

 متوسط مجموع

پیش بینی 
اشتغال پایه در 

t 11سال + 
BM 

et   
مجموع 
کل 
 اشتغال

Ne  شاغلین
 غیر پایه

حسن آباد 
 چایکند

 82 0.89 0.96 0.40- 75 صنعت
1.32 

108 1.09 - 

 13 کشاورزی
    

 
  

14 

 11 خدمات
    

 
  

12 
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جهت حفاظ و ارتقاای قادرت خریاد و رفااه       حمایت و پشتیبانی از نیروی کار این طرح و دولت،یکی از اهداف مهم 

 24زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعاه اسات. در مااده    

به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامات   درامدبودن  انهمنصف اعالمیه جهانی حقوق بشر بر

اهداف زیر مورد تاکیاد قارار    1971ژولن   22مصوب  145کید شده است. در توصیه نامه شمارهانسانی تامین کند، تا

 گرفته اند:

و  ماردم باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای هماه   درآمدتعیین حداقل  -الف

 خانواده آنان باشد.

ماورد حمایات    درآماد را از نظار حاداقل ساطوح مجااز      مردمکه باید آن باشد  درامدهدف اصلی تعیین حداقل  -ب

 .اجتماعی الزم قرار دهد

و هام بنگااه      ماردم ، شرایطی را ایجاد می  کند که برمبنای آن ها هام  درآمدتعیین حداقل  یبرا یمعیارهای داشتن

 اماه ت تاری را بارای برن  می  توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد. معیارها همچنین محایط باثباا   ی اقتصادیها

  :این معیارها عبارتند از فریزی بوجود می  آورد

 آنها ایه خانواده ومردم  نیازهای -1

در  درآماد پایاه  می گردد. بر این اسااس   درامد تعیین، نیاز پایه و اساسی جهت تعیین درآمدهنگام تعیین حداقل  به

را نتواند بپاردازد بهتار اسات فعالیات      درآمده آن سطح بوده و هر رشته فعالیتی ک مردمحد پوشش نیازهای اساسی 

باه نظار مای     »المللی کار در این زمینه چنین اشاره می  کند:  ن. سازمان بیداشته باشدکمتری  درآمدنکند تا اینکه 

رسد که مفهوم حداقل نیازهای اجتماعی می  تواند به مفهوم حیثیت انساانی مارتبط گاردد. بادین معنای کاه یاک        

نباید در اثر فقر مجبور به آن چنان زندگی بشود کاه وی را از دیگار خاانواده هاای هماین گاروه اجتمااعی،         خانواده

 «مشخص و جدا سازد.

 کشور دردرآمدها  عمومی سطح -2

قبل از هر چیز ضرورت ایجاد می کند که از »سازمان بین  المللی کار چنین مقرر می  دارد :  41توصیه نامه شماره  

آن متشکل بوده و پیمان  های جمعی منعقد ساخته  اناد،   مردمکه در کارهای مشابه و در صنایعی که  درآمدینرخ 

ها در کشاور  درآماد ای ممکان نباشاد از ساطح عماومی       ساه می  شود، الهام گرفته شود و هرگاه چنین مقای تعیین

ی کاه برحساب جنسایت،    هایدرآماد ها در یک کشور توسط آمارهایی از متوسط درآمدسطح عمومی « استفاده شود.

 شاخه فعالیت اقتصادی  گروه شغلی و مکان طبقه  بندی شده است، بهتر اندازه  گیری می  شود.

 آن تغییرات و زندگی هزینه -4

کشورها شاخص بهای مصرفی را با توجه به سطوح قیمت  هایی که رفااه و نیازهاای اساسای خانوارهاای کام       بیشتر

دهد، اندازه  گیری می  کنند. متوسط هزینه برحسب اناواع خاار خانوارهاا  نیاز مای         درآمد را تحت تاثیر قرار می

 در نظر گرفته شود. درآمدتواند در تعیین سطوح حداقل 
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  اجتماعی تامین مزایای -4

یکی از شیوه  های پشتیبانی از نیروهای فعال و کارگری جامعه است و دیگر  حمایت  هاا مای     درآمدحداقل  تعیین

ند شامل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال باشد. دستیابی به مزایای تامین اجتماعی و ساایر حمایات    توا

 است. درامد قلها و سیاست  های کاهش فقر، معیار مهمی در تعیین حدا

  اجتماعی های گروه سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

درآمد و توزیع درآمد گروه  های مختلف اجتماعی، متوسط  مخارج و  پایه متوسط استانداردهای زندگی بر معیارهای

اتاق  های مسکونی، نسبت  مخارج کل بر مبنای سبدهای کاالیی،  سایر معیارهای استاندارهای زندگی از قبیل تعداد

نوار و .... اغلاب  اجاره مسکن خانوارها، متوسط تعداد اعضاء خانوار، نسبت اعضاء با تحصیالت باالتر از مقدماتی در خاا 

 .صورت می  پذیرد

 اقتصادی عوامل -1

عواملی همچون الزامات توسعه اقتصادی، ساطوح بهاره  وری، ساطح اشاتغال و ظرفیات پرداخات از جملاه عوامال         

در نظر گرفته می  شوند. معیارهای توسعه اقتصادی همانند تغییر  درآمداقتصادی هستند که در تعیین سطح حداقل 

لص داخلی سرانه به قیمت های ثابت، تغییر در سهم نسبی بخش های کشاورزی، صانعت، خادمات در   در تولید ناخا

تولید ناخالص داخلی،  تغییر در ارزش تولیدات صنعتی یا ارزش بازرگانی خارجی به قیمت هاای ثابات و معیارهاای    

غل در بخش های کشاورزی، صانعت  فعالیت های اقتصادی همانند تغییر در میزان بیکاری و یا  تغییر درصد افراد شا

 و خدمات و . . .  می توانند مد نظر قرار گیرند.

 در کشورهای مختلف درآمدمعیارها و ضوابط تعیین حداقل   -17جدول 

 ضوابط مورد عمل یا توصیه نامه ها
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 * *    * * * * و خانواده های آنان مردمهای نیاز -1

  * * * * *  * * در کشور درآمدهاسطح عمومی  -2

  * * * * * * * * هزینه زندگی و تغییرات آن -4

         * مزایای تامین اجتماعی -4

  * *      * درقیاس با دیگر گروه های اجتماعی مردمسطح زندگی  -5

  * * *  * * * * وری بهره -عوامل اقتصادی -1

 * *    *  *  تورم -7

   *  *     درآمدظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل -8

   *       آخرین وضعیت اقتصادی -9

   *       شاخص قیمت عمده فروشی -11

  *        درآمد ملی و متوسط درآمد سرانه -11
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آمد قابل قبول تابعی از شرایط حاکم بر جامعه بوده و همانگوناه کاه پیشاتر    با این تفاصیل تعیین حداقل درآمد یا در

میلیون ریال می باشد که چشم اناداز   12نیز اشاره شده در سطح روستا، بطور متوسط درآمد ماهانه اهالی در حدود 

 % 45ی کشاورزی و برای فعالیت ها %41به درآمد اهالی در زمینه فعالیت های خدماتی،  %45روستا، افزایش ساالنه 

برای فعالیت های صنعتی می باشد و این رقم می بایست نزدیک  باه حاداقل درآماد اعاالم شاده بارای کاارگران و        

 کارمندان باشد.

زایی موجود روستاهای های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت

 هدف دهستان یا بخش؛ 

ت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگونه که در برای ارتقا ظرفیت فعالی

بندهای پیشین نیز بیان شد در سطح بخش و روستا مشکالتی وجود دارد که ارتقا و در برخی موارد ادامه فعالیت 

وجود، اقدامات ذیل خدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، لذا برای مرتفع نمودن مسایل و مشکالت م

 پیشنهاد می گردد.

 

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت -11جدول 

 مشکل اقدامات مناسب

حل مشکل سند و تامین وثیقه برای توسعه فعالیت های اقتصادی بر اساس بند قبلی از سوی ارگانهای 

 مسئول و بانک مرکزی

اسیس سرد مشکل ت

 خانه و انبار محصوالت

برنامه ریزی مناسب و استفاده از روش های مدرن برای برنامه ریزی مناسب و متناسب با نوع کشت برای 

 آبیاری اراضی و توسعه آبیاری قطره ای
 مشکل آب کشاورزی

 کمبود فضاهای خدماتی ماتی در روستابا توجه به ماهیت اقتصادی روستا، حمایت ارگانهای مربوطه از ایجاد و توسعه فضاهای خد

برگزاری دوره های آموزشی الزم از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حمایت 

 فروش ازسوی خوشه فرش زنجان
 مشکالت قالیبافی

 توسعه زیرساختهای الزم در روستا و
نداشتن زیرساختهای 

 الزم در حوزه اقتصادی

 

هایی مانند زایی دهستان یا بخش هدف در زمینهتوسعه اقتصادی و اشتغال هایتعیین برنامه

 ؛...  تعاونی، -دهی مشارکت مردمی و تشکیل شغلتوانمندسازی، تعیین ساز وکار سازمان

 های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط های کلی اقتصاد مقاومتی تأمینبر مبنای بند سیاست

 های فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و یانسان

متوسط، یکی  و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأکید و جمعی های همکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی
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ار مؤثر است. بدین منظور توانمندسازی سازی اقتصاد ایران بسیتواند در مقاومهای اقتصادی است که میاز سیاست

 تواند سبب سازی ثبات و پایداری در فعالیت گردد.های اقتصادی میجامعه هدف فعالیت

باشد. توانمندسازی منابع انسانی و مراقبت از های توانمندسازی، توانمندسازی منابع انسانی میترین جنبهیکی از مهم

شود، از یک سو و چگونگی یی که به اراله خدمات و محصول منجر میآنان برای بهبود فنآوری و فرآیندها

توانمندسازی منابع انسانی برای حفاظت از بازار هدف، ارتقای توان زنجیره تأمین، پایداری و سودآوری آن از سوی 

 دیگر اهدافی است که در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر می باشد.

عوامل بر توانمندسازی روستالیان از تأثیر به سزایی برخوردار است که این چهار دسته  به طور کلی چهار دسته از

 عوامل عبارت است از

 دانش و آگاهی فنی -1

 هزینه -دانش و آگاهی مدیریتی به ویژه کنترل زمان -2

 های تأمین سرمایهروش -4

 بازاریابی و فروش محصوالت -4

وانمندسازی روستالیان به صورت عمده به سه روش در این طرح پیشنهاد های تأمین سرمایه جهت تدر زمینه روش

 می شود که فعاالن اقتصادی به اقتضای شرایط، در پیش خواهند گرفت.

 های تعاونی و سهامیتشکیل شرکت -1

 اراله تسهیالت -2

 های خردمدیریت سرمایه -4

 دیاگرام زیر به صورت خالصه، نمایشگر نتایج باالست
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 ئیانتوانمندسازی روستابرنامه ها و عوامل 

شده برای عامل شایستگی: توانایی انجام کارها براساس میل و خواسته خود؛ داشتن برنامه مشخص و حساب .1

های نوین و کارگیری روشگشایی؛ توانایی بهیابی و مشکلهای نو و جدید؛ مشکلآینده خود؛ پذیرش سریع روش

پذیری در کارها؛ جدیت در کارها؛ ریسکقدمی ها؛ پیشحلخالقیت؛ توانایی ساختن زندگی بهتر؛ توجه به تمام راه

 در کارها،

عامل تأثیر: بیان نظرات مالی خود؛ ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد خانواده؛ ضرورت همکاری زن و  .2

زمینه فرآوری محصوالت ؛ درآمدزایی زنان همانند مردان؛ انجام گروهی  مرد در اداره امور خانواده؛ ارتقای اطالعات در

 .کار؛ افزایش ابتکار عمل؛ مشارکت در امور روستا

گیری؛ انجام بهتر داری: یادگیری مداوم؛ کسب اطالعات نو؛ استفاده از نظرات دیگران در تصمیمعامل معنی .4

شده برای های آموزشی؛ داشتن برنامه مشخص و حسابدورهکارها با یادگرفتن مطالب جدید از دیگران؛ شرکت در 

 .آینده؛ توجه به نظرات دیگران؛ داوطلبانه انجام دادن کارها

های روستا؛ توجه دولت به روستاییان؛ اعتماد به عامل اعتماد: داشتن نگرش مثبت؛ مشارکت در فعالیت .4

 .کارها به صورت گروهی؛ اهمیت نظرات زنان و دختران کارشناسان؛ توجه به زن روستایی؛ اعتقاد در انجام دادن بهتر

گر بودن خانواده؛ توانایی راهنمایی دیگران؛ ترسیم آینده روشن؛ خودمختار بودن؛ عامل خودتعیینی: هدایت .5

 .حل برای مشکالت جدیدخودآغازگر بودن؛ کمک به دیگران در انجام کارهای جدید؛ پیدا کردن راه

مرحله ای نیز بخش های  -مل پیشنهادی برای توانمند سازی روستالیان، مدل حمایتیبر اساس برنامه ها و عوا

غیرفعال یا نیمه فعال  بصورت زیر در نظر گرفته شده است که در سطح روستاها و فعالیت های اقتصادی روستاها 

 می بایست مد نظر باشد.

 مرحله ای –مدل حمایتی 

ای و الزام آنان به ورود فعال، مشارکت غیرمالکیتی دورهیرفعال و نیمههای غیکی از راهبردهای توانمندسازی بخش

های بعدی است. در این روش، با تأمین سرمایه )بصورت مشارکت بخشی از سود حاصل از این مشارکت در دوره

مشارکت  فعال و صنایع تکمیلی و تبدیلی با آنانتعاونی یا سرمایه گذار غیر( در گردش واحدهای غیرفعال و نیمه

 جوید. می

توان در هر دوره مشارکت، بخشی از سود حاصل از دوره قبل به منظور توانمندسازی واحدهای مذکور می

جو را به عنوان سرمایه در گردش برای دوره آتی در نظر گرفت و در این صورت به مرور سهم آورده مشارکت

گذاری، د. با ادامه این روند طی چند دوره سرمایهیابگذار کاهش میجو افزایش و سهم آورده سرمایهمشارکت

گذار به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و با به عبارت دیگر توانمند تواند بدون مشارکت با سرمایهمشارکت جو می

 گردد.

برای  4سازی میپلسازی و شبیه  افزار مدلجهت محاسبه تعداد دوره مشارکت الزم جهت توانمندسازی از نرم

 دلسازی ریاضی استفاده شده است. برنامه مدل به شرح زیر است:م

                                                 
4�- Maple 
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 : سرمایه در گردش اولیه 

 جو: آورده اولیه مشارکت 

 : درصد سود ساالنه فعالیت 

 جو در هر دوره فعالیت: مقدار سود مشارکت 

 جو از سود هر دوره فعالیت براساس میزان آوردهمیزان سهم مشارکت:  

 کاررفته در مدل به منظور محاسبات درونی مدل در رایانه انتخاب شده است.الزم به ذکر است باقی متغیرهای به

 برای وضوح و آشنایی با این مدل یک نمونه مثال در نظر گرفته شده است که در ادامه بیان می شود.

 رأسی دام سنگین 511: توانمندسازی یک واحد پرواربندی مثال

رأسی دام سنگین مد نظر  511در این قسمت به عنوان نمونه فرض شده که توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

 ی مذکور به شرح زیر است:است. مفروضات مدل براساس پروژه اجرا شده

 میلیون ریال است 25111: سرمایه در گردش اولیه برابر  

میلیون ریال است که شامل ارزش دامداری و تجهیزات وی در دوره مشارکت  11711جو : آورده اولیه مشارکت 

 باشد.می

 باشد.درصد می 51: درصد سود ساالنه فعالیت  

 .باشددرصد می 41: میزان سهم شریک از سود در دوره اول  

 براین اساس مدل به صورت زیر خواهد بود:

 

گذاری نماید جو تمامی سود حاصل از سهم فعالیت مشترک را وارد دوره آتی سرمایهکنیم مشارکتدر ابتدا فرض می

ولی در ادامه این فرض تعدیل خواهد شد. نتایج مدل براساس مفروضات فوق در جدول زیر اراله شده است. در این 

جو )شامل ر اراله نتایج کاربردی مدل، تعداد دوره الزم اجرای پروژه براساس میزان توانمندی مشارکتجدول به منظو

درصد سود ساالنه( محاسبه شده  41و  41، 51درصد توانمندی( و سود ساالنه پروژه )شامل  111و  75، 51، 25

 است.

 مرحله ای –نتایج کاربردی مدل حمایتی  -11جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 مندیدرصد توان 25 شرح

 9 8 8 4 درصد 51سود ساالنه 

 11 11 8 5 درصد 41سود ساالنه 

 15 14 11 8 درصد 41سود ساالنه 
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سال  15تا  9جو براساس مفروضات باال بین همان گونه که در جدول باال مشهود است توانمندسازی کامل مشارکت

وری ها و بهرهانجامید. بدیهی است اجرای عملیاتی برنامه فوق با توجه به احتمال باالی نوسان قیمتبه طول خواهد 

 کند.پایین نیروی کار و سرمایه در ایران زمان بیشتری را نیز طلب می

ظار جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتزیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت نمودار

 )سال( را نشان می دهد.

 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظارمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -91نمودار  

   
 درصد( -زیر دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله نمودار

 درصد( -ان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکسالهدیاگرام ارتباط می -93نمودار 

 
توان انتظار داشت ها از جمله استهالک تجهیزات، تعمیرات و ... نمیبدیهی است که به منظور جبران برخی از هزینه

نظور تطبیق  بیشتر درصد سود حاصل شده در هر دوره را وارد دوره فعالیت بعدی نماید. به م 111جو که مشارکت

جو به تفکیک میزان توانمندی و میزان بازگشت سود به چرخه مدل با واقعیت در جدول زیر، توانمندسازی مشارکت

درصد در نظر  41فعالیت محاسبه شده است. الزم به ذکر است که در جدول زیر سود حاصل از پروژه در سال حدود 

 گرفته شده است.
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جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه هت توانمندسازی مشارکتجدول زیر مدت زمان الزم ج

 فعالیت رانشان می دهد.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -11جدول 

 فعالیت

 انمندی کاملتو درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

درصد سود  25بازگشت 

 جومشارکت
25 44 48 42 

درصد سود  51بازگشت 

 جومشارکت
11 14 17 19 

درصد سود  75بازگشت 

 جومشارکت
1 9 11 12 

درصد سود  111بازگشت 

 جومشارکت
5 8 11 11 

 

ای نهادهای حمایتی و اصالح سازی برتواند در تصمیمدهد که میای حالز اهمیتی را نشان میدقت در جداول، نکته

 های جدول فوق نشان از دو مطلب زیر دارد:مدل فوق کلیدی تلقی گردد. همان طور که مبرهن است داده

درصدی )مراحل اولیه توانمندسازی( نسبت به دیگر مراحل بسیار زمان بر  51زمان الزم جهت توانمندسازی  -1

 است

 یابد.دسازی به صورت معنادار کاهش میبا افزایش سود، زمان الزم جهت توانمن -2

توان از زمان الزم جهت بنابراین چنانچه بتوان به صورت عملیاتی سرمایه الزم برای طی این دوره را فراهم نمود می

 جویان با شرکت به شدت کاست. توانمندسازی مشارکت

: همان طور که از نتایج باال مشخص ارائه تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس باال یا نحوه پرداخت پلکانی -7

درصد اولیه( با تزریق تسهیالت بخشی از سرمایه را تأمین نمود به سرعت  51است چنانچه بتوان در مراحل اولیه )

توانمندسازی روستالیان رخ خواهد داد. اگر تسهیالت اراله شده با دوره تنفس باال باشد این توانمندسازی حقیقی 

تواند بازپرداخت تسهیالت را متقبل شود. بدین منظور وستالیان از طریق درآمدهای حاصله میبوده و بعد از آن ر

-ها و مؤسسات اعتباری میهای حمایتی مانند بنیاد مسکن، بسیج یا بخشی از تسهیالت تکلیفی بانکبرخی از ارگان

 تواند به این امر اختصار یابد.

هایی : یکی دیگر از روشاخذ وثایق الزم و قرارداد بلند مدتافزایش سهم اولیه مجری از سود در ازای  -2

درصد اولیه( را افزایش داد افزایش سهم مجری از سود خواهد بود. در  51توان تأمین سرمایه در دوره اولیه )که می

 41از  توان سود مجری را در مراحل اولیه افزایش داد )به طور مثالاین روش با انعقاد قراردادهای بلندمدت می

یابد. در درصد( در این صورت زمان الزم جهت افزایش بازده  به طول معنادار طبق نتایج باال کاهش می 51درصد به 

گردد. بدیهی است به گذار نیز حفظ میجو تعادل برقرار شده و حقوق سرمایههای با کاهش سهم مشارکتدوره

 راردادهای بلندمدت الزمه اجرای چنین روشی است.گذار دریافت وثایق الزم و قمنظور حفظ حقوق سرمایه
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توان نظامی جو میبه منظور تسریع در توانمندسازی مشارکتجو: افزایش تشویقی پلکانی سود مشارکت -4

ای از جو )روستالیان( بخش قابل مالحظهتشویقی در نظر گرفت که در صورت افزایش سود ناشی از عملکرد مشارکت

 به مشارکت جو تعلق گیرد تا زمان اولیه توانمندسازی کاهش یابد.سود بیش از انتظار 

وری ، استفاده از نهاده های : برخی از اقدامات فنی مانند افزایش بهرهکاهش زمان الزم جهت افزایش بازده -4

الزم برای توان زمان الزم جهت افزایش بازده را کاهش داد. کاهش زمان مرغوب، خرید مواد اولیه باکیفیت و ... می

 نماید. گذاری است که زمان الزم جهت توانمندسازی را نیز کوتاه میافزایش بازده به معنای کاهش دوره سرمایه

 سمقیا با ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه اریسرمایهگذ یهاوژهپرو  هاحطر یلویتبندو او تعیین - 3 – 9

و  هاحطراز  یک هر لشتغاا کمی فهد تعیینو  نشهرستا یا بخش ن،هستاد ،ستارو سطحدر  دیکررکا

 ؛ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه یها-وژهپر

با توجه به پتانسیل های  روستا، طرح های سرمایه گذاری پیش بینی شده است که عالوه بر موارد مذکور در بند 

ن گردد. برای احصا مربوطه، برخی طرح ها و برنامه نیز وجود دارد که می بایست توسط ارگانهای ذیربط مرتفع نمود

طرح های سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت و رفع مشکالت موجود از اولویت های اجرایی می باشد. در جدول 

زیر اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری مشخص شده است. اولویت بندی های  اراله شده مختص روستا بوده و در 

 . عمل گردد 8-4بند   سطح دهستان می بایست بر اساس شرایط حاکم در
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 مشخصات طرح های سرمایه گذاری، تعداد اشتغال و مقیاس عملکرد -13جدول

 سرمایه گذاری زیرساختها

طرح های سرمایه 

 گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 

)میلیون 

 ریال(

مقیاس 

 عنوان طرح عملکرد

میزان 

اعتبار 

یون )میل

 ریال(

 بازار خرد ارگانها/نهادهای حامی
بازار 

 کالن

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

احداث  کانال 

 آب کشاورزی
1111 

زی بهسااث و حدا

می ی داحدهاوا

 کوچک

جهاد  -علوم پزشکی

صنعت،  -کشاورزی 

اتحادیه  -معدن و تجارت 

 صنفی

م بازار دا

زنجان و 

روستاهای 

 اطراف

بازار های 

 محلی
2111 4111 4111 2111 1111 11111 11 

  
 محلی 188 11

استخر جمع 

آب های 

 سطحی

111 

احداث کارگاه تبدیل 

شیر به صنایع لبنی 

 تن 41با ظرفیت 

جهاد  -علوم پزشکی

صنعت،  -کشاورزی 

اتحادیه  -معدن و تجارت

 صنفی

روستاهای 

 اطراف

شهرها و 

ای روستاه

 اطراف

2111 1 1 1 1 2111 
 

4 
 

 منطقه ای 511 4

ضی  اراتجهیز 

به سیستم 

 آبیاری قطره ای

71111 

احداث و راه اندازی 

سالن تهیه، تولید و 

بسته بندی گیاهان 

 دارویی

علوم  -منابع طبیعی 

جهاد کشاورزی  -پزشکی

 صنعت، معدن و تجارت -

روستاهای 

 اطراف

گردشگران 

و مناطق 

 اطراف

 محلی 411 2 2   111 1 111 1 1 1

  

احداث و راه اندازی 

صنایع تهیه کمپوت 

 و آب میوه

جهاد  -علوم پزشکی

صنعت،  -کشاورزی 

 معدن و تجارت

 سکونتگاه ها

شهر ها و 

روستاهای 

 اطراف

 استانی 751 12  12  9111 9111 1 1 1 1

  

تولید پودر و روغن 

تن در  111ماهی 

 سال

جهاد  -علوم پزشکی

صنعت،  -ی کشاورز

 معدن و تجارت

مناطق 

 اطراف

شهرهای 

 -تهران

تبریز و 

 قزوین

 منطقه ای 751 8  8  1111 1 4111 1 1 2111
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 سرمایه گذاری زیرساختها

طرح های سرمایه 

 گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 

)میلیون 

 ریال(

مقیاس 

 عنوان طرح عملکرد

میزان 

اعتبار 

یون )میل

 ریال(

 بازار خرد ارگانها/نهادهای حامی
بازار 

 کالن

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

  

احداث و راه اندازی 

صنایع تهیه ترشی و 

 لواشک

صنعت،  -علوم پزشکی

 معدن و تجارت

کلیه 

 روستاها

گردشگران 

و مناطق 

 اطراف

 محلی 511 1 1   511 1 511 1 1 1

  

خانگی ه گارکاد یجاا

و  تولید پنیر محلی  

 زی آنبرند سا

صنعت،  -علوم پزشکی

اتحادیه  -معدن و تجارت

 صنفی

روستاهی 

 اطراف

عمده 

 فروشها
 استانی 411 2   2 111 1 1 1 1 111

    

ازی نداث و راه احدا

سالن  تولید کود 

کمپوست با مشارکت 

 روستاهای اطراف

محیط  -جهاد کشاورزی

دن و صنعت، مع -زیست 

 تجارت

روستاهای 

 اطراف

گلخانه ها 

و 

 شهرداریها

 شهرستانی 444 4 4     1411 1 1 1 411 1111

  1227 11 7 21 71 97777 77777 1777 9777 9977 1777 - - - - 11777 مجموع
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 . روستای دوزکند2

 مقدمه

 ییزر برنامه یستارا در ستا لفمک لتدو ر،کشو توسعه ششم برنامه نقانو 27 دهما لفا بند (1) جز به بااار اسااااس

 5111در  لهرسا،  برنامه نقانو ایجرا لطودر  رمحو دراتصا دقتصاا توسعهو  ستاییرو دقتصاا تقویتای و  منطقه

 یهاونیر کترمشا با منطقهآن  دیقتصاا-محلی قابلیتو  محیطیو  بومی یها ظرفیتو  هاادستعدا به توجه با ستارو

 برنامه،  خصوصی مطالعه ردمو ودهمحد اریگذ سرمایهو  لتیدو حمایت ،بانکی تهیالتساز  یگیر هبهر باو  محلی

 سساا ینا بر. کند ستانهاتهیها ییزر برنامهو  مدیریت نمازسا بوسیلهرا  ستاهاان رو ییاشتغالزو ا دیقتصاا توسعه

روستای دوزکناد   ،ستانهااز ا هریک ایبر رمذکو یستارو 5111از  سهمیه تعیین ضمن رکشو جهدبوو  برنامه نمازسا

گردیاده و پاس از    تعیین به عنوان روستای هدف طرح مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجاان 

بررسی ها  و شناخت وضع موجود، اقدام به برنامه ریزی و تعیین پروژه های اقتصادی شاده اسات. کاه در اداماه باه      

 اخته خواهد شد.تعیین اهداف و برنامه های اقتصادی پرد

 عمدتا  اریثرگذا ین. استا هایشد پذیرفتهو  مسلم مرا هاآن نمواپیرو  ستاییرو مناطق توسعه بر شهرها تأثیر وزهمرا

را  نسکاا جهانیروز  عموضو 2114 لسادر  ملل نمازسا روین. از اددمیگر محقق یشهر -ستارو یپیوندها طریقاز 

و  هکنداپر سکونتگاهی منظااز  متشکل تنها منطقه هر که، چاااااارا ستاییور توسعه یهارموتو ،شهرها: نامید چنین

 بین بطروا طریقاز  که ستا فیزیکیو  دیقتصاا ،جتماعیا بطاز روا پیوسته هم به ایشبکه بلکه ،نیست طتبااربی

ز ا کهاز آن  بیش یشهرو  ستاییرو یهاهسکونتگا. (1481 ی،)کالنتر دمیگیر شکل یشهر شبکهو  ستاییرو طنقا

 بین مختلف یمینههادر ز که هستند مناسباتی کیفو  کمّ تأثیر تحت تشد به ،بپذیرند تأثیر نیدرو ییژگیهاو

 نیست میسر ستاو رو شهر ارپاید توسعهو  ساماندهی نمکاا تمناسبا ینا عمیق شناخت ونبددارد و  دجوو هاآن

 و ماهیّتدر  تغییر فهم رمنظو به جامع یهاسیربر مندزنیا ستاییرو -یشهر تمناسبا روین. از ا(1484 ،نیاضور)

 ست.ا نماز لطودر  تتعامال ینا تشد

 با این مقدمه، به تدوین سند توسعه اقتصادی روستای مورد مطالعه پرداخته می شود. 

 یستادر رو رکاو  کسب یخوشههاو  تولیدارزش،  یهاهنجیرز دیجاا سنجینمکاو ا شناسایی

 ف؛هد

  ش، تولید و خوشه های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است.زنجیره های ارز مطالعهدر 

کند تا چگونگی افزودن ارزش باه محصاول   کمک میو ها استحلیل زنجیره ارزش روشی برای تحلیل بصری فعالیتت

شان، های انجام شده ایجادکنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودیا خدمات درک 

خریاد مجادد، احسااس    و ی تماامی ایان اقادامات، مشاتری بایاد از بازگشات       تزریق کنند. در نتیجه تولیدکنندهبه 

 .خشنودی داشته باشد
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مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح داد. در واقع،  1981ی وکار در دهه استاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

سازی یاک  نوعی مفهوم بصری از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، طی پیادهی ارزش تحلیل یا آنالیز زنجیره

تقسایم کارد.   « های پشتیبانفعالیت»و « های اصلیفعالیت»زنجیره است. پورتر، ساختار یک سازمان را به دو بخش 

 .کندان تقسیم میی اصلی و پشتیبها را به دو دستهصورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهمدل تحلیل زنجیره

 

« هاای عماومی  استراتژی»نام های مفهومی بهکارگیری یکی از روشدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این

 .ی بهترین قیمت به مشتریاناراله: پیشتازی در قیمت -1

تواند برای آنها قیمت ویاژه  می تولید کنندهران نیاز دارند و فردی که خریداهای منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .روی محصوالت بگذارد

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازارکارگیری استراتژی منحصربهبه :تمرکز -4

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 شارزش و زنجیره ارز

 ای که مشتریان تمایل دارند برای محصول بپردازندارزش یعنی هزینه

ای است که مشتریان تمایل دارند برای محصولی بپردازند. اخاتالف ایان هزیناه باا     معنای هزینهطور کلی بهارزش به

 تولیاد کنناده   ی سود نیز به تواناییکند. حاشیهرا مشخص می تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه

موفق، تواناایی   تولید کنندهی ارزش مربوط است. در تعریف ساده، ها و اتصال حاضر در زنجیرهها در مدیریت فعالیت

هاای انجاام شاده بارای آن     ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزیناه عرضه

 .ی ارزش استهای حاضر در زنجیرهیتی تمامی فعال، مجموع هزینهاست. این هزینه
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کناد. در  ها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها به محصول و خدمات نهایی را بررسای مای  ی ارزش تمامی فعالیتزنجیره

ی ارزش و همچناین اتصاال ایان    نتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خار آنها در زنجیاره 

ی ارزش، حاداکثر کاردن تولیاد ارزش در کناار     شود. هدف نهایی در انجام آنالیز زنجیاره می فرآیندها به هم خالصه

 .های تولید استنظارت و کاهش هزینه

ها، تمام مراحل خرید و مصرف کردن منابعی همچون پول، نیروی تولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

ی ارزش در این قسمت، روی های زنجیرهرا و مدیریت قرار دارند. فعالیتانسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اج

 .دهندها تاثیر گذاشته و در نهایت سود را کاهش یا افزایش میهزینه

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

تاوان باه پانج    ا را مای ها طور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

هاای  بخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات. هر یک از این فعالیت

هاای اصالی را افازایش    های پشتیبان، تاثیر یاا باازدهی فعالیات   های پشتیبان متصل هستند. فعالیتاصلی به فعالیت

 .دهندمی
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 زش روستای حسن آباد چایکندزنجیره های ار -37جدول

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی 

محل تامین 

مواد اولیه/ 

 نهاده

آموزش و 

 فناوری

شیوه 

 تولید

محل 

ذخیره 

 سازی

محل 

 فرآوری

نحوه 

 بازاریابی

خدمات 

پشتیبانی 

 فروش

محل 

 فروش

نحوه 

ارسال به 

 بازار

 ندارد سنتی ندارد دندی گندم
خام 

 فروشی

خرید توسط 

 ولتد
 ندارد

 -زنجان

محل 

 روستا

 با کامیون

 ندارد سنتی ندارد دندی جو
خام 

 فروشی

توسط 

 دالالن
 ندارد

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

 ندارد سنتی ندارد دندی یونجه
خام 

 فروشی

توسط 

 دالالن
 ندارد

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

 - ندارد سنتی ندارد ماهنشان انواع نخود
خود 

 مصرفی
 ندارد

محل 

 روستا
- 

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان سیب
خام 

 فروشی

توسط 

 دالالن
 ندارد

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان انگور
خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 زنجان ندارد

توسط 

 اهالی

انواع تبریزی و 

 اوکالیپتوس
 ندارد سنتی ندارد ماهنشان

خام 

 فروشی

توسط 

 دالالن

 ندارد
 زنجان

توسط 

 الندال

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان زردآلو و قیسی
خام 

 فروشی

در محل 

 روستا

محل  ندارد

 روستا
- 

 سنتی ندارد - گوسفند و بره
طویله 

 سنتی

خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 ندارد

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 سنتی ندارد - بز و بزغاله
طویله 

 سنتی

خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 ندارد

 میدان

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 سنتی ندارد - گاو و گوساله
طویله 

 سنتی

خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 ندارد

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد سنتی ندارد - صنایع لبنی
خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 ندارد

محل 

 روستا
- 

 ندارد سنتی ندارد - پرورش طیور
خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 ندارد

محل 

 روستا
- 

پرورش زنبور 

 عسل
 ندارد سنتی ندارد زنجان

خام 

 فروشی

فاقد 

 بازاریابی
 ندارد

محل 

 روستا

بصورت 

 سنتی

بررسی های حاصل از زنجیره های عرضه و ارزش روساتای دوز کناد نشاان از آن دارد کاه زنجیاره تولیاد و عرضاه        

روش مناسب باعث شده است که ساود حاصال از   محصوالت معیوب بوده و در خصور محصوالت زراعی، نبود بازار ف

تولید آنها نصیب دالالن شود و در خصور گندم نیز، این روستا از سکونتگاه های اصلی تولید کننده گندم می باشد، 

 مجبور به فروش این محصول به جهاد کشاورزی می باشد.

رآوری در سطح روستا باعث شاده اسات   تولیدات دامی روستای دوز کند، قابل توجه می باشد ولی نداشتن سیستم ف

 که این روستا سود چندانی در این حوزه نداشته باشد و بصورت خام فروشی به بازارهای مصرف اراله شود.
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 فضاییو  دیقتصاا ،جتماعیا ،طبیعی یتنگناهاو  قابلیتها یلویتبندو او توصیف ،شناسایی

 ؛استرو لشتغاو ا تولید جهت فعالیتی منظاو  تولید منابع

وضعیت طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی روستای دوزکند در ارتباط با روستاهای اطراف و بخش، در بخاش دوم  

به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، شناسایی قابلیت ها و تنگناهای تاثیر گذار بر منابع تولید و نظام فعالیتی در سطح 

ر مااتریس هاای چهارگاناه در حاوزه اقتصاادی و نظاام تولیاد        روستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، در جداول زی

 فعالیتی اراله شده است.

 دیقتصاا یها فعالیت هجایگاو  همیتا

 می ختهداپر منطقااه سطحدر  ها فعالیت فضایی یعزتوو  ها هگا سکونت غالب دیقتصاا نقش سیربر به بخش یندر ا

 (LQ) مکانی ضریب شاخصاز  یگیر هبهر با پایه دقتصاا لمداز  ها هسکونتگا دیقتصاانقش سیربر رمنظو  به. دشو

 ضریبو  تمرکز سنجش تکنیکدو  ترکیباز  ها فعالیت فضایی یعزتو سیربر رمنظو به همچنین. دشو می دهستفاا

 متمرکزاز  عما منطقااه سطحدر  ها فعالیت کنشکلیاپر یلگوا تمرکز سنجش تکنیک. دشو می دهستفاا (DQ) یعزتو

 .   دکر هداخو شناساییرا  ها فعالیت حتمالیا تمرکز طنقا یعزتو ضریب تکنیکو  هدد می نانش هکنداپر یا

 نیز ها فعالیت فضایی یعزتو ،روساتایی منطقاه   منظادر روستاها  نقش نشد شنرو وهعال تکنیکدو  یناز ا دهستفاا با

 میو دا ورزیکشا دقتصاا قالبدر  کلیت یک انعنو به روسااااااتاها نقش ینکها به توجه با. دمیگیر ارقر مطالعه ردمو

 .  دشو می ختهداپر روستاهادر  پایه میو دا ورزیکشا فعالیت عنو سیربر به بخش ینا نپایادر  دشو می تعریف

 ها هسکونتگادر  پایه دقتصاا تحلیل

     یها لیتفعا پایه دقتصاا تحلیل. در ستا پایه دقتصاا تحلیل روساااتاها غالب دیقتصاا نقش تعیین یهااز روش  یکی

       یناز ا ناشی تمحصوالو  تخدما ،کاال که پایه یا دیبنیا یها فعالیت. اول دشو می تقسیم قسمتدو  به ها هسکونتگا

 بردارد.  خلیدا فمصر هاآن  تمحصوال که تبعی یها فعالیت. دوم دشو می درصا یگرد یها هسکونتگا به تخدما

 به مددرآ یقرتز به منجر ها فعالیت ین. ادگیر می شکل پایه یها تفعالی سساا بر دیقتصاا شدر نظریه ینا مبنی

 یهااز روش  یکیدارد.  پیرا در  دیقتصاا یها بخش یگرد شدر مددر آ یقرتز ینو ا دشو می ستارو یا شهر دقتصاا

 حطر نی. در استای آن ا پایه فعالیت تعیینای  منطقه یاو  ملی مختلف حسطو رکا تقسیمدر  دیقتصاا نقش تحلیل

 فعالیت تعیین یهااز روش  یکی .دپذیر می رتصو روستاهای مورد مطالعه سطحدر  رکا تقسیم سساا بر تحلیل ینا

    ست.ا L.Q مکانی  ضریب تکنیکاز  دهستفاا پایه

 فعالیت یک ایبر هشد محاسبه LQگرا لفرمو ینا سساا بر

 که گرفت نتیجه انتو می باشد گترربز یکاز  هسکونتگا یکدر

 می بمحسو هسکونتگاای در آن  پایه فعالیت یک فعالیتن آ

آن  باشد یکاز  کوچکتر شاخص ینا گرا بالعکسو   دشو

 رد تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک هردر   LQ محاسبه. یدآ می رشما به تبعی فعالیت یک فعالیت

 گرفته منجاا روساااتاهای منظوماااه سطحر د تحلیل ینا که ستا تذکر به زمال. ستا هشدداده  ننشا یرز ولجد قالب

 متما شایدو  روستاها کثرا نقش ،گرفت می رتصو یسطح باالتردر  پایه دقتصاا تحلیل گرا رتصو ینا غیرو در  ستا
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دارای  هسکونتگا 27 مطالعه ردمو روساااتاهای  عمجمواز  ،پایه لشتغاا لمد سساا بر. مدآمی ستد به ورزیکشا نهاآ

 باشند. می خدماتی نقشدارای  ستارو 9و  صنعتی نقشدارای  هتگاسکون 14 ورزی،کشا نقش

روستای دوز کند در سطح منظومه انگوران دارای نقش خادماتی باوده و پاس از آن نقاش صانعتی ایان روساتا پار         

رنگترمی باشد، فعالیت کشاورزی در رده سوم واقع شده است، دلیل اصلی این موضوع داشتن نقش مرکازی در باین   

منطقه می باشد و نیز به دلیل قرار گیری در حاشیه جاده اصلی، نقش خدماتی این روستا پر رنگ تر شده  روستاهای

     است. 

 L.Q مبنی  بر روستاها پایه دقتصاا -37 ولجد

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.83 0.21 1.52 ایالو

 1.17 0.07 1.56 قرقان سفلی

 0.00 0.47 1.49 قرقان علیا

 1.32 0.15 1.48 قواق سفلی

 0.00 0.00 1.73 قواق علیا

 0.57 0.00 1.66 کاروانسرا

 0.71 0.17 1.56 یوسف اباد

 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 1.04 2.26 0.48 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 1.21 2.82 0.14 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 0.39 1.92 0.50 نصیراباد

 0.59 1.81 0.74 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.07 2.73 0.21 انگوران

 0.00 0.09 1.60 قوزیجاق سفلی

 0.00 0.18 1.64 قوزیجاق علیا

 0.00 0.15 1.65 کوسج سفلی

 0.48 0.22 1.54 کوسج علیا

 0.89 0.19 1.45 شهرک حلب

 0.00 0.00 0.00 استی گل
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.00 0.50 0.86 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 0.97 1.13 0.98 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 کحاجی این

 1.65 2.64 0.23 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه

 0.71 2.15 0.58 شیخ لر

 0.74 0.87 1.21 قشالق جوق سفلی

 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 2.27 2.42 0.26 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.84 0.81 ساغرچی

سرب و روی معدن 

 انگوران
0.00 0.00 0.00 

 0.00 1.85 0.77 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.73 کاکا

 0.00 0.33 1.56 گالبلو

 0.00 0.00 0.00 گنج اباد

 0.65 0.85 1.23 میانج

 0.65 0.83 1.24 ینگجه

 0.28 0.43 1.48 خورجهان

 0.34 0.32 1.53 قره زکی

 0.80 1.83 0.68 قره نا س

 0.41 0.29 1.51 قوزلو

 0.00 0.32 1.52 یاستی قلعه

 1.84 1.90 0.57 ابراهیم اباد

 0.62 0.80 1.19 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی

 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد

 0.25 1.10 1.12 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 2.00 0.62 1.14 سونتو
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 1.51 1.33 0.86 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 ی انگورانشهرک صنعت

 1.86 1.53 0.70 دوزکند

 0.00 1.74 0.86 قره آیی

 0.59 1.73 0.75 اوغلبیک علیا

 1.35 0.99 1.05 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.31 0.14 1.62 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 2.27 0.90 0.90 قلعه جوق سیاه منصور

 0.61 0.00 1.66 کاوکل

 1.69 0.18 1.26 وزمک

 0.48 0.71 1.29 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 1.48 0.09 1.17 اوچ تاش

 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد

 1.20 1.19 0.94 قره دره

 1.05 0.04 1.56 ه قشالققر

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 2.92 0.37 1.11 مغانلو

 

 منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو 

 تمرکز سطح سنجش تکنیکاز  روساااااتاها سطحدر  تخدماو  ها فعالیت یعزتو هنحو سیربر رمنظو به حطر یندر ا

 : ستا محاسبه قابل  یرز لفرمو طریقاز  تمرکز سطح سنجش تکنیک ین. در استا  هشد دهستفاا

 
 روسااتاآن  جمعیت یصددر سهم هنشاندهند  x،  روسااتادر  فعالیت یک یصددر سهم ههندد ننشا y لفرمو یندر ا

 یندر ا  C انمیز. هدد می ننشارا  خدمت یاو  فعالیت یک تمرکز انمیز ،تمرکز سطح شاخص یا Cو  باشد می
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در  فعالیتآن  تمرکز ههندد ننشا باشد یکتردنز 111 به  C چه هر. دگیر می ارقر 111و  صفر بین ارههمو  تکنیک

 هر ایبر روسااتاها رادر  تمرکز سطح شاخص محاسبه نتیجهزیاار  ولجد. باشد می مطالعه ردمو سطحاز  خاصی طنقا

 .  هدد  می ننشارا  تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک

 ظومه انگورانروستاهای منسطح در  تمرکز سطح شاخص -32 ولجد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.58 1.89 42.94 ایالو

 3.70 0.75 44.87 قرقان سفلی

 1028 6.54 42.91 قرقان علیا

 3.09 0.75 41.64 قواق سفلی

 0.16 1011 49.84 قواق علیا

 1.65 0.27 47.81 کاروانسرا

 2.02 2.02 44.88 یوسف اباد

 0.19 1019 1019 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 2.64 31.59 13.17 خایینک

 0.14 0.14 0.14 خضراباد

 3.13 39.62 3.13 زماین

 0.13 0.13 1014 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 1.14 27.45 14.30 نصیراباد

 1.26 25.26 20.60 مراش

 0.17 0.17 0.17 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.58 33.99 1.00 انگوران

 0.54 0.71 45.71 قوزیجاق سفلی

 0.40 2.17 47.04 قوزیجاق علیا

 0.79 1.39 47.04 کوسج سفلی

 0.34 1.95 43.35 کوسج علیا

 0.85 0.52 39.85 شهرک حلب

 0.23 0.23 0.23 استی گل

 0.13 0.13 0.13 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.22 6.92 24.78 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 2.65 15.70 27.65 بلندپرچین

 0.07 0.07 0.07 حاجی اینک
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 3.11 35.44 4.12 حسن آباد چایکند

 0.12 0.12 0.12 سیاه خانه

 1.61 30.18 15.89 شیخ لر

 2.24 12.24 34.74 قشالق جوق سفلی

 0.15 0.15 0.15 قشالق جوق علیا

 6.64 33.76 6.64 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.05 0.05 0.05 امیراباد

 0.36 26.11 23.17 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران

 0.57 25.96 21.88 قلعه جوق سادات

 0.50 0.50 49.50 کاکا

 0.21 4.55 45.03 بلوگال

 0.11 0.11 0.11 گنج اباد

 0.70 10.76 34.03 میانج

 1.33 11.12 35.03 ینگجه

 0.16 5.35 42.14 خورجهان

 0.81 4.22 43.99 قره زکی

 0.69 24.36 17.77 قره نا س

 0.67 3.41 43.14 قوزلو

 0.39 4.16 43.55 یاستی قلعه

 4.89 26.03 15.20 ابراهیم اباد

 1.48 10.85 33.77 یر/ایمر/ایم

 0.14 0.14 0.14 توت اغاجی

 0.20 0.20 0.20 حمزه اباد

 0.20 15.20 31.87 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 4.85 6.98 31.09 سونتو

 3.79 17.85 23.71 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 4.00 19.72 18.11 دوزکند

 0.23 24.77 24.77 قره آیی

 0.83 23.67 20.69 اوغلبیک علیا

 3.65 13.39 29.62 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.73 1.78 46.57 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 5.87 11.11 24.22 قلعه جوق سیاه منصور

 1.76 0.28 47.68 کاوکل

 4.91 1.82 35.84 وزمک

 1.00 9.54 36.77 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 4.09 0.37 33.01 اوچ تاش

 0.13 1014 0.13 قاسم اباد

 2.17 15.17 25.29 قره دره

 2.93 0.01 44.70 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 9.45 4.99 31.77 غانلوم

 46.64 35.63 21.03 مجموع
 

 دخو به روساااااااتاها سطحرا در  تمرکز سطح انمیز کمترین ورزیکشا ولجد یندر ا دشو می همشاهد که رهمانطو

 یعزتو روساااتاها نمیادر  ازنمتو رتصو به ورزیکشا یها فعالیت که ستا ینا معنی به مرا ین. استداده ا رختصاا

 سطحدر  چهرا  تمرکز سطح انمیز بیشترین خاادمات مقابل. در نیست متمرکز هسکونتگا چند یا کیو در  ستا هشد

 یا یکدر  خادماتی  یها فعالیت نسبی تمرکزاز  ننشا مرا ین. استداده ا رختصاا دخو به روستاهای ماورد مطالعاه  

. در کند می دید حکایتش تمرکزو از  بااااوده باال نیز صنعت ردمودر  تمرکز سطحهمچنااااین دارد.  هسکونتگا چند

 نمی باشد. ازنمتوچندان  منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو گفت انتو می عمجمو

دوز کند این وضعیت معکوس می باشد، این روستا جزو روستاهایی از منظوماه انگاوران مای باشاد کاه       در روستای 

 رکز باالیی برخوردار هستند. توزیع فعالیت های خدماتی یکنواخت بوده و در مقابل کشاورزی و صنعت از تم

 نهادر آ ها فعالیت ینا که نقاطی شناخت رمنظو به ها فعالیت مختلف یها وهگردر  تمرکز سطح سیربراز  پس

 یکدنز LQ تکنیک بهروش  نظراز  که تکنیک ین. ادشو می  دهستفاا ( DQ) یعزتو ضریب تکنیکاز  ستا متمرکز

  :از  ستا رتعبا  DQ محاسبه لفرمودارد.  دجوو عالیتف تمرکز طنقا امکددر  هدد می ننشا ستا

 
  که روستایی هر. در باشد می روستاها جمعیت یصددر سهم Xو  روستا هر شاغلین ادتعد یصددر سهمYدر آن  که

DQ دارد.    دجوو فعالیتاز  عنوآن  تمرکز روستادر آن  بیاید ستد به یکاز  بیشتر 
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 روستاها  سطحدر  ها فعالیت یعزتو ضریب تکنیک محاسبه -39جدول 

D.Q 
 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.15 0.30 2.13 ایالو
 2.70 0.16 3.60 قرقان سفلی
 0.00 0.78 2.45 قرقان علیا
 2.15 0.24 2.42 قواق سفلی
 0.00 0.00 2.63 قواق علیا
 1.13 0.00 3.27 کاروانسرا
 0.85 0.20 1.87 یوسف اباد
 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق
 0.00 0.00 0.00 تازه کند
 0.71 1.53 0.33 خایینک
 0.00 0.00 0.00 خضراباد
 0.50 1.16 0.06 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان
 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق
 0.00 0.00 0.00 کش اباد
 0.86 4.22 1.10 نصیراباد
 0.62 1.90 0.77 مراش
 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش
 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 0.62 1.57 0.12 انگوران
 0.00 0.07 1.21 قوزیجاق سفلی
 0.00 0.18 1.66 قوزیجاق علیا
 0.00 0.09 0.99 کوسج سفلی
 0.36 0.17 1.16 کوسج علیا
 0.64 0.13 1.04 شهرک حلب
 0.00 0.00 0.00 استی گل
 0.00 0.00 0.00 آباد آقبالغ حسن

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار
 0.00 0.32 0.56 اینچه سفلی
 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا
 0.76 0.88 0.76 بلندپرچین
 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 0.69 1.10 0.09 حسن آباد چایکند
 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه
 0.59 1.81 0.48 شیخ لر

 0.59 0.69 0.96 قشالق جوق سفلی
 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا
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D.Q 
 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.39 1.49 0.16 کپز
 0.00 0.00 0.00 ابراق
 0.00 0.00 0.00 امیراباد
 0.00 1.77 0.78 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران
 0.00 1.64 0.69 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.88 کاکا
 0.00 0.34 1.60 گالبلو
 0.00 0.00 0.00 گنج اباد
 0.71 0.93 1.34 میانج
 0.73 0.94 1.39 ینگجه

 0.39 0.59 2.06 خورجهان
 0.47 0.44 2.11 قره زکی
 1.00 2.31 0.86 قره نا س
 0.44 0.31 1.62 قوزلو

 0.00 0.28 1.33 یاستی قلعه
 1.42 1.46 0.44 ابراهیم اباد
 0.50 0.65 0.97 ایمیر/ایمر/
 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی
 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد
 0.24 1.07 1.09 امام کندی
 0.00 0.00 0.00 زرگر
 1.54 0.47 0.88 سونتو

 1.55 1.36 0.88 کهریزبیک
 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 2.38 1.96 0.90 دوزکند
 0.00 3.20 1.59 قره آیی

 0.79 2.31 1.01 اوغلبیک علیا
 1.19 0.88 0.93 ایده لو
 0.00 0.00 0.00 تودار
 0.00 0.00 0.00 جداقیه
 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ
 0.50 0.23 2.60 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو
 0.00 0.00 0.00 زرگران

 3.03 1.19 1.19 قلعه جوق سیاه منصور
 1.08 0.00 2.95 کاوکل
 2.22 0.24 1.67 وزمک
 0.98 1.43 2.60 تبریزک
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D.Q 
 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 سرچم
 0.00 0.00 0.00 کلی
 0.00 0.00 0.00 کوهول
 2.10 0.12 .671 اوچ تاش
 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد
 1.14 1.12 0.89 قره دره

 1.54 0.06 2.30 قره قشالق
 0.00 0.00 0.00 محموداباد
 4.52 0.58 1.72 مغانلو
 39.60 36.12 36.89 مجموع

 

. دشو می همشاهد نیز تکنیک یندر ا شدداده  ننشا تمرکز سطح لمددر  که ورزیکشا یها لیتفعا یعزتودر  ازنتو

در . شاد با می )قرقاان سافلی(   4011روستاها  متما نمیادر ورزیکشا یها فعالیت یعزتو ضریب بیشینه که ریطو به

 دعد ین. اباشد میمغانلو( ) 4052)نصیرآباد( و  4022 ترتیب به یعزضریب تو بیشینه تخدماو  صنعت بخشدر  مقابل

 صنعت بخشدر  روستاهای منظوماه   متوسط برابر 4052 جمعیتش به توجه با مغانلو یستادر رو که معناست ینا به

 متوسط برابر 4022 تخدما بخش شاغلینآن  جمعیت به توجه با طیبی نصااااااایرآباددر  رتصو همین به.  شاغلند

 .   ستا روستاهای منظومه

 به.  ستا یکاز  بیشتر ها بخش متما در یعزتو ضریب شاخص قلعه جوق سیاه منصاور  نظیر ها هگا سکونت برخی در

 که ستا بیشتر روسااااتاها متوسط به توجه با هشد بینی پیش ادتعداز  ها بخش متمادر  شاغلین ادتعد که معنی ینا

 .  ستا توجیه قابل ستاهارو یندر ا لشتغاا خنر دنبو بیشتر به توجه با مرا ینا

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا24مطالعه  ردمو روستای 81از  یعزتو ضریب لمد سساا بر

 . باشند می تخدما بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا 9و  صنعت بخشدر  تمرکزدارای 

برابار در حاوزه    1091برابر جمعیت خود در حاوزه کشااورزی،    109جدول باال نشان از آن دارد که روستای دوز کند، 

برابر درحوزه خدمات مشغول می باشد که نشان از وضعیت متفاوت این روستا در حوزه خدماتی دارد  2048صنعت و 

 که  در برنامه ریزی های آتی می بایست مد نظر قرار گرفته شود.
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -31جدول 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها صتفر

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ت
قو

 
 ها

اد
ص
اقت

 
  

وجود تنوع محصوالت 
 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 
 یتولید محصوالت

 منطقه

 گردشگری توسعه
 عرضه محوریت با

 محصوالت مستقیم
 منطقه خار

 غیر بهره گیری     
 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
مستعد فعالیت های مکمل 

 کشاورزی

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

رونق گردشگری  
 کشاورزی

ایجاد مشاغل 
جدید در حوزه 

 کشاورزی

      

 حاصل ویژه سود خروج عدم
 به محصوالت فروش از

روستاییان  مالکیت واسطه
 در تولید منابع عمده بر

 کشاورزی بخش

 
 تولیدات توسعه

 فراوری کشاورزی
 شده

  
افزایش 
اعتماد 
 اجتماعی

   
 غیر گیری بهره

 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

راه  مناسب افزوده ارزش
درختان صنعتی در 

 امنه ای با توجهروستاهای د
 محیطی شرایط

 های فعالیت توسعه
 جانبی کشاورزی

 فرایند زنجیره تکمیل
و  تولیدات صنعتی
 این توسعه بازریابی
 محصول

توسعه پایدار       
 زیت محیطی

 

 از توجهی قابل بخش تولید
 محصوالت کشاورزی منطقه

 بازاریابی توسعه 
 زراعی محصوالت

 منطقه

        

 گران تعدد گردش
 

گردشگری  توسعه 
 سطح در روستایی

 منطقه

        

 فرشبافی توسعه  فرشبافی واحدهای وجود
 منطقه

توسعه گردشگری 
و ایجاد فعالیت 

 های نوین

افزایش 
خدمات 
 روستایی

اشتغازایی و 
جذب 
 جوانان

 غیر گیری بهره   
 مراتع از مخرب

 

 فرایند زنجیره تکمیل  پرورش زالو امکان
توسعه  و زالو پرورش
 محصول این بازریابی

رعایت     
اصول 
 بهداشتی

 غیر گیری بهره 
 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

 تولید باالی نسبتا میزان
 شیر

 فرایند زنجیره تکمیل 
توسعه  و شیر تولید

 محصول این بازریابی

افزایش نظارت    
نهادهای 
 بهداشتی

    

         فرایند زنجیره تکمیل رد عملکرد اقزایش صنعتی محصوالت کشت
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها صتفر

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

 محصوالت هکتار
 کشاورزی

محصوالت  تولید
 وتوسعه صنعتی
 محصول این بازریابی

 بازاریابی توسعه  بازار فروش محصوالت  وجود
 تولیدی محصوالت

 منطقه

 گردشگری توسعه
طریق  از روستایی
 جاذبه معرفی
 منطقه روستایی

       

وجود  کارگاه های صنعتی 
 ولیدیو ت

 فراوری توسعه 
 کشاورزی تولیدات

ارتقا عدالت   
 اجتماعی

بهره گیری   
از اصول 
توسعه 
 پایدار

   

 اولیه مواد بودن دسترس در
 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی

 فراوری توسعه 
 کشاورزی تولیدات

 تولیدات توسعه
 بومی دستی صنایع

 منطقه درسطح

       

 برای منایع آب وجود
 زالو رشپرو

مهاجرت    ایجاد مشاغل جدید 
 معکوس

بهره گیری  
غیر مخرب 
از منایع 

 آب

   

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی متعدد 
 سطحی و زیر سطحی

افزایش راندمان  
تولیدات کشاورزی با 
استفاده از منابع اب 

 موجود

توسعه گردشگری 
 روستایی

       

حاصلخیزی خاک در بخش 
 ه ایهای کوهپای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید از        
طریق افزایش 
عملکرد بر هکتار 

تولیدات 
 کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد 
روستایان با توسعه 
 کشت گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

توسعه گردشگری 
با محوریت عرضه 

تقیم دمنوشها، مس
عرقیات و 

محصوالت گیاهی و 
 دارویی

توسعه  
اموزش های 
مرتبط با 
شناخت 
گیاهان 
دارویی و 
 مزایای آنها

بهره برداری غیر    
مخرب و پایداراز 

 مراتع
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها صتفر

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

وجود گونه های متنوع 
 جانوری

توعه فعالیت خای 
مرتبط با پروروش دام 
های خار و فرآورده 
 های مرتبط با آنها

گردشگری  توسعه 
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
توسعه تولیدات  رویش گیاهان دارویی

منطقه در زمینه 
 گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری غیر       
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

تنوع ویژگی های 
رفولوژیک )کوهپایه، ژلومو

 کوهستان(

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

       

وجود جاذبه های گردشگری 
 طبیعی

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
برخورداری از چشم 
اندازهای منحصر بفرد 

 طبیعی

ری توسعه گردشگ  
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -31ادامه جدول 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 کشاورزی محصوالت

 و سازی هبهین امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

ها
ف 

صع
 

اد
ص
اقت

 
  

 به منطقه آبی منابع هدررفت
 تولید شیوه بودن سنتی واسطه

 

 رفت هدر از جلوگیری
بهینه  منظور به منابع
 و تولید فرایند سازی

 راندمان افزایش

استفاده از     
 روش های

مدرن 
 ابیاری

   

 کار به تکنولوژی در محدودیت
  تولیدات در شده گرفته

 کشاورزی

 تولید تکنولوژی ارتقا
 منظور به کشاورزی

 کیفی کمی و توسعه
 کشاورزی محصوالت

 تولید تکنولوژی ارتقا
بهینه  منظور به کشاورزی
 تولید فرایند سازی

افزایش   
نرخ 

اشتغال 
 روستا

     

 سیساتتا در محدودیت
 کشاورزی تولید پشتیبان

 تاسیسات گسترش
 تولید پشتیبان
هدف  با کشاورزی

 برای سازی زمینه
 کیفیت و تنوع افزایش

 محصوالت

 تاسیسات گسترش
 کشاورزی تولید پشتیبان

 به
 زنجیره تکمیل منظور

 تولید فرایند

        

 محصوالت عرضه دشواری
 مصرف بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط

 عرضه تسهیل
 از منطقه حصوالت
 بهبود طریق
 و حمل های زیرساخت

 افزایش منظور به نقل
کیفی  و توسعه تنوع

 محصوالت

 

        

 تبدیلی صنایع وجود عدم
 کشاورزی تولیدات با مرتبط

  منطقه
 

 تبدیلی صنایع گسترش 
 راستای در منطقه در

 های زنجیره تکمیل
 محصوالت تولید فرایند

        

 و تقویت     دستی صنایع تولیدات افول
 مشاغل توسعه

 در خانگی
 زمینه تولید

 دستی صنایع
 بومی

 ارتقا بستر سازی فراهم      
 دستی صنایع تولید
 منظور به منطقه بومی

 بومی هویت حفظ

 غالب نبودن بیمه پوشش تحت
 دامی و کشاورزی تولیدات

 منطقه

 بیمه پوشش تحت       
 دادن قرار

 تولیدی صوالتمح
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 کشاورزی محصوالت

 و سازی هبهین امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

 روستاییان و اموال
 جبران راستای در

مالی  خسارات
 احتمالی

 به رسانی اطالع در محدودیت
 مورد در محلی کنندگان تولید

 و بهینه تولید های روش
 بازار وضعیت

اطالع  وضعیت ارتقا
 تولید به رسانی
 در محلی کنندگان
 کیفی توسعه راستای

 کشاورزی محصوالت

         

اهداف  با مراتع ریبتخ
اقتصادی تغییر کاربری غیر 

 مجاز

توسعه   
گردشگری در 

راستای  
 توسعه پایدار

افزایش   
نظارت 

ارگانهای 
 مسئول

تعیین مکانهای   
مناسب برای 
فعالیت ها در 

 خواستی

 

 نسبت دام تعداد بودن بیشتر
 ها چراگاه ظرفیت به

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 کشت توسعه       
 ای علوفه نباتات

 عنوان کشت به
 راستای در دوم

 از جلوگیری
 تخریب

 فرسایش و مراتع
 خاک

 

 از روستاییان سرمایه خروج
 به روستالیان انداز پس( منطقه
 در غالبا روستاهای بزرگ ویژه
 گذاری سرمایه منطقه از خارج

 میشود(

 سرمایه برای سازی زمینه 
 در بومیان گذاری

 فرایند تکمیل ستایرا
محصوالت  تولید

 کشاورزی

افزایش   
اعتماد 

 اجتماعی

     

 های زیرساخت وجود عدم
 ای حرفه تخصصی آموزش
 درسطح کشاورزی با مرتبط

 منطقه

 های زیرساخت ایجاد
 تخصصی آموزش

 در کشاورزی
 کیفیت افزایش راستای

 محصوالت تنوع و
 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
م 
بو ی
خت
شنا

 

 لودگی منابع آب و خاکآ

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی 
و کیفی محصوالت 

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 
راستای 

   

جلوگیری 
از الوده 
شدن 
منابع 

 

جلوگیری از 
تخریب مراتع و 
منابع طبیعی با 
کاهش اثرات سو 
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 کشاورزی محصوالت

 و سازی هبهین امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

استفاده از  کشاورزی و دامی
پتانسیل های 
 گردشگری آن

طبیعی 
منطقه با 
کاهش 
اثرات سو 
دفع 

نامناسب 
 زباله ها

دفع نامناسب زباله 
 ها 

دفع نامناسب فاضالب )چاه 
 جذبی(

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی 
و کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

     

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

فاضالب 
 وستاهار

   

دفهع پساب های برخی 
 واحدهای کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی 
و کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 
راستای 
استفاده از 

پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

 سماندهاپ

   

قرار گرفتن  در محدوده خطر 
        نسبی زیاد زلزله

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های 

زلزله خیز با هدف 
کاهش خسارات 
جانی و مالی در 
 صورت بوز سوانح

  

قرار گرفتن در نزدیکی پهنه 
        زمین لغزش

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های 
با زمین لغزش 
هدف کاهش 
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 کشاورزی محصوالت

 و سازی هبهین امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

متولی 
 توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 جانی خسارات

 در مالی و

 منطقه

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

خسارات جانی و 
مالی در صورت 

 بوز سوانح

قرار گرفتن در پهنه خطر سیل 
        خیزی کم

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های 

سیل خیز با هدف 
کاهش خسارات 
جانی و مالی در 
 صورت بوز سوانح

  

 
 

 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -31ادامه جدول  

 ریس چهار گانهمات

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی
 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان
 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان
 های ظرفیت
  اجتماعی
 منطقه

 عملکرد ارتقا کانام
 نهادی ساختار

 متولی توسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده
 منابع

 طبیعی
 منطقه

 خسارات بروز احتمال
 در مالی و جانی
 منطقه

 سوانح بروز صورت در
 طبیعی

 تخریب احتمال
منابع طبیعی غرب 

 منطقه
 بومی هویت تهدید

ت
قو

 
 ها

اد
تص
اق

 
  

وجود تنوع محصوالت 
 کشاورزی

 
 بیبازاریا توسعه

 تولیدی محصوالت
 منطقه

 با گردشگری توسعه
 عرضه محوریت
 محصوالت مستقیم
 منطقه خار

     
 غیر بهره گیری

 از پایدار و مخرب
 مراتع

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
 مستعد فعالیت های باغداری

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی
         

 از حاصل ویژه سود خروج عدم
 واسطه به التمحصو فروش
 عمده روستاییان بر مالکیت
 کشاورزی بخش در تولید منابع

 تولیدات توسعه 
       شده فراوری کشاورزی

 غیر گیری بهره
 از پایدار و مخرب
 مراتع

 

 راه انداری مناسب افزوده ارزش
زنبور عسل در روستاهای دامنه 

زنبور  های فعالیت توسعه
 منطقه غرب  داری در

 فرایند زنجیره تکمیل
        و توسعه  عسل تولید
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 ریس چهار گانهمات

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی
 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان
 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان
 های ظرفیت
  اجتماعی
 منطقه

 عملکرد ارتقا کانام
 نهادی ساختار

 متولی توسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده
 منابع

 طبیعی
 منطقه

 خسارات بروز احتمال
 در مالی و جانی
 منطقه

 سوانح بروز صورت در
 طبیعی

 تخریب احتمال
منابع طبیعی غرب 

 منطقه
 بومی هویت تهدید

 محصول این بازریابی محیطی شرایط ای با توجه
 از توجهی قابل بخش تولید

 سیب زمینی  و گندم منطقه
 بازاریابی توسعه 

         منطقه زراعی محصوالت

تعدد دامداری ها با عملکرد 
 منطقه ای

 
 در پرورش دام توسعه 

         منطقه سطح

 صنعتی تولید واحدهای دوجو
 تولید خوراک دام توسعه  خوراک دام

 غیر گیری بهره       منطقه سطح
  مراتع از مخرب

 ساالنه تولید باالی نسبتا میزان
  عسل

 فرایند زنجیره تکمیل
توسعه  و عسل تولید

 محصول این بازریابی
      

 غیر گیری بهره
 از پایدار و مخرب
 مراتع

 

  شیر تولید االیب نسبتا میزان
 فرایند زنجیره تکمیل
توسعه  و شیر تولید

 محصول این بازریابی
        

 دانه( صنعتی محصوالت کشت
 )روغنی های

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 فرایند زنجیره تکمیل
 روغنی های دانه تولید

 این بازریابی وتوسعه
 محصول

        

الت در بازار فروش محصو وجود
  روستای وکیل آباد

 بازاریابی توسعه
 تولیدی محصوالت

 منطقه

 گردشگری توسعه
طریق  از روستایی
 جاذبه معرفی

 منطقه روستایی

       

وجود  کارگاه های صنعتی و 
 تولیدات فراوری توسعه  تولیدی

         کشاورزی

 اولیه مواد بودن دسترس در
 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی
 تولیدات فراوری توسعه 

 کشاورزی

 تولیدات توسعه
 بومی دستی صنایع
 منطقه درسطح

       

 ذخیره منابع آب و امکان وجود
 و کشاورزی مصارف برای آب

 ماهی پرورش

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی
         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی متعدد سطحی 
  و زیر سطحی

ش راندمان تولیدات افزای
کشاورزی با استفاده از 

 منابع اب موجود

توسعه گردشگری در 
حوزه ابدرمانی و آب 

 های معدنی
       

حاصلخیزی خاک در بخش 
 های دشتی و کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی
       

افزایش تولید از 
طریق افزایش 

عملکرد بر هکتار 
 زیتولیدات کشاور
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 ریس چهار گانهمات

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی
 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان
 به بهینه رسانی

 ساکنین منطقه

 ارتقا امکان
 های ظرفیت
  اجتماعی
 منطقه

 عملکرد ارتقا کانام
 نهادی ساختار

 متولی توسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده
 منابع

 طبیعی
 منطقه

 خسارات بروز احتمال
 در مالی و جانی
 منطقه

 سوانح بروز صورت در
 طبیعی

 تخریب احتمال
منابع طبیعی غرب 

 منطقه
 بومی هویت تهدید

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد روستایان 
با توسعه کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 
 کشاورزی فرآوری شده

توسعه گردشگری با 
محوریت عرضه 

مستقیم دمنوشها، 
عرقیات و محصوالت 

 گیاهی و دارویی

 

توسعه اموزش 
های مرتبط 
با شناخت 
گیاهان 

دارویی و 
 مزایای آنها

   
بهره برداری غیر 
مخرب و پایداراز 

 مراتع
 

 وجود گونه های متنوع جانوری

توعه فعالیت خای 
مرتبط با پروروش دام 
های خار و فرآورده 

 های مرتبط با آنها

توسعه گردشگری  
       طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی 
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت به 
 مزیت های منطقه

توسعه تولیدات منطقه  ییرویش گیاهان دارو
 در زمینه گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
       کشاورزی فرآوری شده

بهره برداری غیر 
مخرب و پایداراز 

 مراتع
 

تنوع ویژگی های 
ژلومورفولوژیک )دشت، 

 کوهپایه، کوهستان(
توسعه گردشگری   

        طبیعی )اکوتوریسم(

وجود جاذبه های گردشگری 
وسعه گردشگری ت   طبیعی

       طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی 
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت به 
 مزیت های منطقه

برخورداری از چشم اندازهای 
توسعه گردشگری    منحصر بفرد طبیعی

       طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی 
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت به 
 مزیت های منطقه
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ارتقاء  و کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت

 یا بخش؛ روستاهای هدف دهستان آنها در هایمهارت

همانگونه که در بخش مربوط به جمعیت شناسی و تحوالت جمعیتی و نیز مباحث مربوط به اشتغال روستایی به 

عمدتا به فعالیت های خدماتی مشغول بوده و این فعالیت ها تفصیل اشاره شد، روستالیان سکونتگاه مورد مطالعه 

ارتباط مستقیمی با شرایط اقلیمی و آب و هوای شهرستان ماهنشان دارد، فعالیت های خدماتی منطقه در فصول 

گرم سال مناسب بوده و در فصول سرد و زمستان از رونق می افتد، لذا در این فصول به دلیل مشکالت اقتصادی و 

فعالیت های اقتصادی الزم در روستا به شهرهای زنجان، کرج و تهران مهاجرت نموده و به فعالیت های متفرقه  نبودن

مشغول می شوند، در حالت کلی می توان چنین بیان نمود که جوانان و سرپرستان جویای کار در سطح روستا در 

رت احداث و بهره برداری از فعالیت های فصول بهار و تابستان ، شاغل و پس از آن بیکار می شوند که در صو

اقتصادی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی، فعالیت اقتصادی در سطح روستا ایجاد 

خواهد شد. البته در خصور کشاورزی نیز این وضعیت صادق بوده و روستالیان پس از برداشت محصوالت کشاورزی، 

 سمت شهرها بصورت فصلی مهاجرت می کنند. تاحدودی بیکار شده و به

جوانان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران در رده بیکار 

محصوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکاران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا اراله شده و به تفصیل توضیح 

آموزش ها و مهارت های الزم نیز در جدول ذیل، در خصور هریک های فعالیت های داده است و در خصور 

اقتصادی پیشنهادی برای توسعه اقتصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز همراه با ارگانهای حامی، 

 اطالعات مورد نیاز اراله شده است.

 قا ظرفیت نیروی انسانیتعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارت -31جدول 

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده آموزش های مورد نیاز فعالیت های پیش بینی شده

 گردشگری
آشنایی با اصول و روشهای بوم گردی، روش 

 های پخت غذای سنتی و ...
 فنی و حرفه ای –میراث فرهنگی

 قالی بافی
آشنایی با نحوه ترسیم نقشه، تهیه خامه، دار 

 بافت، پرداخت و ...قالی، 
فنی  –خوشه فرش و میراث فرهنگی 

 و حرفه ای

 پرورش قارچ
آشنایی با انواع قارچ، محل نگهداری، شرایط 

 نگهداری، زمان برداشت و ...
 جهاد کشاورزی

 پرورش دام و طیور
آشنایی با بیماری های دام و طیور، غذای 

 مصرفی، نگهداری و ...
 جهاد کشاورزی

 سردخانه
ی با انواع سردخانه، محصوالت سردخانه آشنای

ای، نحوه نگهداری در فصول مختلف، سیستم 
 های تاسیساتی و ...

 فنی  وحرفه ای، جهاد کشاورزی

 صنایع تبدیلی شیر
روشهای جمع آوری، پخت، تولید، بسته بندی 

 و ... صنایع لبنی
دامپزشکی و صنایع و معادن و جهاد 

 کشاورزی

 پرورش زالو
زالو، شرایط نگهداری، بیماریها و  شناخت نوع

... 
 جهاد کشاورزی
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 تخدماو  فعالیتها زیبرندسا بر تاکید با ستارو یظرفیتها مهمترین یلویتبندو او شناسایی

 ستارو دیقتصاا کتحر جهت نهااپیشرو  لویتدارای او تخدما یا تولید یهارمحو تعیین ایبر

در  لتحو یندآفر تسریع فهد با توسعه کمحر یها وژهپر حیاطری ا منطقه توسعه مردر ا راکا یها سیاستاز  یکی

 همافررا  نسانیا تر بمطلو یها فعالیت توسعه نمکاا زمال یبسترها دیجاا با کمحر یها وژهپر. باشد می مناطق ینا

 طیمحی یستز دی،قتصاا ،جتماعیا مختلف یها مینهدر ز مثبت تتحوال سمت به نندابتو نسانیا معاجو تا ندآور می

مشخص شده  یها زهحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذ. داردبر مگا هغیرو 

 با ولجد قالبدر  دی،قتصاا دیکررو با زهحو هر انپیشرو  کمحر یها وژهپر بخش یندر اباارای منظومااه انگااوران،   

 . ددگر می لهارا روستا دیقتصاا غالب دکررکا بر تاکید

 اقتصادی تحرک جهت هاپیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید تعیین محورهای --37ل جدو

 پروژه های محرک و پیشران ریز کارکرد کارکرد غالب روستا

 خدماتی

 نپشتیبا خدماتی مرکز

صنعتی، پرورش دام  اتتولید

 سبک و سنگین

 

 واحد اقامتی 21فیت احداث واحد بوم گردی و باغ خانوادگی در حاشیه جاده اصلی با ظر

 کوچک میدا یحدهاوا زیبهساو  اثحدا

 هزار اصله4تولید درختان صنعتی با ظرفیت 

 1511پرورش زالو با ظرفیت 

 ورزیکشا تالآ ماشین فنی تخدما گاهیرکا یحدهاوا اثحدا

 تن 21احداث ایستگاه جمع آوری شیر با ظرفیت 

 ورزیکشاادوات  و ها دهنها وشفر نمایندگی ایجاد
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های کارآفرینی مستقل )خصوصی و تعاونی( قابل اجراء توسط های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

اندیشی با های مناسب از طریق گفتگو با اجتماع بومی و همساکنین بومی با استفاده از فناوری

 کارآفرینان محلی؛

مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که  کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه های مختلف

موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه  (Entrepreneurship) کارآفرینی

دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی 

کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار که در 

در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش ها و گرایش  71آفرینی پیش می رویم. در اواخر دهه ی 

 به. آمد وجود به خوداشتغال افراد و کوچک کارهای  های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و

 انجام شناسی روان و شناسی جامعه مدیریت، اقتصاد، دیدگاه چهار از زیادی مطالعات پدیده این عمیق تاثیرات علت

مانند سایر مفاهیم علوم انسانی اراله ی تعریفی  فراوان، محققین تالش و کارآفرینی بررسی قدمت باوجود. است شده

خص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم، خود شامل نکات قطعی و مش

جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری، نوآوری و ... به این مفهوم اضافه 

 شده است. 

ه بیان ایده های مرتبط با کارآفرینی به پردازند به در جلسات برگزار شده با ساکنین روستا، مردم قبل از اینکه ب

مشکالت موجود در توسعه اقتصادی روستا پرداختند، لذا در این بحث همراه با بیان ایده های کارآفرینی، مسایل و 

 مشکالت موجود نیز اراله می شود.

 ایده های جمع آوری شده مرتبط با موضوع طرح -31جدول 

 پیشنهادات توضیحات

 کود کمپوست آوری زباله روستا و تهیه کود کمپستجمع 

 پرورش درختان صنعتی -

 گاوداری -

 فرش بافی کارگاه فرش بافی که اساتید ان از بهزیستی و کمیته امداد است

 بازار هفتگی  خانوار خرید و فروش دامداری میکنند( 111فروش حیوانات دامداری در بازار یک روزه )

 پرورش زالو -

 گردشگری فاده از طبیعت اطراف روستا است

 تولید قارچ زمینه مناسب برای تولیدت این محصول
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 ؛ستارو ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمیو  کیفی نتایج تعیین

: کند می تقسیم بخشدو  بهرا  منطقه هر یها فعالیت ،که در بند قبل مورد بررسای قارار گرفات    دقتصاا پایه نظریه

 ملی دقتصاا شدر به ساسا آن ا شدر ینابنابرو  دشو می فمصر منطقهاز  رجخاآن در  حاصل که پایه یا دراتصا بخش

 جمعیتی. ستا بستهاو منطقه جمعیت شدر بهآن  شگستر که محلی بستهوا صنایع یا تخدما بخشو   ستا طمربو

 می دبوجورا  هغیرو  نقلو  حمل ،بانک زه،مغا نچو دماتیخ به زنیاآورده و  همافررا  پایه یها فعالیت رکا وینیر که

در  لشتغاا ،کند می نگرگورا د منطقه یک دیقتصاا رساختا که مهمی وینیر دقتصاا پایه نظریه سساابرآورد. 

 یا تأثیر ین. ااردگذ می تأثیر منطقه لشتغاو ا جمعیت بر بخش یندر ا گرگونیو د باشد می منطقه پایه یها فعالیت

 جمعیتدر  )تغییر غیرمستقیم یاو  ند(دار لشتغاا پایه یها فعالیتدر  که ادیفرا ادتعددر  )تغییر مستقیم رتصو به

 ،فیعیر) کند می اپید دنمو (آورد می دبوجورا  خدماتی مشاغل به زنیا دخو لنباد به که پایه لشتغاا به بستهوا

دارای دو ویژگااای قل احد پایه لشتغاا که سیدر نتیجه ینا به انتو می شد گفته نچهآ یجمعبند با ( 21-22 :1419

 است:

  ،ستاگر کل لف(ا

 . نددار یمندونیر تیدراصا جنبةآن  تمحصوال (ب

 مکمل (ب ،ستاگر جمعیت لف(: استا یژگیدارای دو و قلانیز حد خدماتی لشتغاا که دشو می نتیجه همچنین

 دیقتصاا  جتماعیا یها فعالیت دهگستر طیف که شتدا جهتو نیز نکته ینا به بایستی می لبته. استا پایه لشتغاا

 بهرا  لشتغاا ل،محصو دنبو تیدراصاو  ییاگر جمعیت ،ییاگر محل یهارمعیا بنتخاا با انتو نمی حتیرا به ،مناطق

ز ا یکمتر مرتبهدر  لبتها که ودفزا قبل اردمو به نیز ییگرد یهارمعیا انتو می. دکر تقسیم غیرپایهو  پایه بخش دو

 :دنمو خالصه یرز ولجدرا در  هارمعیا ینا انتو که می گیرند می ارقر همیتا جهدر

 پایه دقتصادر ا لشتغاا یبند طبقه ایبر ساسیا یهارمعیا-31 ولجد

 همیتا جهدر
 رمعیا

 غیرپایه لشتغاا پایه لشتغاا

 لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو

 ستاگر محل درجه یک
 تیدراصا جنبه
 دارد یمندونیر

 جمعیت گراست
مورد مصرف جمعیت 

 محلی است

 درجه دو

 منطقه رجخادر  ساسیا تتصمیما -
 می شودگرفته 

 جنبه تولیدی دارد -

 جنبه عمده فروشی دارد -

 

ساسی ا تتصمیما
گرفته  محلدر  فعالیت

 .دشو می
 

 1478: 125 ی،ماجد: ماخذ

 اتتغییر ندرو بینی پیشدو  تبعیو  پایه یها فعالیت شناختاز  پس: پایه یها فعالیت انمیزو  ها ضریب پیشبینی

را  پایه بخشدر  لشتغاا انمیز. دکر آوردبررا  تبعیو  پایه یها فعالیتدر  لشتغاا انتو می ،نظرردمو یضریبهادر 

 لمداز  رجخار د ا،نزوبر یمتغیرها انعنو به پایه یها فعالیت نکهآ نخست: دکر بینی پیش رتصودو  به انتو می

 باو  ل،مد خلرا در دا پایه مشاغل نکهآ یگر. دشوند گرفته رکا به تبعی لشتغاا محاسبة ایبر سپسو  هشد تعیین

 .دنمو آوردبر مشاغل ینا ةکنند تعیین دیقتصاا بطروا تحلیل



 �7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

414 

 

 هفتدر  لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یگیرربکا یندافر:لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یبررکا

 : ددمیگر معرفی مقد

 .ستادفر سطح یکو  مطالعه ردمو منطقه دقتصاا رساختااز  زنیا ردمو تطالعاا تنظیمآوری و  جمعاول:  مقد

 منطقه. دیقتصاا یفعالیتها دنبو پایه غیر یا پایه تحلیلدر  (.L.Q ) مکانی ضریب یگیرربکادوم:  مقد

 به دموجو یبخشهااز  یک هر ایبر ضریب ینا 1485-1491 ساله 11دوره  ایبر عامل شدر محاسبه: مسو مقد

 .ددمیگر محاسبه  پایه بخش انعنو

 .ددمیگر محاسبه پایه بخشدر  لشتغاا کل انمیز قسمت ین: در ارمچها مقد

 .منطقه دیقتصاا یفعالیتها مهم یبخشها ایبر  B.Mضریب  محاسبه: پنجم مقد

پایه  ریتئو دنبو معتبر ضفر باو  یرز بطهرا یمبنا بر (t+nفق )ا لسادر  منطقه کل لشتغاا بینی پیش: ششم مقد

 یکسانند. پایه لشتغاو ا کل لشتغاا هیندافز ضریب که معنا بدین نماز لطودر  دقتصاا

  پایه غیر لشتغاا کل بینی پیش: هفتم مقد

 جدول ذیل برآورد تعداد شاغلین به روش باال می باشد.

 شاغلین در روستای دوز کندبرآورد تعداد  -33جدول 

 گروه فعالیت روستا

اشتغال 

پایه در 

 tسال 

درصد ساالنه 

رشد اشتغال 

در گذشته 

 (91تا  85)

عامل رشد 

برای دوره 

ساله  11

 پیش بینی

اصالح کمتر از 

درصد  1044

متوسط 

 مجموع

پیش بینی 

اشتغال پایه در 

 +t 11سال

BM 

et  

مجموع 

کل 

 اشتغال

Ne 

شاغلین 

غیر 

 پایه

 وزکندد

 صنعت
123 5.92 1.59 0.40 128 

2.21 
283 1.04 - 

 کشاورزی
114         

  
    125 

 خدمات
35         

  
    38 

 

حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفاظ و ارتقاای قادرت خریاد و رفااه       این طرح و دولت،یکی از اهداف مهم 

 24محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعاه اسات. در مااده    زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد 

به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامات   درامدبودن  انهمنصف اعالمیه جهانی حقوق بشر بر

اهداف زیر مورد تاکیاد قارار    1971ژولن   22مصوب  145انسانی تامین کند، تاکید شده است. در توصیه نامه شماره

 رفته اند:گ

و  ماردم باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای هماه   درآمدتعیین حداقل  -الف

 خانواده آنان باشد.

ماورد حمایات    درآماد را از نظار حاداقل ساطوح مجااز      مردمباید آن باشد که  درامدهدف اصلی تعیین حداقل  -ب

 .اجتماعی الزم قرار دهد
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و هام بنگااه      ماردم ، شرایطی را ایجاد می  کند که برمبنای آن ها هام  درآمدتعیین حداقل  یبرا ییارهایمع داشتن

 اماه می  توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد. معیارها همچنین محایط باثباات تاری را بارای برن     ی اقتصادیها

  :این معیارها عبارتند از فریزی بوجود می  آورد

 آنها ایه خانواده و مردم نیازهای -1

در  درآماد پایاه  می گردد. بر این اسااس   درامد تعیین، نیاز پایه و اساسی جهت تعیین درآمدهنگام تعیین حداقل  به

را نتواند بپاردازد بهتار اسات فعالیات      درآمدبوده و هر رشته فعالیتی که آن سطح  مردمحد پوشش نیازهای اساسی 

باه نظار مای     »المللی کار در این زمینه چنین اشاره می  کند:  ن. سازمان بیاشدداشته بکمتری  درآمدنکند تا اینکه 

رسد که مفهوم حداقل نیازهای اجتماعی می  تواند به مفهوم حیثیت انساانی مارتبط گاردد. بادین معنای کاه یاک        

وه اجتمااعی،  خانواده نباید در اثر فقر مجبور به آن چنان زندگی بشود کاه وی را از دیگار خاانواده هاای هماین گار      

 «مشخص و جدا سازد.

 کشور دردرآمدها  عمومی سطح -2

قبل از هر چیز ضرورت ایجاد می کند که از »سازمان بین  المللی کار چنین مقرر می  دارد :  41توصیه نامه شماره  

ه  اناد،  آن متشکل بوده و پیمان  های جمعی منعقد ساخت مردمکه در کارهای مشابه و در صنایعی که  درآمدینرخ 

ها در کشاور  درآماد ای ممکان نباشاد از ساطح عماومی       ساه می  شود، الهام گرفته شود و هرگاه چنین مقای تعیین

ی کاه برحساب جنسایت،    درآمادهای ها در یک کشور توسط آمارهایی از متوسط درآمدسطح عمومی « استفاده شود.

 ر اندازه  گیری می  شود.شاخه فعالیت اقتصادی  گروه شغلی و مکان طبقه  بندی شده است، بهت

 آن تغییرات و زندگی هزینه -4

کشورها شاخص بهای مصرفی را با توجه به سطوح قیمت  هایی که رفااه و نیازهاای اساسای خانوارهاای کام       بیشتر

درآمد را تحت تاثیر قرار می  دهد، اندازه  گیری می  کنند. متوسط هزینه برحسب اناواع خاار خانوارهاا  نیاز مای       

 در نظر گرفته شود. درآمددر تعیین سطوح حداقل تواند 

  اجتماعی تامین مزایای -4

یکی از شیوه  های پشتیبانی از نیروهای فعال و کارگری جامعه است و دیگر  حمایت  هاا مای     درآمدحداقل  تعیین

ماعی و ساایر حمایات    تواند شامل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال باشد. دستیابی به مزایای تامین اجت

 است. درامد قلها و سیاست  های کاهش فقر، معیار مهمی در تعیین حدا

  اجتماعی های گروه سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

پایه متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه  های مختلف اجتماعی، متوسط  مخارج و  استانداردهای زندگی بر معیارهای

اتاق  های مسکونی، نسبت  ای کاالیی،  سایر معیارهای استاندارهای زندگی از قبیل تعدادمخارج کل بر مبنای سبده

اجاره مسکن خانوارها، متوسط تعداد اعضاء خانوار، نسبت اعضاء با تحصیالت باالتر از مقدماتی در خاانوار و .... اغلاب   

 .صورت می  پذیرد

 اقتصادی عوامل -1
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ی، ساطوح بهاره  وری، ساطح اشاتغال و ظرفیات پرداخات از جملاه عوامال         عواملی همچون الزامات توسعه اقتصاد

در نظر گرفته می  شوند. معیارهای توسعه اقتصادی همانند تغییر  درآمداقتصادی هستند که در تعیین سطح حداقل 

در تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت، تغییر در سهم نسبی بخش های کشاورزی، صانعت، خادمات در   

تولید ناخالص داخلی،  تغییر در ارزش تولیدات صنعتی یا ارزش بازرگانی خارجی به قیمت هاای ثابات و معیارهاای    

فعالیت های اقتصادی همانند تغییر در میزان بیکاری و یا  تغییر درصد افراد شاغل در بخش های کشاورزی، صانعت  

 و خدمات و . . .  می توانند مد نظر قرار گیرند.

 در کشورهای مختلف درآمدمعیارها و ضوابط تعیین حداقل   -777جدول 

 ضوابط مورد عمل یا توصیه نامه ها
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 * *    * * * * و خانواده های آنان مردمنیازهای  -1

  * * * * *  * * در کشور درآمدهاسطح عمومی  -2

  * * * * * * * * هزینه زندگی و تغییرات آن -4

         * مزایای تامین اجتماعی -4

  * *      * درقیاس با دیگر گروه های اجتماعی مردمسطح زندگی  -5

  * * *  * * * * بهره وری -عوامل اقتصادی -1

 * *    *  *  تورم -7

   *  *     درآمدقل ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حدا-8

   *       آخرین وضعیت اقتصادی -9

   *       شاخص قیمت عمده فروشی -11

  *        درآمد ملی و متوسط درآمد سرانه -11

 

با این تفاصیل تعیین حداقل درآمد یا درآمد قابل تابعی از شرایط حاکم بر جامعه باوده و همانگوناه کاه پیشاتر نیاز      

میلیون ریال می باشد کاه چشام اناداز     15ح روستاها، بطور متوسط درآمد ماهانه اهالی در حدود اشاره شده در سط

 % 25برای فعالیت های کشااورزی و   %41به درآمد اهالی در زمینه فعالیت های خدماتی،  %45روستا، افزایش ساالن

اعاالم شاده بارای کاارگران  و      برای فعالیت های صنعتی می باشد و این رقم می بایست نزدیک  به حاداقل درآماد  

 کارمندان باشد.

زایی موجود روستاهای های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت

 هدف دهستان یا بخش؛ 

برای ارتقا ظرفیت فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگونه که در 

نیز بیان شد در سطح دهستان و روستا مشکالتی وجود دارد که ارتقا و در برخی موارد ادامه فعالیت بندهای پیشین 
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خدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، لذا برای مرتفع نمودن مسایل و مشکالت موجود، اقدامات ذیل 

 پیشنهاد می گردد.

 

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالفعالیت تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت -777جدول 

 اقدامات مناسب

تکمیل شبکه آبیاری اراضی روستا و آموزش نگهداری سیستم های آبیاری و پرداخت خسارت به روستالیانی که به دلیل اجرای 

 ناصحیح و بی برنامه بودن متضرر شده اند.

اعالم شده در بند قبلی برای توسعه کشاورزی و سایر فعالیت های  حمایت های قانونی و اراله تسهیالت بانکی بر اساس شرایط

 اقتصادی

 اراله آموزش های نوین در حوزه های خدماتی و کشاورزی

 

هایی مانند زایی دهستان یا بخش هدف در زمینههای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه

 ؛...  تعاونی، -و تشکیل شغلدهی مشارکت مردمی توانمندسازی، تعیین ساز وکار سازمان

 های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط های کلی اقتصاد مقاومتی تأمینبر مبنای بند سیاست

 های فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی

متوسط، یکی  و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأکید و جمعی های ریهمکا تشویق و تسهیل با اقتصادی

سازی اقتصاد ایران بسیار مؤثر است. بدین منظور توانمندسازی تواند در مقاومهای اقتصادی است که میاز سیاست

 تواند سبب سازی ثبات و پایداری در فعالیت گردد.های اقتصادی میجامعه هدف فعالیت

باشد. توانمندسازی منابع انسانی و مراقبت از های توانمندسازی، توانمندسازی منابع انسانی میترین جنبهز مهمیکی ا

شود، از یک سو و چگونگی آنان برای بهبود فنآوری و فرآیندهایی که به اراله خدمات و محصول منجر می

ان زنجیره تأمین، پایداری و سودآوری آن از سوی توانمندسازی منابع انسانی برای حفاظت از بازار هدف، ارتقای تو

 دیگر اهدافی است که در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر می باشد.

به طور کلی چهار دسته از عوامل بر توانمندسازی روستالیان از تأثیر به سزایی برخوردار است که این چهار دسته 

 عوامل عبارت است از

 دانش و آگاهی فنی -1

 هزینه -دانش و آگاهی مدیریتی به ویژه کنترل زمان -2

 های تأمین سرمایهروش -4

 بازاریابی و فروش محصوالت -4

های تأمین سرمایه جهت توانمندسازی روستالیان به صورت عمده به سه روش در این طرح پیشنهاد در زمینه روش

 گرفت.می شود که فعاالن اقتصادی به اقتضای شرایط، در پیش خواهند 

 های تعاونی و سهامیتشکیل شرکت -1

 اراله تسهیالت -2
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 های خردمدیریت سرمایه -4

 دیاگرام زیر به صورت خالصه، نمایشگر نتایج باالست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئیانتوانمندسازی روستابرنامه ها و عوامل 

شده برای خص و حسابعامل شایستگی: توانایی انجام کارها براساس میل و خواسته خود؛ داشتن برنامه مش .1

های نوین و کارگیری روشگشایی؛ توانایی بهیابی و مشکلهای نو و جدید؛ مشکلآینده خود؛ پذیرش سریع روش

پذیری در کارها؛ جدیت در کارها؛ ریسکقدمی ها؛ پیشحلخالقیت؛ توانایی ساختن زندگی بهتر؛ توجه به تمام راه

 در کارها،

الی خود؛ ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد خانواده؛ ضرورت همکاری زن و عامل تأثیر: بیان نظرات م .2

مرد در اداره امور خانواده؛ ارتقای اطالعات در زمینه فرآوری محصوالت ؛ درآمدزایی زنان همانند مردان؛ انجام گروهی 

 .کار؛ افزایش ابتکار عمل؛ مشارکت در امور روستا

گیری؛ انجام بهتر وم؛ کسب اطالعات نو؛ استفاده از نظرات دیگران در تصمیمداری: یادگیری مداعامل معنی .4

شده برای های آموزشی؛ داشتن برنامه مشخص و حسابکارها با یادگرفتن مطالب جدید از دیگران؛ شرکت در دوره

 .آینده؛ توجه به نظرات دیگران؛ داوطلبانه انجام دادن کارها

های روستا؛ توجه دولت به روستاییان؛ اعتماد به مشارکت در فعالیتعامل اعتماد: داشتن نگرش مثبت؛  .4

 .کارشناسان؛ توجه به زن روستایی؛ اعتقاد در انجام دادن بهتر کارها به صورت گروهی؛ اهمیت نظرات زنان و دختران

ر بودن؛ گر بودن خانواده؛ توانایی راهنمایی دیگران؛ ترسیم آینده روشن؛ خودمختاعامل خودتعیینی: هدایت .5

 .حل برای مشکالت جدیدخودآغازگر بودن؛ کمک به دیگران در انجام کارهای جدید؛ پیدا کردن راه

مرحله ای نیز بخش های  -بر اساس برنامه ها و عوامل پیشنهادی برای توانمند سازی روستالیان، مدل حمایتی

وستاها و فعالیت های اقتصادی روستاها غیرفعال یا نیمه فعال  بصورت زیر در نظر گرفته شده است که در سطح ر

 می بایست مد نظر باشد.

دانش و 

مدیریت
ddddddd 

           ه  ف   ددانش 

          ه  
        

            
 ف     ح  ال 

    م       
      ئ   

              تاددانش 

ه             ت
        

    ئ        

-     ت       

 ه      
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 مرحله ای –مدل حمایتی 

ای و الزام آنان به ورود فعال، مشارکت غیرمالکیتی دورههای غیرفعال و نیمهیکی از راهبردهای توانمندسازی بخش

ین سرمایه )بصورت مشارکت های بعدی است. در این روش، با تأمبخشی از سود حاصل از این مشارکت در دوره

فعال و صنایع تکمیلی و تبدیلی با آنان مشارکت تعاونی یا سرمایه گذار غیر( در گردش واحدهای غیرفعال و نیمه

 جوید. می

توان در هر دوره مشارکت، بخشی از سود حاصل از دوره قبل به منظور توانمندسازی واحدهای مذکور می

در گردش برای دوره آتی در نظر گرفت و در این صورت به مرور سهم آورده جو را به عنوان سرمایه مشارکت

گذاری، یابد. با ادامه این روند طی چند دوره سرمایهگذار کاهش میجو افزایش و سهم آورده سرمایهمشارکت

دیگر توانمند  گذار به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و با به عبارتتواند بدون مشارکت با سرمایهمشارکت جو می

 گردد.

برای  5سازی میپلسازی و شبیه  افزار مدلجهت محاسبه تعداد دوره مشارکت الزم جهت توانمندسازی از نرم

 مدلسازی ریاضی استفاده شده است. برنامه مدل به شرح زیر است:

  

 : سرمایه در گردش اولیه 

 جوشارکت: آورده اولیه م 

 : درصد سود ساالنه فعالیت 

 جو در هر دوره فعالیت: مقدار سود مشارکت 

 جو از سود هر دوره فعالیت براساس میزان آورده: میزان سهم مشارکت 

 رایانه انتخاب شده است. کاررفته در مدل به منظور محاسبات درونی مدل درالزم به ذکر است باقی متغیرهای به

 برای وضوح و آشنایی با این مدل یک نمونه مثال در نظر گرفته شده است که در ادامه بیان می شود.

 رأسی دام سنگین 511مثال: توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

مد نظر رأسی دام سنگین  511در این قسمت به عنوان نمونه فرض شده که توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

 ی مذکور به شرح زیر است:است. مفروضات مدل براساس پروژه اجرا شده

 میلیون ریال است 25111: سرمایه در گردش اولیه برابر  

میلیون ریال است که شامل ارزش دامداری و تجهیزات وی در دوره مشارکت  11711جو : آورده اولیه مشارکت 

 باشد.می

 باشد.درصد می 51: درصد سود ساالنه فعالیت  

 باشد.درصد می 41: میزان سهم شریک از سود در دوره اول  

                                                 
5�- Maple 
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 براین اساس مدل به صورت زیر خواهد بود:

 

نماید گذاری جو تمامی سود حاصل از سهم فعالیت مشترک را وارد دوره آتی سرمایهکنیم مشارکتدر ابتدا فرض می

ولی در ادامه این فرض تعدیل خواهد شد. نتایج مدل براساس مفروضات فوق در جدول زیر اراله شده است. در این 

جو )شامل جدول به منظور اراله نتایج کاربردی مدل، تعداد دوره الزم اجرای پروژه براساس میزان توانمندی مشارکت

درصد سود ساالنه( محاسبه شده  41و  41، 51پروژه )شامل درصد توانمندی( و سود ساالنه  111و  75، 51، 25

 است.

 مرحله ای –نتایج کاربردی مدل حمایتی  -772جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

 9 8 8 4 درصد 51سود ساالنه 

 11 11 8 5 درصد 41سود ساالنه 

 15 14 11 8 درصد 41سود ساالنه 

 

سال  15تا  9جو براساس مفروضات باال بین همان گونه که در جدول باال مشهود است توانمندسازی کامل مشارکت

وری ها و بهرهبه طول خواهد انجامید. بدیهی است اجرای عملیاتی برنامه فوق با توجه به احتمال باالی نوسان قیمت

 کند.ی را نیز طلب میپایین نیروی کار و سرمایه در ایران زمان بیشتر

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظار زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت نمودار

 )سال( را نشان می دهد.

 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظارمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -17نمودار 

 
 درصد( -زیر دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله نمودار
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 درصد( -دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله -17نمودار

 
توان انتظار داشت تعمیرات و ... نمیها از جمله استهالک تجهیزات، بدیهی است که به منظور جبران برخی از هزینه

درصد سود حاصل شده در هر دوره را وارد دوره فعالیت بعدی نماید. به منظور تطبیق  بیشتر  111جو که مشارکت

جو به تفکیک میزان توانمندی و میزان بازگشت سود به چرخه مدل با واقعیت در جدول زیر، توانمندسازی مشارکت

درصد در نظر  41. الزم به ذکر است که در جدول زیر سود حاصل از پروژه در سال حدود فعالیت محاسبه شده است

 گرفته شده است.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه جدول زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت

 فعالیت رانشان می دهد.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه تمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارک -779جدول

 فعالیت

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

درصد سود  25بازگشت 

 جومشارکت
25 44 48 42 

درصد سود  51بازگشت 

 جومشارکت
11 14 17 19 

درصد سود  75بازگشت 

 جومشارکت
1 9 11 12 

درصد سود  111زگشت با

 جومشارکت
5 8 11 11 

 

سازی برای نهادهای حمایتی و اصالح تواند در تصمیمدهد که میای حالز اهمیتی را نشان میدقت در جداول، نکته

 های جدول فوق نشان از دو مطلب زیر دارد:مدل فوق کلیدی تلقی گردد. همان طور که مبرهن است داده

درصدی )مراحل اولیه توانمندسازی( نسبت به دیگر مراحل بسیار زمان بر  51ندسازی زمان الزم جهت توانم -1

 است
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 یابد.با افزایش سود، زمان الزم جهت توانمندسازی به صورت معنادار کاهش می -2

هت توان از زمان الزم جبنابراین چنانچه بتوان به صورت عملیاتی سرمایه الزم برای طی این دوره را فراهم نمود می

 جویان با شرکت به شدت کاست. توانمندسازی مشارکت

: همان طور که از نتایج باال مشخص ارائه تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس باال یا نحوه پرداخت پلکانی -1

درصد اولیه( با تزریق تسهیالت بخشی از سرمایه را تأمین نمود به سرعت  51است چنانچه بتوان در مراحل اولیه )

مندسازی روستالیان رخ خواهد داد. اگر تسهیالت اراله شده با دوره تنفس باال باشد این توانمندسازی حقیقی توان

تواند بازپرداخت تسهیالت را متقبل شود. بدین منظور بوده و بعد از آن روستالیان از طریق درآمدهای حاصله می

-ها و مؤسسات اعتباری میاز تسهیالت تکلیفی بانک های حمایتی مانند بنیاد مسکن، بسیج یا بخشیبرخی از ارگان

 تواند به این امر اختصار یابد.

هایی : یکی دیگر از روشافزایش سهم اولیه مجری از سود در ازای اخذ وثایق الزم و قرارداد بلند مدت -2

از سود خواهد بود. در  درصد اولیه( را افزایش داد افزایش سهم مجری 51توان تأمین سرمایه در دوره اولیه )که می

 41توان سود مجری را در مراحل اولیه افزایش داد )به طور مثال از این روش با انعقاد قراردادهای بلندمدت می

یابد. در درصد( در این صورت زمان الزم جهت افزایش بازده  به طول معنادار طبق نتایج باال کاهش می 51درصد به 

گردد. بدیهی است به گذار نیز حفظ میجو تعادل برقرار شده و حقوق سرمایههای با کاهش سهم مشارکتدوره

 گذار دریافت وثایق الزم و قراردادهای بلندمدت الزمه اجرای چنین روشی است.منظور حفظ حقوق سرمایه

توان نظامی جو میبه منظور تسریع در توانمندسازی مشارکتجو: افزایش تشویقی پلکانی سود مشارکت -4

ای از جو )روستالیان( بخش قابل مالحظهشویقی در نظر گرفت که در صورت افزایش سود ناشی از عملکرد مشارکتت

 سود بیش از انتظار به مشارکت جو تعلق گیرد تا زمان اولیه توانمندسازی کاهش یابد.

استفاده از نهاده های  وری ،: برخی از اقدامات فنی مانند افزایش بهرهکاهش زمان الزم جهت افزایش بازده -4

توان زمان الزم جهت افزایش بازده را کاهش داد. کاهش زمان الزم برای مرغوب، خرید مواد اولیه باکیفیت و ... می

 نماید. گذاری است که زمان الزم جهت توانمندسازی را نیز کوتاه میافزایش بازده به معنای کاهش دوره سرمایه

 سمقیا با ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه اریسرمایهگذ یهاوژهپرو  هاحطر یلویتبندو او تعیین

از  یک هر لشتغاا کمی فهد تعیینو  نشهرستا یا بخش ن،هستاد ،ستارو سطحدر  دیکررکا

 ؛ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه یها-وژهپرو  هاحطر

ه بر موارد مذکور در بند با توجه به پتانسیل های  روستا، طرح های سرمایه گذاری پیش بینی شده است که عالو

مربوطه، برخی طرح ها و برنامه نیز وجود دارد که می بایست توسط ارگانهای ذیربط مرتفع نمودن گردد. برای احصا 

طرح های سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت و رفع مشکالت موجود از اولویت های اجرایی می باشد. در جدول 

گذاری مشخص شده است. اولویت بندی های  اراله شده مختص روستا بوده و در زیر اولویت بندی طرح های سرمایه 

 . عمل گردد 8-4سطح دهستان می بایست بر اساس شرایط حاکم در  بند 
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 مشخصات طرح های سرمایه گذاری، تعداد اشتغال و مقیاس عملکرد -771جدول

 سرمایه گذاری زیرساختها

طرح های سرمایه 
 گذاری

 ن اعتبار )میلیون ریال(میزا بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 
)میلیون 

 ریال(

مقیاس 
 عملکرد

 عنوان طرح

میزان 
اعتبار 

)میلیون 
 ریال(

ارگانها/نهادهای 
 حامی

 بازار کالن بازار خرد
سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

تکمیل شبکه 
 ضیآبیاری ارا

7511 
زی بهسااث و حدا
 می کوچکی داحدهاوا

 -علوم پزشکی
 -جهاد کشاورزی 
صنعت، معدن و 

اتحادیه  -تجارت 
 صنفی

روستاهای 
 اطراف

بازار دام 
 زنجان 

2111 2111 4111 2111 4111 14111 18 
  

 منطقه ای 722 18

  
 15تولید رنگ طبیعی 
 تن در سال

 -جهاد کشاورزی
 -محیط زیست 
 صنعت، معدن و

 تجارت

شهر 
زنجان و 
روستاهای 
 اطراف

استانهای 
گیالن، 
اردبیل و 
 آ.شرقی

2111 1111 1111 1 1 4111 
 

9 
 

 استانی 444 9

  
تولید درختان صنعتی 

 هزار اصله 4با ظرفیت 

 -جهاد کشاورزی
صنعت، معدن و 

 تجارت

شهر 
زنجان و 
روستاهای 
 اطراف

استانهای 
گیالن، 
اردبیل و 
 آ.شرقی

711 511 1 1 1 1211 2 
  

 منطقه ای 111 2

  
پرورش زالو با ظرفیت 

1511 
 -جهاد کشاورزی
 علوم پزشکی

کلیه 
 مناطق

کلیه 
شهرها و 
 روستاها

1 1 511 211 1 711 1 
  

 استانی 711 1

  
 فرمانداری ایجاد بازار هفتگی

گردشگران 
و کلیه 
 حوزه ها

کلیه 
شهرها و 
 روستاها

1 511 1 1 1 511 1 
  

 محلی 511 1

  
داث و راه اندازی اح

 فضاهای گردشگری
 -میراث فرهنگی
 جهاد کشاورزی

- 
مناطق 
 اطراف

711 411 1 1 1 1111 
  

 ملی 511 2 2

  
ازی نداث و راه احدا

 سالن  تولید قارچ

 -جهاد کشاورزی
صنعت، معدن و 

 تجارت

روستاهای 
 پیرامون

شهر 
ماهنشان و 
شهرهای 
 اطراف

1 1 1 411 211 511 1 
  

 استانی 511 1
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 سرمایه گذاری زیرساختها

طرح های سرمایه 
 گذاری

 ن اعتبار )میلیون ریال(میزا بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 
)میلیون 

 ریال(

مقیاس 
 عملکرد

 عنوان طرح

میزان 
اعتبار 

)میلیون 
 ریال(

ارگانها/نهادهای 
 حامی

 بازار کالن بازار خرد
سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

  

ازی نداث و راه احدا
سالن  فرش بافی 
مشارکت روستاهای 

 اطراف

 -خوشه فرش
صنعت، معدن و 

 تجارت
 گردشگران

شهرهای 
 -زنجان

تبریز و 
 قزوین

1 2111 2111 1 1 4111 
 

11 
 

 ملی 414 11

  

ی حدهااث واحدا
فنی ت گاهی خدمارکا

 ورزیکشات الآماشین 
 بخشداری

روستاهای 
 پیرامون

کلیه حوزه 
 ها

1 1 411 151 1 451 
  

 شهرستانی 451 1 1

  

احداث ایستگاه جمع 
آوری شیر با ظرفیت 

 تن 21

 -علوم پزشکی
 -جهاد کشاورزی 
صنعت، معدن و 

اتحادیه  -تجارت
 صنفی

روستاهای 
 پیرامون

شهر زنجان 
و 

روستاهای 
سایر حوزه 

 ها

411 1 1 1 1 411 1 
  

 محلی 411 1

  

وش نمایندگی فرایجاد 
ادوات و ها ده نها

 ورزیکشا
 بخشداری

روستاهای 
 اطراف

کلیه 
 مناطق

1 1 711 1 1 711 
  

 محلی 711 1 1

  
 مجموع

   
5711 1411 8511 2151 4211 21451 24 21 4 48 5781  
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 . روستای  سونتو 9

 مقدمه

 ییزر نامهبر یستارا در ستا مکلف لتدو ر،کشو توسعه ششم برنامه نقانو 27 دهما لفا بند (1) جز به بااار اسااااس

 5111در  لهرسا،  برنامه نقانو ایجرا لطودر  رمحو دراتصا دقتصاا توسعهو  ستاییرو دقتصاا تقویتای و  منطقه

 یهاونیر کترمشا با منطقهآن  دیقتصاا -محلی قابلیتو  محیطیو  بومی یها ظرفیتو  هاادستعدا به توجه با ستارو

 برنامه،  خصوصی مطالعه ردمو ودهمحد اریگذ سرمایهو  لتیدو حمایت ،بانکی تتسهیالاز  یگیر هبهر باو  محلی

 سساا ینا بر. کند ستانها تهیها ییزر برنامهو  مدیریت نمازسا بوسیلهرا  ستاهاان رو ییاشتغالزو ا دیقتصاا توسعه

نتو به روستای سو ،ستانهااز ا هریک ایبر رمذکو یستارو 5111از  سهمیه تعیین ضمن رکشو جهدبوو  برنامه نمازسا

گردیاده و پاس از    تعیین عنوان روستای هدف طرح مذکور از سوی سازمان مدیریت و برناماه ریازی اساتان زنجاان    

بررسی ها  و شناخت وضع موجود، اقدام به برنامه ریزی و تعیین پروژه های اقتصادی شاده اسات. کاه در اداماه باه      

 تعیین اهداف و برنامه های اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 عمدتا  اریثرگذا ین. استا هایشد پذیرفتهو  مسلم مرا هاآن نمواپیرو  ستاییرو مناطق توسعه بر شهرها تأثیر وزهمرا

را  نسکاا جهانیروز  عموضو 2114 لسادر  ملل نمازسا روین. از اددمیگر محقق یشهر -ستارو یپیوندها طریقاز 

و  هکنداپر سکونتگاهی منظااز  متشکل تنها منطقه هر که، چاااااارا ستاییرو توسعه یهارموتو ،شهرها: نامید چنین

 بین بطروا طریقاز  که ستا فیزیکیو  دیقتصاا ،جتماعیا بطاز روا پیوسته هم به ایشبکه بلکه ،نیست طتبااربی

از  کهاز آن  بیش یشهرو  ستاییرو یهاهسکونتگا. (1481 ی،)کالنتر دمیگیر شکل یشهر شبکهو  ستاییرو طنقا

 بین مختلف یمینههادر ز که هستند مناسباتی کیفو  کمّ تأثیر تحت تشد به ،بپذیرند أثیرت نیدرو ییژگیهاو

 نیست میسر ستاو رو شهر ارپاید توسعهو  ساماندهی نمکاا تمناسبا ینا عمیق شناخت ونبددارد و  دجوو هاآن

 و ماهیّتدر  تغییر فهم رمنظو به جامع یسیهاربر مندزنیا ستاییرو -یشهر تمناسبا روین. از ا(1484 ،نیاضور)

 ست.ا نماز لطودر  تتعامال ینا تشد

 با این مقدمه، به تدوین سند توسعه اقتصادی روستای مورد مطالعه پرداخته می شود. 

 

 یستادر رو رکاو  کسب یخوشههاو  تولیدارزش،  یهاهنجیرز دیجاا سنجینمکاو ا شناسایی  

 ف؛هد

  ه های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است.زنجیره های ارزش، تولید و خوش مطالعهدر 

کند تا چگونگی افزودن ارزش باه محصاول   کمک میو ها استحلیل زنجیره ارزش روشی برای تحلیل بصری فعالیتت

های انجام شده ایجادشان، کنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودیا خدمات درک 

خریاد مجادد، احسااس    و ی تماامی ایان اقادامات، مشاتری بایاد از بازگشات       تزریق کنند. در نتیجه نندهتولیدکبه 

 .خشنودی داشته باشد
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مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح داد. در واقع،  1981ی وکار در دهه استاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

سازی یاک  ی از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، طی پیادهی ارزش نوعی مفهوم بصرتحلیل یا آنالیز زنجیره

تقسایم کارد.   « های پشتیبانفعالیت»و « های اصلیفعالیت»زنجیره است. پورتر، ساختار یک سازمان را به دو بخش 

 .دکنی اصلی و پشتیبان تقسیم میها را به دو دستهصورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهمدل تحلیل زنجیره

 

« هاای عماومی  استراتژی»نام های مفهومی بهکارگیری یکی از روشدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این

 .ی بهترین قیمت به مشتریاناراله: پیشتازی در قیمت -1

تواند برای آنها قیمت ویاژه  می تولید کنندهو  فردی که خریداران نیاز دارندهای منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .روی محصوالت بگذارد

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازارکارگیری استراتژی منحصربهبه :تمرکز -4

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 ارزش و زنجیره ارزش

 ای که مشتریان تمایل دارند برای محصول بپردازندینهارزش یعنی هز

ای است که مشتریان تمایل دارند برای محصولی بپردازند. اخاتالف ایان هزیناه باا     معنای هزینهطور کلی بهارزش به

 تولیاد کنناده  ی سود نیز به توانایی کند. حاشیهرا مشخص می تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه

موفق، تواناایی   تولید کنندهی ارزش مربوط است. در تعریف ساده، ها و اتصال حاضر در زنجیرها در مدیریت فعالیته

هاای انجاام شاده بارای آن     ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزیناه عرضه

 .ی ارزش استزنجیره های حاضر دری تمامی فعالیت، مجموع هزینهاست. این هزینه
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کناد. در  ها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها به محصول و خدمات نهایی را بررسای مای  ی ارزش تمامی فعالیتزنجیره

ی ارزش و همچناین اتصاال ایان    نتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خار آنها در زنجیاره 

ی ارزش، حاداکثر کاردن تولیاد ارزش در کناار     هایی در انجام آنالیز زنجیاره شود. هدف نفرآیندها به هم خالصه می

 .های تولید استنظارت و کاهش هزینه

ها، تمام مراحل خرید و مصرف کردن منابعی همچون پول، نیروی تولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

ی ارزش در این قسمت، روی های زنجیرهار دارند. فعالیتانسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اجرا و مدیریت قر

 .دهندها تاثیر گذاشته و در نهایت سود را کاهش یا افزایش میهزینه

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

ه پانج  تاوان با  هاا را مای  طور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

هاای  بخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات. هر یک از این فعالیت

هاای اصالی را افازایش    های پشتیبان، تاثیر یاا باازدهی فعالیات   های پشتیبان متصل هستند. فعالیتاصلی به فعالیت

 .دهندمی

 



 �7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

419 

 

 توزنجیره های ارزش روستای سون -771جدول

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی 

محل 

تامین مواد 

 اولیه/ نهاده

آموزش و 

 فناوری
 شیوه تولید

محل 

ذخیره 

 سازی

محل 

 فرآوری

نحوه 

 بازاریابی

خدمات 

پشتیبانی 

 فروش

محل 

 فروش

نحوه ارسال 

 به بازار

 ندارد سنتی ندارد دندی گندم
خام 

 فروشی

خرید توسط 

 دولت
 ندارد

 -زنجان

محل 

 ستارو

 با کامیون

 ندارد سنتی ندارد دندی جو
خام 

 فروشی
 ندارد توسط دالالن

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

 ندارد سنتی ندارد دندی یونجه
خام 

 فروشی
 ندارد توسط دالالن

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

 ندارد خود مصرفی - ندارد سنتی ندارد ماهنشان انواع نخود
محل 

 روستا
- 

 ندارد نتیس ندارد ماهنشان سیب
خام 

 فروشی
 ندارد توسط دالالن

محل 

 روستا

توسط 

 دالالن

 ندارد سنتی ندارد ماهنشان انگور
خام 

 فروشی
 توسط اهالی زنجان ندارد فاقد بازاریابی

انواع تبریزی و 

 اوکالیپتوس
 ندارد سنتی ندارد ماهنشان

خام 

 فروشی
 توسط دالالن

 ندارد
 زنجان

توسط 

 دالالن

 ندارد سنتی ندارد نشانماه زردآلو و قیسی
خام 

 فروشی

در محل 

 روستا

محل  ندارد

 روستا
- 

 سنتی ندارد - گوسفند و بره
طویله 

 سنتی

خام 

 فروشی
 ندارد فاقد بازاریابی

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 سنتی ندارد - بز و بزغاله
طویله 

 سنتی

خام 

 فروشی
 ندارد فاقد بازاریابی

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 سنتی ندارد - گاو و گوساله
طویله 

 سنتی

خام 

 فروشی
 ندارد فاقد بازاریابی

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد سنتی ندارد - صنایع لبنی
خام 

 فروشی
 ندارد فاقد بازاریابی

محل 

 روستا
- 

 ندارد سنتی ندارد - پرورش طیور
خام 

 فروشی
 ندارد فاقد بازاریابی

محل 

 روستا
- 

ر پرورش زنبو

 عسل
 ندارد سنتی ندارد زنجان

خام 

 فروشی
 ندارد فاقد بازاریابی

محل 

 روستا

بصورت 

 سنتی

بررسی های حاصل از زنجیره های عرضه و ارزش روساتای دوز کناد نشاان از آن دارد کاه زنجیاره تولیاد و عرضاه        

باعث شده اسات کاه   محصوالت معیوب بوده و معیوب بوده و در خصور محصوالت زراعی، نبود بازار فروش مناسب 
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سود حاصل از تولید آنها نصیب دالالن شود و در خصور گندم نیز، این روستا از سکونتگاه های اصلی تولید کنناده  

 گندم می باشد، مجبور به فروش این محصول به جهاد کشاورزی می باشد.

طح روستا باعث شاده اسات   تولیدات دامی روستای دوز کند، قابل توجه می باشد ولی نداشتن سیستم فرآوری در س

 که این روستا سود چندانی در این حوزه نداشته باشد و بصورت خام فروشی به بازارهای مصرف اراله شود.

 فضاییو  دیقتصاا ،جتماعیا ،طبیعی یتنگناهاو  قابلیتها یلویتبندو او توصیف ،شناسایی

 ؛ستارو لشتغاو ا تولید جهت فعالیتی منظاو  تولید منابع

بیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی روستای سونتو در ارتباط با روستاهای اطراف و بخش، در بخش دوم به وضعیت ط

تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، شناسایی قابلیت ها و تنگناهای تاثیر گذار بر منابع تولید و نظام فعاالیتی در ساطح   

ی چهارگاناه در حاوزه اقتصاادی و نظاام تولیاد      روستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، در جداول زیر مااتریس هاا  

 فعالیتی اراله شده است.

 دیقتصاا یها فعالیت هجایگاو  همیتا

 می ختهداپر منطقااه سطحدر  ها فعالیت فضایی یعزتوو  ها هگا سکونت غالب دیقتصاا نقش سیربر به بخش یندر ا

 (LQ) مکانی ضریب شاخصاز  یگیر هبهر با یهپا دقتصاا لمداز  ها هسکونتگا دیقتصاا نقش سیربر رمنظو  به. دشو

 ضریبو  تمرکز سنجش تکنیکدو  ترکیباز  ها فعالیت فضایی یعزتو سیربر رمنظو به همچنین.   دشو می دهستفاا

 متمرکزاز  عما منطقه سطحدر  ها فعالیت کنشکلیاپر یلگوا تمرکز سنجش تکنیک. دشو  می دهستفاا (DQ) یعزتو

 .   دکر هداخو شناساییرا  ها فعالیت حتمالیا تمرکز طنقا یعزتو ضریب تکنیکو  هدد می ننشا هکنداپر یا

 نیز ها فعالیت فضایی یعزتو ،روساتایی منطقاه   منظادر روستاها  نقش نشد شنرو وهعال تکنیکدو  یناز ا دهستفاا با

 میو دا ورزیکشا دقتصاا قالبدر  کلیت یک انعنو به روسااااااتاها نقش ینکها به توجه با. دمیگیر ارقر مطالعه ردمو

 .  دشو می ختهداپر روستاهادر  پایه میو دا ورزیکشا فعالیت عنو سیربر به بخش ینا نپایادر  دشو می تعریف

 ها هسکونتگادر  پایه دقتصاا تحلیل

  یها فعالیت پایه دقتصاا تحلیل. در ستا پایه دقتصاا تحلیل روساااتاها غالب دیقتصاا نقش تعیین یهااز روش  یکی

  یناز ا ناشی تمحصوالو  تخدما ،کاال که پایه یا دیبنیا یها فعالیت. اول دشو می تقسیم قسمتدو  به ها هسکونتگا

 بردارد.  خلیدا فمصر هاآن  تمحصوال که تبعی یها فعالیت. دوم دشو می درصا یگرد یها هسکونتگا به تخدما

 به مددرآ یقرتز به منجر ها فعالیت ین. ادگیر می شکل پایه یها فعالیت سساا بر دیقتصاا شدر نظریه ینا مبنی

 یهااز روش  یکیدارد.  پیرا در  دیقتصاا یها بخش یگرد شدر مددر آ یقرتز ینو ا دشو می ستارو یا شهر دقتصاا

 حطر ین. در استای آن ا پایه فعالیت تعیینای  منطقه یاو  ملی مختلف حسطو رکا تقسیمدر  دیقتصاا نقش تحلیل

 فعالیت تعیین یهااز روش  یکی .دپذیر می رتصو روستاهای مورد مطالعه سطحدر  رکا تقسیم سساا بر تحلیل ینا

    ست.ا L.Q مکانی  ضریب تکنیکاز  دهستفاا پایه

 یکدر فعالیت یک ایبر هشد محاسبه LQگرا لفرمو ینا سساا بر

آن  که گرفت نتیجه انتو می باشد گترربز یکاز  هسکونتگا

و   دشو می بمحسو هسکونتگاای در آن  پایه لیتفعا یک فعالیت
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 یک هردر   LQ محاسبه. یدآ می رشما به تبعی فعالیت یک فعالیتآن  باشد یکاز  کوچکتر شاخص ینا گرا بالعکس

 تحلیل ینا که ستا تذکر به زمال. ستا هشدداده  ننشا یرز ولجد قالب رد تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز 

 رتصو یسطح باالتردر  پایه دقتصاا تحلیل گرا رتصو ینا غیرو در  ستا گرفته منجاا منظومااهروسااتاهای  سطحدر 

 . مدآمی ستد به ورزیکشا نهاآ متما شایدو  روستاها کثرا نقش ،گرفت می

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا نقشدارای  هسکونتگا 27 مطالعه ردمو روسااتاهای 81 عمجمواز  ،پایه لشتغاا لمد سساا بر

 باشند می خدماتی نقشدارای  ستارو 9و  صنعتی قشندارای 

روستای سونتو بر اساس مدل مذکور دارای نقش خدماتی بوده و در نقش صنعتی آن به مراتب ضعیف تر مای باشاد.   

این موضوع بیشتر به دلیل موقعیت مکانی روستای ماذکور باوده و نشاان توجاه ماردم باه فعالیات هاای پشاتیبان          

 کشاورزی می باشد.

 L.Q مبنی  بر روستاها پایه دقتصاا -777لوجد

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.83 0.21 1.52 ایالو

 1.17 0.07 1.56 قرقان سفلی

 0.00 0.47 1.49 قرقان علیا

 1.32 0.15 1.48 قواق سفلی

 0.00 0.00 1.73 قواق علیا

 0.57 0.00 1.66 کاروانسرا

 0.71 0.17 1.56 یوسف اباد

 0.00 0.00 0.00 کیزقشالقا

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 1.04 2.26 0.48 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 1.21 2.82 0.14 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 0.39 1.92 0.50 نصیراباد

 0.59 1.81 0.74 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.07 2.73 0.21 انگوران

 0.00 0.09 1.60 قوزیجاق سفلی

 0.00 0.18 1.64 قوزیجاق علیا

 0.00 0.15 1.65 کوسج سفلی

 0.48 0.22 1.54 کوسج علیا

 0.89 0.19 1.45 شهرک حلب

 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.00 0.50 0.86 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 0.97 1.13 0.98 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 1.65 2.64 0.23 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه

 0.71 2.15 0.58 شیخ لر

 0.74 0.87 1.21 ق سفلیقشالق جو

 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 2.27 2.42 0.26 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.84 0.81 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0.00 0.00 0.00 

 0.00 1.85 0.77 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.73 کاکا

 0.00 0.33 1.56 گالبلو
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 گنج اباد

 0.65 0.85 1.23 میانج

 0.65 0.83 1.24 ینگجه

 0.28 0.43 1.48 خورجهان

 0.34 0.32 1.53 قره زکی

 0.80 1.83 0.68 قره نا س

 0.41 0.29 1.51 قوزلو

 0.00 0.32 1.52 یاستی قلعه

 1.84 1.90 0.57 ابراهیم اباد

 0.62 0.80 1.19 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 اجیتوت اغ

 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد

 0.25 1.10 1.12 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 2.00 0.62 1.14 سونتو

 1.51 1.33 0.86 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 1.86 1.53 0.70 دوزکند

 0.00 1.74 0.86 قره آیی

 0.59 1.73 0.75 اوغلبیک علیا

 1.35 0.99 1.05 لوایده 

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.31 0.14 1.62 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 2.27 0.90 0.90 قلعه جوق سیاه منصور
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.61 0.00 1.66 کاوکل

 1.69 0.18 1.26 وزمک

 0.48 0.71 1.29 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 1.48 0.09 1.17 اوچ تاش

 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد

 1.20 1.19 0.94 قره دره

 1.05 0.04 1.56 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 2.92 0.37 1.11 مغانلو

 

 منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو 

 تمرکز سطح سنجش تکنیکاز  روساااااتاها سطحدر  تخدماو  ها فعالیت یعزتو هنحو سیربر رمنظو به حطر ینادر 

 : ستا محاسبه قابل  یرز لفرمو طریقاز  تمرکز سطح سنجش تکنیک ین. در استا  هشد دهستفاا

 
 روسااتاآن  جمعیت یصددر سهم هنشاندهند  x،  روسااتادر  فعالیت یک یصددر سهم ههندد ننشا y لفرمو یندر ا

 یندر ا  C انمیز. هدد می ننشارا  خدمت یاو  فعالیت یک تمرکز انمیز ،تمرکز سطح شاخص یا Cو  باشد می

در  فعالیتآن  تمرکز ههندد ننشا باشد یکتردنز 111 به  C چه هر. دگیر می ارقر 111و  صفر بین ارههمو  تکنیک

 هر ایبر روسااتاها رادر  تمرکز سطح شاخص محاسبه نتیجهر زیاا ولجد. باشد می مطالعه ردمو سطحاز  خاصی طنقا

 .  هدد  می ننشارا  تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک
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 روستاهای منظومه انگورانسطح در  تمرکز سطح شاخص -771 ولجد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.58 1.89 42.94 ایالو

 3.70 0.75 44.87 قرقان سفلی

 0.28 6.54 42.91 قرقان علیا

 3.09 0.75 41.64 قواق سفلی

 0.16 0.16 49.84 قواق علیا

 1.65 0.27 47.81 کاروانسرا

 2.02 2.02 44.88 یوسف اباد

 0.19 0.19 0.19 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 2.64 31.59 13.17 خایینک

 0.14 0.14 0.14 خضراباد

 3.13 39.62 3.13 زماین

 0.13 0.13 0.13 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 1.14 27.45 14.30 نصیراباد

 1.26 25.26 20.60 مراش

 0.17 0.17 0.17 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.58 33.99 1.00 انگوران

 0.54 0.71 45.71 فلیقوزیجاق س

 0.40 2.17 47.04 قوزیجاق علیا

 0.79 1.39 47.04 کوسج سفلی

 0.34 1.95 43.35 کوسج علیا

 0.85 0.52 39.85 شهرک حلب

 0.23 0.23 0.23 استی گل

 0.13 0.13 0.13 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.22 6.92 24.78 اینچه سفلی
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 2.65 15.70 27.65 بلندپرچین

 0.07 0.07 0.07 حاجی اینک

 3.11 35.44 4.12 حسن آباد چایکند

 0.12 0.12 0.12 سیاه خانه

 1.61 30.18 15.89 شیخ لر

 2.24 12.24 34.74 قشالق جوق سفلی

 0.15 0.15 0.15 قشالق جوق علیا

 6.64 33.76 6.64 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.05 0.05 0.05 امیراباد

 0.36 26.11 23.17 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0.00 0.00 0.00 

 0.57 25.96 21.88 قلعه جوق سادات

 0.50 0.50 49.50 کاکا

 0.21 4.55 45.03 گالبلو

 0.11 0.11 0.11 گنج اباد

 0.70 10.76 34.03 میانج

 1.33 11.12 35.03 ینگجه

 0.16 5.35 42.14 خورجهان

 0.81 4.22 43.99 قره زکی

 0.69 24.36 17.77 قره نا س

 0.67 3.41 43.14 قوزلو

 0.39 4.16 43.55 یاستی قلعه

 4.89 26.03 15.20 ابراهیم اباد

 1.48 10.85 33.77 ایمیر/ایمر/

 0.14 0.14 0.14 توت اغاجی

 0.20 0.20 0.20 حمزه اباد

 0.20 15.20 31.87 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 4.85 6.98 31.09 سونتو

 3.79 17.85 23.71 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 4.00 19.72 18.11 دوزکند

 0.23 24.77 24.77 قره آیی

 0.83 23.67 20.69 اوغلبیک علیا

 3.65 13.39 29.62 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.73 1.78 46.57 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 5.87 11.11 24.22 قلعه جوق سیاه منصور

 1.76 0.28 47.68 کاوکل

 4.91 1.82 35.84 وزمک

 1.00 9.54 36.77 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 هولکو

 4.09 0.37 33.01 اوچ تاش

 0.13 0.13 0.13 قاسم اباد

 2.17 15.17 25.29 قره دره

 2.93 0.01 44.70 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 9.45 4.99 31.77 مغانلو

 46.64 35.63 21.03 مجموع

 

 دخو به روساااتاها سطحدر  چهرا  تمرکز سطح نامیز کمترین ورزیکشا ولجد یندر ا دشو می همشاهد که رهمانطو

 یعزتو روساااتاها نمیادر  ازنمتو رتصو به ورزیکشا یها فعالیت که ستا ینا معنی به مرا ین. استداده ا رختصاا

 سطحدر  چهرا  تمرکز سطح انمیز بیشترین خاادمات مقابل. در نیست متمرکز هسکونتگا چند یا یکو در  ستا هشد
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 یا یکدر  خادماتی  یها فعالیت نسبی تمرکزاز  ننشا مرا ین. استداده ا رختصاا دخو به هروستاهای ماورد مطالعا  

 می عمجمو. در کند می حکایتنسبتا باال   تمرکزو از  بوده باال نیز صنعت ردمودر  تمرکز سطحدارد.  هسکونتگا چند

 . نیست ازنمتوچندان  منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو گفت انتو

و نیز بیشترین میزان تمرکز مربوط به کشاورزی بوده و در مقابل خدمات کمتارین ساطح تمرکاز را    در روستای سونت

 داراست. 

 نهادر آ ها فعالیت ینا که نقاطی شناخت رمنظو به ها فعالیت مختلف یها وهگردر  تمرکز سطح سیربراز  پس

 یکدنز LQ تکنیک بهروش  نظراز  که تکنیک ین. ادشو می  دهستفاا ( DQ) یعزتو ضریب تکنیکاز  ستا متمرکز

  :از  ستا رتعبا  DQ محاسبه لفرمودارد.  دجوو فعالیت تمرکز طنقا امکددر  هدد می ننشا ستا

 
  که روستایی هر. در باشد می روستاها جمعیت یصددر سهم Xو  روستا هر شاغلین ادتعد یصددر سهمYدر آن  که

DQ دارد.    دجوو فعالیتاز  عنوآن  مرکزت روستادر آن  بیاید ستد به یکاز  بیشتر 

 

 روستاها  سطحدر  ها فعالیت یعزتو ضریب تکنیک محاسبه -771جدول 

D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.15 0.30 2.13 ایالو
 2.70 0.16 3.60 قرقان سفلی
 0.00 0.78 2.45 قرقان علیا
 2.15 0.24 2.42 قواق سفلی
 0.00 0.00 2.63 قواق علیا
 1.13 0.00 3.27 کاروانسرا
 0.85 0.20 1.87 یوسف اباد
 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق
 0.00 0.00 0.00 تازه کند
 0.71 1.53 0.33 خایینک
 0.00 0.00 0.00 خضراباد
 0.50 1.16 0.06 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان
 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق
 0.00 0.00 0.00 کش اباد
 0.86 4.22 1.10 نصیراباد
 0.62 1.90 0.77 مراش
 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش
 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 0.62 1.57 0.12 انگوران



 �7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

429 

 

D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.07 1.21 قوزیجاق سفلی
 0.00 0.18 1.66 قوزیجاق علیا
 0.00 0.09 0.99 کوسج سفلی
 0.36 0.17 1.16 کوسج علیا
 0.64 0.13 1.04 شهرک حلب
 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد
 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار
 0.00 0.32 0.56 اینچه سفلی
 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا
 0.76 0.88 0.76 بلندپرچین
 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 0.69 1.10 0.09 حسن آباد چایکند
 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه
 0.59 1.81 0.48 شیخ لر

 0.59 0.69 0.96 قشالق جوق سفلی
 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 1.39 1.49 0.16 کپز
 0.00 0.00 0.00 ابراق
 0.00 0.00 0.00 امیراباد
 0.00 1.77 0.78 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران
 0.00 1.64 0.69 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.88 کاکا
 0.00 0.34 1.60 گالبلو
 0.00 0.00 0.00 گنج اباد
 0.71 0.93 1.34 میانج
 0.73 0.94 1.39 ینگجه

 0.39 0.59 2.06 خورجهان
 0.47 0.44 2.11 قره زکی
 1.00 2.31 0.86 قره نا س
 0.44 0.31 1.62 قوزلو

 0.00 0.28 1.33 یاستی قلعه
 1.42 1.46 0.44 م ابادابراهی

 0.50 0.65 0.97 ایمیر/ایمر/
 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی
 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد
 0.24 1.07 1.09 امام کندی
 0.00 0.00 0.00 زرگر
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.54 0.47 0.88 سونتو
 1.55 1.36 0.88 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران
 2.38 1.96 0.90 دوزکند

 0.00 3.20 1.59 ره آییق
 0.79 2.31 1.01 اوغلبیک علیا

 1.19 0.88 0.93 ایده لو
 0.00 0.00 0.00 تودار
 0.00 0.00 0.00 جداقیه
 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ
 0.50 0.23 2.60 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو
 0.00 0.00 0.00 زرگران

 3.03 1.19 1.19 قلعه جوق سیاه منصور
 1.08 0.00 2.95 کاوکل
 2.22 0.24 1.67 وزمک
 0.98 1.43 2.60 تبریزک
 0.00 0.00 0.00 سرچم
 0.00 0.00 0.00 کلی
 0.00 0.00 0.00 کوهول
 2.10 0.12 .671 اوچ تاش
 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد
 1.14 1.12 0.89 قره دره

 1.54 0.06 2.30 قره قشالق
 0.00 0.00 0.00 محموداباد
 4.52 0.58 1.72 مغانلو
 39.60- 36.12- 36.89 مجموع

 

. دشو می همشاهد نیز تکنیک یندر ا شدداده  ننشا تمرکز سطح لمددر  که ورزیکشا یها فعالیت یعزتودر  ازنتو

در . باش می )قرقااان ساافلی(  4011روسااتاها  متما نمیادر ورزیکشا یها فعالیت یعزتو ضریب بیشینه که ریطو به

 دعد ین. اباشد می)مغانلو(  4052)نصیرآباد( و  4022 ترتیب به یعزضریب تو بیشینه تخدماو  صنعت بخشدر  مقابل

 بخشدر  روسااتاهای مااورد مطالعااه  متوسط برابر 4052 جمعیتش به توجه با مغااانلو یستادر رو که معناست ینا به

 برابر 4022 تخدما بخش غلینشاآن  جمعیت به توجه با طیبی نصاااااااایرآباددر  رتصو همین به.  شاغلند صنعت

 .   ستا روستاهای منظومه متوسط
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 به.  ستا یکاز  بیشتر ها بخش متما در یعزتو ضریب شاخص قلعه جوق سیاه منصاور  نظیر ها هگا سکونت برخی در

 که ستا بیشتر روسااااتاها متوسط به توجه با هشد بینی پیش ادتعداز  ها بخش متمادر  شاغلین ادتعد که معنی ینا

 .  ستا توجیه قابل ستاهارو یندر ا لشتغاا خنر دنبو بیشتر به توجه با مرا نیا

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا24مطالعه  ردمو روستای 81از  یعزتو ضریب لمد سساا بر

 . باشند می تخدما بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا 9و  صنعت بخشدر  تمرکزدارای 

برابر در حوزه  1047برابر جمعیت خود را  در حوزه فعالیت کشاورزی،  1088با توجه به شرایطی دارد،  روستای سونتو

 برابر جمعیت در رده خدماتی مشغول به فعالیت هستند. 1054صنعتی و 
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -773جدول 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه کانام
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 ساختار عملکرد

ی متول نهادی
 منطقه توسعه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

منابع طبیعی 
 غرب منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ت
قو

 
 ها

اد
ص
اقت

 
  

وجود تنوع محصوالت 
 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 
 تولیدی محصوالت

 منطقه

 غیر ه گیریبهر      -
 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
 مستعد فعالیت های کشاورزی

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

 از حاصل ویژه سود خروج عدم
 واسطه به محصوالت فروش
 عمده روستاییان بر مالکیت

 کشاورزی بخش در تولید منابع

 
 تولیدات توسعه
       شده فراوری یکشاورز

 غیر گیری بهره
 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 راه انداری مناسب افزوده ارزش
 واحدهای صنعتی نمیمه کاره

 های فعالیت توسعه
 صنعتی موجود

 فرایند زنجیره تکمیل
و توسعه  تولیدات صنعتی

 محصول این بازریابی

        

 از توجهی قابل بخش تولید
 لبنیات منطقه

 بازاریابی عهتوس 
 منطقه محصوالت دامی

        

تعدد دامداری ها با عملکرد 
 منطقه ای 

 

 در دام پرورش توسعه 
 منطقه سطح

        

 صنعتی تولید واحدهای وجود
 خوراک دام

 تولید خوراک دام توسعه 
 منطقه سطح

 غیر گیری بهره      
 مراتع از مخرب

 

پرورش  باالی نسبتا میزان
 طیور

 فرایند زنجیره تکمیل 
توسعه  و عسل تولید

 محصول این بازریابی

 غیر گیری بهره      
 از پایدار و مخرب

 مراتع

 

 فرایند زنجیره تکمیل  شیر تولید باالی نسبتا میزان
توسعه  و شیر تولید

 محصول این بازریابی

ایجاد فعالیت های 
 گردشگری 

       

 در لکردعم اقزایش صنعتی محصوالت تولید
 تولیدات صنعتی

 فرایند زنجیره تکمیل
 وتوسعه خانگی تولیدات

 محصول این بازریابی

افزایش نظارت    
 ارگانهای مسئول

    

بازار فروش محصوالت در  وجود
 زنجان

 بازاریابی توسعه 
 تولیدی محصوالت

 منطقه
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه کانام
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 خدمات امکان

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 ارتقا امکان

 های ظرفیت

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 ساختار عملکرد

ی متول نهادی
 منطقه توسعه

 احتمال

 شدن آلوده

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

منابع طبیعی 
 غرب منطقه

 هویت تهدید

 بومی

وجود  واحدهای خدماتی 
 متعدد

فعالیت های  توسعه 
 خدماتی

افزایش   
مشارکت های 

 اجتماعی

کاهش فشار وارده    
 به طبیعت

 

 اولیه مواد بودن دسترس در
 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی

 تولیدات فراوری توسعه 
 کشاورزی

 تولیدات توسعه
 بومی دستی صنایع

 منطقه درسطح

       

 آب ذخیره های آبندان وجود
 و کشاورزی مصارف برای

  لبنیات

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی متعدد سطحی 
 و زیر سطحی

افزایش راندمان تولیدات  
کشاورزی با استفاده از 

 منابع اب موجود

        

حاصلخیزی خاک در بخش  
 کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

ولید از افزایش ت       
طریق افزایش 
عملکرد بر هکتار 
 تولیدات کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد روستایان 
با توسعه کشت گیاهان 

 دارویی

توسعه تولیدات 
 کشاورزی فرآوری شده

توسعه گردشگری با 
محوریت عرضه 
مستقیم دمنوشها، 
عرقیات و محصوالت 
 گیاهی و دارویی

توسعه اموزش  
های مرتبط 
با شناخت 
گیاهان 
دارویی و 
 مزایای آنها

بهره برداری غیر    
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

توعه فعالیت خای  وجود گونه های متنوع جانوری
مرتبط با پروروش دام 
های خار و فرآورده 
 های مرتبط با آنها

توسعه گردشگری  
 طبیعی )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت به 
 مزیت های منطقه

توسعه تولیدات منطقه  رویش گیاهان دارویی
 در زمینه گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 
 کشاورزی فرآوری شده

بهره برداری غیر       
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

تنوع ویژگی های 
ژلومورفولوژیک )کوهپایه، 

 کوهستان(

توسعه گردشگری   
 م(طبیعی )اکوتوریس

       

 
 تهدیدها ها فرصت ماتریس راهبردهای چهار گانه
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 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید
 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل
 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 امکان
 خدمات 
 رسانی
 به بهینه

 ساکنین
 منطقه

 ارتقا امکان
رفیت ظ

 های
 اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان
 عملکرد

 نهادی ساختار
 متولتوسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده

 منابع
 طبیعی
 منطقه

 بروز احتمال
 و جانی خسارات
 منطقه در مالی
 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال
 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

ها
ف 

صع
 

اد
ص
اقت

 
  

 به منطقه آبی منابع هدررفت
 تولید شیوه بودن سنتی اسطهو

 

 رفت هدر از جلوگیری
بهینه  منظور به منابع
 و تولید فرایند سازی

 راندمان افزایش

        

 کار به تکنولوژی در محدودیت
  تولیدات در شده گرفته

 کشاورزی

 تولید تکنولوژی ارتقا
 منظور به کشاورزی

 کیفی کمی و توسعه
 کشاورزی محصوالت

 تولید تکنولوژی ارتقا
بهینه  منظور به کشاورزی
 تولید فرایند سازی

        

 پشتیبان تاسیسات در محدودیت
 کشاورزی تولید

 تاسیسات گسترش
 کشاورزی تولید پشتیبان

 سازی هدف زمینه با
 و تنوع افزایش برای

 محصوالت کیفیت

 تاسیسات گسترش
 به کشاورزی تولید پشتیبان
 زنجیره تکمیل منظور

 تولید فرایند

        

 محصوالت عرضه دشواری
 مصرف بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط

 حصوالت عرضه تسهیل
 بهبود طریق از منطقه

 و حمل های زیرساخت
 افزایش منظور به نقل

کیفی  و توسعه تنوع
 محصوالت

 

        

 با مرتبط تبدیلی صنایع وجود
  منطقه کشاورزی تولیدات

 

 در تبدیلی صنایع گسترش 
 راستای در منطقه

 فرایند های زنجیره تکمیل
 محصوالت تولید

        

 توسعه و تقویت     دستی صنایع تولیدات افول
 خانگی مشاغل

 زمینه تولید در
 دستی صنایع

 بومی

 ارتقا بستر سازی فراهم      
 دستی صنایع تولید
 منظور به منطقه بومی

 بومی هویت حفظ

 غالب نبودن بیمه پوشش تحت
 منطقه دامی و کشاورزی تولیدات

 بیمه پوشش تحت       
 دادن قرار

 تولیدی محصوالت
 روستاییان و اموال

 جبران راستای در
مالی  خسارات

 احتمالی

  

 به رسانی اطالع در محدودیت
 مورد در محلی کنندگان تولید
 وضعیت و بهینه تولید های روش

اطالع  وضعیت ارتقا
 کنندگان یدتول به رسانی

 در محلی
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید
 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل
 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 امکان
 خدمات 
 رسانی
 به بهینه

 ساکنین
 منطقه

 ارتقا امکان
رفیت ظ

 های
 اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان
 عملکرد

 نهادی ساختار
 متولتوسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده

 منابع
 طبیعی
 منطقه

 بروز احتمال
 و جانی خسارات
 منطقه در مالی
 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال
 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

 کیفی توسعه راستای بازار
 کشاورزی محصوالت

اهداف اقتصادی  با مراتع تخریب
 تغییر کاربری غیر مجاز

تعیین مکانهای         
مناسب برای 
فعالیت ها در 
 خواستی

 

 به نسبت دام تعداد بودن بیشتر
 ها چراگاه ظرفیت

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 نباتات کشت توسعه       
عنوان  به ای علوفه

 در دوم کشت
 از جلوگیری راستای

 تخریب
 فرسایش و مراتع

 خاک

 

 از روستاییان سرمایه خروج
 به روستالیان انداز پس( منطقه
 در غالبا روستاهای بزرگ ویژه
 گذاری سرمایه منطقه از خارج

 میشود(

 سرمایه برای سازی زمینه 
 در بومیان گذاری

 تولید فرایند تکمیل راستای
 محصوالت کشاورزی

        

 های زیرساخت وجود عدم
 ای حرفه تخصصی آموزش
 درسطح کشاورزی با مرتبط

 منطقه

 های زیرساخت ایجاد
 تخصصی آموزش

 در کشاورزی
 کیفیت افزایش راستای

 محصوالت تنوع و
 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

 اکآلودگی منابع آب و خ

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

جلوگیری از 
الوده شدن 
منابع 
طبیعی 
منطقه با 
کاهش 
اثرات سو 
دفع 

نامناسب 
 زباله ها

 

 جلوگیری از تخریب
مراتع و منابع 

طبیعی با کاهش 
اثرات سو دفع 
 نامناسب زباله ها 

 

دفع نامناسب فاضالب )چاه 
 جذبی(

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
     

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید
 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل
 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 امکان
 خدمات 
 رسانی
 به بهینه

 ساکنین
 منطقه

 ارتقا امکان
رفیت ظ

 های
 اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان
 عملکرد

 نهادی ساختار
 متولتوسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده

 منابع
 طبیعی
 منطقه

 بروز احتمال
 و جانی خسارات
 منطقه در مالی
 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال
 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

فاضالب 
 روستاها

ساب های برخی واحدهای دفع پ
 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

کنترل 
آلودگی 
های منابع 
طبیعی با 
اصالح 
سیستم 
دفع 

 پسماندها

   

گرفتن محدوده در خطر قرار 
        نسبی زیاد زلزله

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های زلزله 
خیز با هدف کاهش 
خسارات جانی و 
مالی در صورت بوز 

 سوانح
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ارتقاء  و کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت

 یا بخش؛ هدف دهستان روستاهای آنها در هایمهارت

همانگونه که در بخش مربوط به جمعیت شناسی و تحوالت جمعیتی و نیز مباحث مربوط به اشتغال روستایی به 

تفصیل اشاره شد، روستالیان سکونتگاه مورد مطالعه به عمدتا شغل کشاورزی و خدماتی مشغول بوده و در فصول 

به کشاورزی و فعالیت های خدماتی مشغول می باشند و اکثر افراد کشت محصوالت کلیه جوانان و سرپرستان خانوار 

نیز در این حرفه نیازمند آموزش روش های مدرن بوده و در رده کشاورزی نیاز به آشنایی با فرآیند کامل تغییر 

اند،  الگوی کشت دارند ولی در فصولی که برداشت محصوالت کشاورزی به اتمام رسیده و روستالیان به فراغت رسیده

بیشتر جوانان به دلیل مشکالت اقتصادی به شهرهای زنجان و کرج مهاجرت نموده و به فعالیت های اقتصادی فصلی 

مشغول می شوند، حوزه خدماتی نیز به نوعی تابعه کشاورزی و شرایط اقلیمی منطقه می باشد و در فصول سرد سال 

د که جوانان و سرپرستان جویای کار در سطح روستا در از رونق می افتد. در حالت کلی می توان چنین بیان نمو

فصول تابستان و بهار، شاغل  و در فصول پالیز  و زمستان بیکارمی شوند که در صورت احداث و بهره برداری از 

فعالیت های اقتصادی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی، فعالیت اقتصادی در سطح 

 اد خواهد شد.روستا ایج

جوانان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران در رده بیکار 

محصوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکاران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا اراله شده و به تفصیل توضیح 

نیز در بندهای قبلی در خصور هریک های فعالیت های  داده است و در خصور آموزش ها و مهارت های الزم

اقتصادی پیشنهادی برای توسعه اقتصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز همراه با ارگانهای حامی، 

 اطالعات مورد نیاز اراله شده است.

 تعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارتقا ظرفیت نیروی انسانی -777جدول 

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده آموزش های مورد نیاز فعالیت های پیش بینی شده

 انبار محصوالت
اصول انبارداری، نحوه نگهداری، خوار مواد و 

 محصوالت و ...  

فنی و  –نظام مهندسی کشاورزی 

 حرفه ای

 قالی بافی
آشنایی با نحوه ترسیم نقشه، تهیه خامه، دار 

 ..قالی، بافت، پرداخت و .

فنی و  –خوشه فرش و میراث فرهنگی 

 حرفه ای

 پرورش دام و طیور
آشنایی با شرایط نگهداری ماهی، نوع ماهی، 

 غذاهای مورد نیاز، بیماریها و ...
 شیالت

 پرورش گل و گیاه
آشنایی با انواع گل، روش های نگهداری، 

 شرایط آب و هواییو ...
 جهاد کشاورزی -فنی و حرفه ای

 گردشگری
ایی با اصول و روشهای بوم گردی، روش آشن

 های پخت غذای سنتی و ...
 فنی و حرفه ای –میراث فرهنگی

 صنایع تبدیل محصوالت دامی
شناخت انواع محصوالت، انواع صنایع قابل 

 تبدیل، روش های نگهداری  و ...
 جهاد کشاورزی -فنی و حرفه ای

 سردخانه

نه آشنایی با انواع سردخانه، محصوالت سردخا

ای، نحوه نگهداری در فصول مختلف، سیستم 

 های تاسیساتی و ...

 فنی  وحرفه ای، جهاد کشاورزی
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 تخدماو  فعالیتها زیبرندسا بر تاکید با ستارو یظرفیتها مهمترین یلویتبندو او شناسایی

 ستارو دیقتصاا کتحر جهت نهااپیشرو  لویتدارای او تخدما یا تولید یهارمحو تعیین ایبر

در  لتحو یندآفر تسریع فهد با توسعه کمحر یها وژهپر حیاطرای  منطقه توسعه مردر ا راکا یها سیاستاز  یکی

 همافررا  نسانیا تر بمطلو یها فعالیت توسعه نمکاا زمال یبسترها دیجاا با کمحر یها وژهپر. باشد می مناطق ینا

 محیطی یستز دی،قتصاا ،جتماعیا مختلف یها همیندر ز مثبت تتحوال سمت به نندابتو نسانیا معاجو تا ندآور می

مشخص شده  یها زهحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذ. داردبر مگا هغیرو 

 با ولجد قالبدر  دی،قتصاا دیکررو با زهحو هر انپیشرو  کمحر یها وژهپر بخش یندر ابرای محدوده مورد مطالعه، 

 یها وژهپراز  برخی مکانی موقعیت که ستا کرذ به زمال. ددگر می لهارا هسکونتگا هر دیقتصاا غالب دکررکا بر تاکید

 .یابد می معنا زهحو کل سطحو در  باشد نمی خاصی فعالیتی مرکز یاو  هسکونتگا به مختص رمذکو

 ادیاقتص تحرک جهت هاپیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید تعیین محورهای -777جدول 

 پروژه های محرک و پیشران ریز کارکرد  کارکرد غالب روستا

 خدماتی

 نپشتیبا خدماتی مرکز

صنعتی، پرورش  اتتولید

 دام سبک و سنگین

 

 بومی نماکیاو  غمر ،کیراخو رچقا ورشپر رهمنظو چند کوچک یها سالن اثحدا

 ورزیکشا تالآ ماشین فنی تخدما گاهیرکا یحدهاوا اثحدا

 ورزیکشاو ادوات  ها دهنها وشفر ایندگینم ایجاد

 تشکیل شرکت تعاونی دامداران با مشارکت کلیه روستاهای حوزه

 کوچک میدا یحدهاوا زیبهساو  اثحدا

 تن 41احداث کارگاه تبدیل شیر به صنایع لبنی با ظرفیت 

 احداث کارگاه تهیه پوشاک و لوازم پارچه ای  خانه

 آن زیسا برندو    محلی پنیر تولید گیخان هگارکا دیجاا
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های کارآفرینی مستقل )خصوصی و تعاونی( قابل اجراء توسط های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

اندیشی با های مناسب از طریق گفتگو با اجتماع بومی و همساکنین بومی با استفاده از فناوری

 کارآفرینان محلی؛

ون از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی مفهومی است که تاکن

موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه  (Entrepreneurship) کارآفرینی

لد است. در حالی دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه ی تکنولوژی و اشتغال مو

که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار 

در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش ها و گرایش  71آفرینی پیش می رویم. در اواخر دهه ی 

 به. آمد وجود به خوداشتغال افراد و کوچک کارهای  موجی از کسب و های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی،

 انجام شناسی روان و شناسی جامعه مدیریت، اقتصاد، دیدگاه چهار از زیادی مطالعات پدیده این عمیق تاثیرات علت

اله ی تعریفی مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ار فراوان، محققین تالش و کارآفرینی بررسی قدمت باوجود. است شده

قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم، خود شامل نکات 

جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری، نوآوری و ... به این مفهوم اضافه 

 شده است. 

ا، مردم قبل از اینکه به بیان ایده های مرتبط با کارآفرینی به پردازند به در جلسات برگزار شده با ساکنین روست

مشکالت موجود در توسعه اقتصادی روستا پرداختند، لذا در این بحث همراه با بیان ایده های کارآفرینی، مسایل و 

 مشکالت موجود نیز اراله می شود.

 در روستای منظومهایده های جمع آوری شده مرتبط با کارآفرینی  -772جدول 

 مشکل توضیحات

در محدوده روستا زمین برای گردشگری در نظر گرفته نشده است و اراضی مناسب برای این کاربری در خارج 

 از محدوده روستا قرار دارد که جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری نمی دهد.
 بوم گردی

صنایع  تعاونی تن شیر تولید میشود 15الی 11روزانه در روستا  -

 تبدیلی 

 دامداری -

پرورش بلدرچین یا  مجوز پرورش بلدرچین گرفته شده ولی در معرفی به بانک در زمینه تامین مالی همکاری الزم را نکرده است

 شتر مرغ یا ماهی

 آموزش ترسیم نقشه و تهیه دار قالی

 خامه قالی بافی از زنجان تهیه میشود
 صنایع قالی بافی

دفتر خدمات  

 ورزیکشا
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 ؛ستارو ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمیو  کیفی نتایج تعیین

: کند می تقسیم بخشدو  بهرا  منطقه هر یها فعالیت ،که در بند قبل مورد بررسای قارار گرفات    دقتصاا پایه نظریه

 ملی دقتصاا شدر به ساسا آن ا شدر ینابنابرو  دشو می فمصر منطقهاز  رجخاآن در  حاصل که پایه یا دراتصا بخش

 جمعیتی. ستا بستهاو منطقه جمعیت شدر بهآن  شگستر که محلی بستهوا صنایع یا تخدما بخشو   ستا طمربو

 می دبوجورا  هغیرو  نقلو  حمل ،بانک زه،مغا نچو خدماتی به زنیاآورده و  همافررا  پایه یها فعالیت رکا وینیر که

در  لشتغاا ،کند می نگرگورا د منطقه یک دیقتصاا رساختا که مهمی وینیر دقتصاا پایه نظریه سساابرآورد. 

 یا تأثیر ین. ااردگذ می تأثیر منطقه لشتغاو ا جمعیت بر بخش یندر ا گرگونیو د باشد می منطقه پایه یها فعالیت

 جمعیتدر  )تغییر غیرمستقیم یاو  ند(دار لشتغاا پایه یها فعالیتدر  که ادیفرا ادتعددر  )تغییر مستقیم رتصو به

 ،فیعیر) کند می اپید دنمو (آورد می دبوجورا  خدماتی مشاغل به زنیا دخو لنباد به که پایه لشتغاا به بستهوا

دارای دو ویژگااای قل احد پایه لشتغاا که سیدر نتیجه ینا به انتو می شد گفته نچهآ یجمعبند با ( 21-22 :1419

 است:

  ،ستاگر کل لف(ا

 . نددار یمندونیر تیدراصا جنبةآن  تالمحصو (ب

 مکمل (ب ،ستاگر جمعیت لف(: استا یژگیدارای دو و قلانیز حد خدماتی لشتغاا که دشو می نتیجه همچنین

 دیقتصاا  جتماعیا یها فعالیت دهگستر طیف که شتدا توجه نیز نکته ینا به بایستی می لبته. استا پایه لشتغاا

 بهرا  لشتغاا ل،محصو دنبو تیدراصاو  ییاگر جمعیت ،ییاگر محل یهارمعیا بنتخاا اب انتو نمی حتیرا به ،مناطق

از  یکمتر مرتبهدر  لبتها که ودفزا قبل اردمو به نیز ییگرد یهارمعیا انتو می. دکر تقسیم غیرپایهو  پایه بخش دو

 :دنمو خالصه یرز ولجدرا در  هارمعیا ینا انتو که می گیرند می ارقر همیتا جهدر

 پایه دقتصادر ا لشتغاا یبند طبقه ایبر ساسیا یهارمعیا -779 ولجد

 همیتا جهدر

 رمعیا

 غیرپایه لشتغاا پایه لشتغاا

 لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو

 ستاگر محل درجه یک
 تیدراصا جنبه

 دارد یمندونیر
 جمعیت گراست

مورد مصرف جمعیت 

 محلی است

 درجه دو

 منطقه رجخادر  ساسیا تماتصمی -

 می شودگرفته 

 جنبه تولیدی دارد -

 جنبه عمده فروشی دارد -

 

ساسی ا تتصمیما

گرفته  محلدر  فعالیت

 .دشو می

 

 1478: 125 ی،ماجد: ماخذ

 اتتغییر ندرو بینی پیشدو  تبعیو  پایه یها فعالیت شناختاز  پس: پایه یها فعالیت انمیزو  ها ضریب پیشبینی

را  پایه بخشدر  لشتغاا انمیز. دکر آوردبررا  تبعیو  پایه یها فعالیتدر  لشتغاا انتو می ،نظرردمو یاضریبهدر 

 لمداز  رجخادر  ا،نزوبر یمتغیرها انعنو به پایه یها فعالیت نکهآ نخست: دکر بینی پیش رتصودو  به انتو می
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 باو  ل،مد خلرا در دا پایه مشاغل نکهآ یگر. دشوند گرفته رکا به تبعی لشتغاا محاسبة ایبر سپسو  هشد تعیین

 .دنمو آوردبر مشاغل ینا ةکنند تعیین دیقتصاا بطروا تحلیل

 هفتدر  لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یگیرربکا یندافر:لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یبررکا

 : ددمیگر معرفی مقد

 .ستادفر سطح یکو  مطالعه ردمو منطقه دقتصاا رساختااز  زنیا ردمو تطالعاا تنظیمآوری و  جمعاول:  مقد

 منطقه. دیقتصاا یفعالیتها دنبو پایه غیر یا پایه تحلیلدر  (.L.Q ) مکانی ضریب یگیرربکادوم:  مقد

 به دموجو یبخشهااز  یک هر ایبر ضریب ینا 1485-1491 ساله 11دوره  ایبر عامل شدر محاسبه: مسو مقد

 .ددمیگر حاسبهم  پایه بخش انعنو

 .ددمیگر محاسبه پایه بخشدر  لشتغاا کل انمیز قسمت ین: در ارمچها مقد

 .منطقه دیقتصاا یفعالیتها مهم یبخشها ایبر  B.Mضریب  محاسبه: پنجم مقد

پایه  ریتئو دنبو معتبر ضفر باو  یرز بطهرا یمبنا بر (t+nفق )ا لسادر  منطقه کل لشتغاا بینی پیش: ششم مقد

 یکسانند. پایه لشتغاو ا کل لشتغاا هیندافز ضریب که معنا بدین نماز لطودر  دقتصاا

  پایه غیر لشتغاا کل بینی پیش: هفتم مقد

 جدول ذیل برآورد تعداد شاغلین به روش باال می باشد.

 برآورد تعداد شاغلین در روستای سونتو -771جدول 

 گروه فعالیت روستا

اشتغال 

پایه در 

 tسال 

 درصد ساالنه

رشد اشتغال 

در گذشته 

 (91تا  85)

عامل رشد 

برای دوره 

ساله  11

 پیش بینی

اصالح کمتر از 

درصد  1044

متوسط 

 مجموع

پیش بینی 

اشتغال پایه در 

t 11سال + 

BM 

et  
مجموع 

کل 

 اشتغال

Ne 

شاغلین 

غیر 

 پایه

 سونتو

 - 1.05 144 7.21 20 0.48 1.25 2.51 19 خدمات

           93 کشاورزی
    102 

           25 صنعت
    27 

 

حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفاظ و ارتقاای قادرت خریاد و رفااه       این طرح و دولت،یکی از اهداف مهم 

 24زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعاه اسات. در مااده    

به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامات   درامدبودن  انهنصفم اعالمیه جهانی حقوق بشر بر

اهداف زیر مورد تاکیاد قارار    1971ژولن   22مصوب  145انسانی تامین کند، تاکید شده است. در توصیه نامه شماره

 گرفته اند:

و  ماردم ا فقر و ارضای نیازهای هماه  باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه ب درآمدتعیین حداقل  -الف

 خانواده آنان باشد.

ماورد حمایات    درآماد را از نظار حاداقل ساطوح مجااز      مردمباید آن باشد که  درامدهدف اصلی تعیین حداقل  -ب

 .اجتماعی الزم قرار دهد
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و هام بنگااه      ممارد ، شرایطی را ایجاد می  کند که برمبنای آن ها هام  درآمدتعیین حداقل  یبرا یمعیارهای داشتن

 اماه می  توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد. معیارها همچنین محایط باثباات تاری را بارای برن     ی اقتصادیها

  :این معیارها عبارتند از فریزی بوجود می  آورد

 آنها ایه خانواده ومردم  نیازهای -1

در  درآماد پایاه  می گردد. بر این اسااس   مد تعییندرا، نیاز پایه و اساسی جهت تعیین درآمدهنگام تعیین حداقل  به

را نتواند بپاردازد بهتار اسات فعالیات      درآمدبوده و هر رشته فعالیتی که آن سطح  مردمحد پوشش نیازهای اساسی 

باه نظار مای     »المللی کار در این زمینه چنین اشاره می  کند:  ن. سازمان بیداشته باشدکمتری  درآمدنکند تا اینکه 

مفهوم حداقل نیازهای اجتماعی می  تواند به مفهوم حیثیت انساانی مارتبط گاردد. بادین معنای کاه یاک        رسد که 

خانواده نباید در اثر فقر مجبور به آن چنان زندگی بشود کاه وی را از دیگار خاانواده هاای هماین گاروه اجتمااعی،        

 «مشخص و جدا سازد.

 کشور دردرآمدها  عمومی سطح -2

قبل از هر چیز ضرورت ایجاد می کند که از »سازمان بین  المللی کار چنین مقرر می  دارد :  41توصیه نامه شماره  

آن متشکل بوده و پیمان  های جمعی منعقد ساخته  اناد،   مردمکه در کارهای مشابه و در صنایعی که  درآمدینرخ 

ها در کشاور  درآماد ح عماومی  ای ممکان نباشاد از ساط     ساه می  شود، الهام گرفته شود و هرگاه چنین مقای تعیین

ی کاه برحساب جنسایت،    درآمادهای ها در یک کشور توسط آمارهایی از متوسط درآمدسطح عمومی « استفاده شود.

 شاخه فعالیت اقتصادی  گروه شغلی و مکان طبقه  بندی شده است، بهتر اندازه  گیری می  شود.

 آن تغییرات و زندگی هزینه -4

ی را با توجه به سطوح قیمت  هایی که رفااه و نیازهاای اساسای خانوارهاای کام      کشورها شاخص بهای مصرف بیشتر

درآمد را تحت تاثیر قرار می  دهد، اندازه  گیری می  کنند. متوسط هزینه برحسب اناواع خاار خانوارهاا  نیاز مای       

 در نظر گرفته شود. درآمدتواند در تعیین سطوح حداقل 

  اجتماعی تامین مزایای -4

یکی از شیوه  های پشتیبانی از نیروهای فعال و کارگری جامعه است و دیگر  حمایت  هاا مای     درآمدل حداق تعیین

تواند شامل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال باشد. دستیابی به مزایای تامین اجتماعی و ساایر حمایات    

 ت.اس درامد قلها و سیاست  های کاهش فقر، معیار مهمی در تعیین حدا

  اجتماعی های گروه سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

پایه متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه  های مختلف اجتماعی، متوسط  مخارج و  استانداردهای زندگی بر معیارهای

ت اتاق  های مسکونی، نسب مخارج کل بر مبنای سبدهای کاالیی،  سایر معیارهای استاندارهای زندگی از قبیل تعداد

اجاره مسکن خانوارها، متوسط تعداد اعضاء خانوار، نسبت اعضاء با تحصیالت باالتر از مقدماتی در خاانوار و .... اغلاب   

 .صورت می  پذیرد
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 اقتصادی عوامل -1

عواملی همچون الزامات توسعه اقتصادی، ساطوح بهاره  وری، ساطح اشاتغال و ظرفیات پرداخات از جملاه عوامال         

در نظر گرفته می  شوند. معیارهای توسعه اقتصادی همانند تغییر  درآمدر تعیین سطح حداقل اقتصادی هستند که د

در تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت، تغییر در سهم نسبی بخش های کشاورزی، صانعت، خادمات در   

مت هاای ثابات و معیارهاای    تولید ناخالص داخلی،  تغییر در ارزش تولیدات صنعتی یا ارزش بازرگانی خارجی به قی

فعالیت های اقتصادی همانند تغییر در میزان بیکاری و یا  تغییر درصد افراد شاغل در بخش های کشاورزی، صانعت  

 و خدمات و . . .  می توانند مد نظر قرار گیرند.

 در کشورهای مختلف درآمدمعیارها و ضوابط تعیین حداقل  -771جدول 
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 * *    * * * * و خانواده های آنان مردمنیازهای  -1

  * * * * *  * * در کشور درآمدهاسطح عمومی  -2

  * * * * * * * * هزینه زندگی و تغییرات آن -4

         * مزایای تامین اجتماعی -4

  * *      * درقیاس با دیگر گروه های اجتماعی مردمسطح زندگی  -5

  * * *  * * * * بهره وری -عوامل اقتصادی -1

 * *    *  *  تورم -7

   *  *     درآمدظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل -8

   *       آخرین وضعیت اقتصادی -9

   *       یشاخص قیمت عمده فروش -11

  *        درآمد ملی و متوسط درآمد سرانه -11

با این تفاصیل تعیین حداقل درآمد یا درآمد قابل تابعی از شرایط حاکم بر جامعه باوده و همانگوناه کاه پیشاتر نیاز      

اناداز  میلیون ریال می باشد کاه چشام    14اشاره شده در سطح روستاها، بطور متوسط درآمد ماهانه اهالی در حدود 

 % 51برای فعالیت های کشااورزی و   %41به درآمد اهالی در زمینه فعالیت های خدماتی،  %41روستا، افزایش ساالنه

برای فعالیت های صنعتی می باشد و این رقم می بایست نزدیک  به حاداقل درآماد اعاالم شاده بارای کاارگران  و       

 کارمندان باشد.
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زایی موجود روستاهای های اقتصادی و اشتغالفیت فعالیتتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظر

 هدف دهستان یا بخش؛ 

برای ارتقا ظرفیت فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگونه که در 

ادامه فعالیت  بندهای پیشین نیز بیان شد در سطح دهستان و روستا مشکالتی وجود دارد که ارتقا و در برخی موارد

خدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، لذا برای مرتفع نمودن مسایل و مشکالت موجود، اقدامات ذیل 

 پیشنهاد می گردد.

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت -777جدول 

 مشکل اقدامات مناسب

ستم آبرسانی کشاورزی مناسب، آب تا به زمین برسد، بخش اعظمی از آن به هدر می به دلیل نداشتن سی

 رود.

 عدم رسیدگی کارشناسان آموزش و ترویج  جهاد کشاورزی به روستا

 نداشتن استخر جمع آوری آبهای سطحی

 جهاد کشاورزی

 بانک ها ان سند و وثیقهاز صندوق کار آفرینی وام گرفتند ولی کافی نبوده است و نیز عدم قبول ملک بعنو

 

هایی مانند زایی دهستان یا بخش هدف در زمینههای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه

 ؛...  تعاونی، -دهی مشارکت مردمی و تشکیل شغلتوانمندسازی، تعیین ساز وکار سازمان

 های سرمایه و مالی منابع و امکانات هکلی سازیفعال و شرایط های کلی اقتصاد مقاومتی تأمینبر مبنای بند سیاست

 های فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی

متوسط، یکی  و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأکید و جمعی های همکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی

سازی اقتصاد ایران بسیار مؤثر است. بدین منظور توانمندسازی تواند در مقاومه میهای اقتصادی است کاز سیاست

 تواند سبب سازی ثبات و پایداری در فعالیت گردد.های اقتصادی میجامعه هدف فعالیت

اقبت از باشد. توانمندسازی منابع انسانی و مرهای توانمندسازی، توانمندسازی منابع انسانی میترین جنبهیکی از مهم

شود، از یک سو و چگونگی آنان برای بهبود فنآوری و فرآیندهایی که به اراله خدمات و محصول منجر می

توانمندسازی منابع انسانی برای حفاظت از بازار هدف، ارتقای توان زنجیره تأمین، پایداری و سودآوری آن از سوی 

 ی مد نظر می باشد.دیگر اهدافی است که در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزای

به طور کلی چهار دسته از عوامل بر توانمندسازی روستالیان از تأثیر به سزایی برخوردار است که این چهار دسته 

 عوامل عبارت است از

 دانش و آگاهی فنی -1

 هزینه -دانش و آگاهی مدیریتی به ویژه کنترل زمان -2

 های تأمین سرمایهروش -4

 صوالتبازاریابی و فروش مح -4



 �7931 -زایی روستایی استان زنجان اشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و 

441 

 

های تأمین سرمایه جهت توانمندسازی روستالیان به صورت عمده به سه روش در این طرح پیشنهاد در زمینه روش

 می شود که فعاالن اقتصادی به اقتضای شرایط، در پیش خواهند گرفت.

 های تعاونی و سهامیتشکیل شرکت -1

 اراله تسهیالت -2

 های خردمدیریت سرمایه -4

 صورت خالصه، نمایشگر نتایج باالستدیاگرام زیر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئیانتوانمندسازی روستابرنامه ها و عوامل 

شده برای عامل شایستگی: توانایی انجام کارها براساس میل و خواسته خود؛ داشتن برنامه مشخص و حساب .1

های نوین و کارگیری روشگشایی؛ توانایی بهیابی و مشکلهای نو و جدید؛ مشکلآینده خود؛ پذیرش سریع روش

پذیری در کارها؛ جدیت در کارها؛ ریسکقدمی ها؛ پیشحلخالقیت؛ توانایی ساختن زندگی بهتر؛ توجه به تمام راه

 در کارها،

عامل تأثیر: بیان نظرات مالی خود؛ ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد خانواده؛ ضرورت همکاری زن و  .2

واده؛ ارتقای اطالعات در زمینه فرآوری محصوالت ؛ درآمدزایی زنان همانند مردان؛ انجام گروهی مرد در اداره امور خان

 .کار؛ افزایش ابتکار عمل؛ مشارکت در امور روستا

گیری؛ انجام بهتر داری: یادگیری مداوم؛ کسب اطالعات نو؛ استفاده از نظرات دیگران در تصمیمعامل معنی .4

شده برای های آموزشی؛ داشتن برنامه مشخص و حسابدید از دیگران؛ شرکت در دورهکارها با یادگرفتن مطالب ج

 .آینده؛ توجه به نظرات دیگران؛ داوطلبانه انجام دادن کارها

های روستا؛ توجه دولت به روستاییان؛ اعتماد به عامل اعتماد: داشتن نگرش مثبت؛ مشارکت در فعالیت .4

 .تقاد در انجام دادن بهتر کارها به صورت گروهی؛ اهمیت نظرات زنان و دخترانکارشناسان؛ توجه به زن روستایی؛ اع

دانش و 

مدیریت
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گر بودن خانواده؛ توانایی راهنمایی دیگران؛ ترسیم آینده روشن؛ خودمختار بودن؛ عامل خودتعیینی: هدایت .5

 .حل برای مشکالت جدیدخودآغازگر بودن؛ کمک به دیگران در انجام کارهای جدید؛ پیدا کردن راه

مرحله ای نیز بخش های  -بر اساس برنامه ها و عوامل پیشنهادی برای توانمند سازی روستالیان، مدل حمایتی

غیرفعال یا نیمه فعال  بصورت زیر در نظر گرفته شده است که در سطح روستاها و فعالیت های اقتصادی روستاها 

 می بایست مد نظر باشد.

 مرحله ای –مدل حمایتی 

ای و الزام آنان به ورود فعال، مشارکت غیرمالکیتی دورههای غیرفعال و نیمهی توانمندسازی بخشیکی از راهبردها

های بعدی است. در این روش، با تأمین سرمایه )بصورت مشارکت بخشی از سود حاصل از این مشارکت در دوره

تکمیلی و تبدیلی با آنان مشارکت فعال و صنایع تعاونی یا سرمایه گذار غیر( در گردش واحدهای غیرفعال و نیمه

 جوید. می

توان در هر دوره مشارکت، بخشی از سود حاصل از دوره قبل به منظور توانمندسازی واحدهای مذکور می

جو را به عنوان سرمایه در گردش برای دوره آتی در نظر گرفت و در این صورت به مرور سهم آورده مشارکت

گذاری، یابد. با ادامه این روند طی چند دوره سرمایهگذار کاهش میسرمایهجو افزایش و سهم آورده مشارکت

گذار به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و با به عبارت دیگر توانمند تواند بدون مشارکت با سرمایهمشارکت جو می

 گردد.

برای  1سازی میپلشبیه سازی و  افزار مدلجهت محاسبه تعداد دوره مشارکت الزم جهت توانمندسازی از نرم

 مدلسازی ریاضی استفاده شده است. برنامه مدل به شرح زیر است:

  

 : سرمایه در گردش اولیه 

 جو: آورده اولیه مشارکت 

 : درصد سود ساالنه فعالیت 

 فعالیتجو در هر دوره : مقدار سود مشارکت 

 جو از سود هر دوره فعالیت براساس میزان آورده: میزان سهم مشارکت 

 کاررفته در مدل به منظور محاسبات درونی مدل در رایانه انتخاب شده است.الزم به ذکر است باقی متغیرهای به

 ادامه بیان می شود.برای وضوح و آشنایی با این مدل یک نمونه مثال در نظر گرفته شده است که در 

 رأسی دام سنگین 511مثال: توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

رأسی دام سنگین مد نظر  511در این قسمت به عنوان نمونه فرض شده که توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

 ی مذکور به شرح زیر است:است. مفروضات مدل براساس پروژه اجرا شده

                                                 
6�- Maple 
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 میلیون ریال است 25111گردش اولیه برابر  : سرمایه در 

میلیون ریال است که شامل ارزش دامداری و تجهیزات وی در دوره مشارکت  11711جو : آورده اولیه مشارکت 

 باشد.می

 باشد.درصد می 51: درصد سود ساالنه فعالیت  

 باشد.درصد می 41وره اول : میزان سهم شریک از سود در د 

 براین اساس مدل به صورت زیر خواهد بود:

 

گذاری نماید جو تمامی سود حاصل از سهم فعالیت مشترک را وارد دوره آتی سرمایهکنیم مشارکتدر ابتدا فرض می

ست. در این ولی در ادامه این فرض تعدیل خواهد شد. نتایج مدل براساس مفروضات فوق در جدول زیر اراله شده ا

جو )شامل جدول به منظور اراله نتایج کاربردی مدل، تعداد دوره الزم اجرای پروژه براساس میزان توانمندی مشارکت

درصد سود ساالنه( محاسبه شده  41و  41، 51درصد توانمندی( و سود ساالنه پروژه )شامل  111و  75، 51، 25

 است.

 رحله ایم –نتایج کاربردی مدل حمایتی  -771جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

 9 8 8 4 درصد 51سود ساالنه 

 11 11 8 5 درصد 41سود ساالنه 

 15 14 11 8 درصد 41سود ساالنه 

 

سال  15تا  9جو براساس مفروضات باال بین همان گونه که در جدول باال مشهود است توانمندسازی کامل مشارکت

وری ها و بهرهبه طول خواهد انجامید. بدیهی است اجرای عملیاتی برنامه فوق با توجه به احتمال باالی نوسان قیمت

 کند.پایین نیروی کار و سرمایه در ایران زمان بیشتری را نیز طلب می

ازی و سودساالنه مورد انتظار جو به تفکیک میزان توانمندسزیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت نمودار

 )سال( را نشان می دهد.

 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظارمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -12نمودار
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 درصد( -زیر دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله نمودار

 درصد( -دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله -19نمودار 

 
توان انتظار داشت ها از جمله استهالک تجهیزات، تعمیرات و ... نمیبدیهی است که به منظور جبران برخی از هزینه

لیت بعدی نماید. به منظور تطبیق  بیشتر درصد سود حاصل شده در هر دوره را وارد دوره فعا 111جو که مشارکت

جو به تفکیک میزان توانمندی و میزان بازگشت سود به چرخه مدل با واقعیت در جدول زیر، توانمندسازی مشارکت

درصد در نظر  41فعالیت محاسبه شده است. الزم به ذکر است که در جدول زیر سود حاصل از پروژه در سال حدود 

 گرفته شده است.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت جدول

 فعالیت رانشان می دهد.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -771جدول 

 فعالیت

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 یدرصد توانمند 51 درصد توانمندی 25 شرح

درصد سود  25بازگشت 

 جومشارکت
25 44 48 42 

درصد سود  51بازگشت 

 جومشارکت
11 14 17 19 

درصد سود  75بازگشت 

 جومشارکت
1 9 11 12 

درصد سود  111بازگشت 

 جومشارکت
5 8 11 11 

 

سازی برای نهادهای حمایتی و اصالح واند در تصمیمتدهد که میای حالز اهمیتی را نشان میدقت در جداول، نکته

 های جدول فوق نشان از دو مطلب زیر دارد:مدل فوق کلیدی تلقی گردد. همان طور که مبرهن است داده
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درصدی )مراحل اولیه توانمندسازی( نسبت به دیگر مراحل بسیار زمان بر  51زمان الزم جهت توانمندسازی  -1

 است

 یابد.زمان الزم جهت توانمندسازی به صورت معنادار کاهش می با افزایش سود، -2

توان از زمان الزم جهت بنابراین چنانچه بتوان به صورت عملیاتی سرمایه الزم برای طی این دوره را فراهم نمود می

 جویان با شرکت به شدت کاست. توانمندسازی مشارکت

: همان طور که از نتایج باال مشخص یا نحوه پرداخت پلکانیارائه تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس باال  -1

درصد اولیه( با تزریق تسهیالت بخشی از سرمایه را تأمین نمود به سرعت  51است چنانچه بتوان در مراحل اولیه )

قی توانمندسازی روستالیان رخ خواهد داد. اگر تسهیالت اراله شده با دوره تنفس باال باشد این توانمندسازی حقی

تواند بازپرداخت تسهیالت را متقبل شود. بدین منظور بوده و بعد از آن روستالیان از طریق درآمدهای حاصله می

-ها و مؤسسات اعتباری میهای حمایتی مانند بنیاد مسکن، بسیج یا بخشی از تسهیالت تکلیفی بانکبرخی از ارگان

 تواند به این امر اختصار یابد.

هایی : یکی دیگر از روشمجری از سود در ازای اخذ وثایق الزم و قرارداد بلند مدت افزایش سهم اولیه -2

درصد اولیه( را افزایش داد افزایش سهم مجری از سود خواهد بود. در  51توان تأمین سرمایه در دوره اولیه )که می

 41زایش داد )به طور مثال از توان سود مجری را در مراحل اولیه افاین روش با انعقاد قراردادهای بلندمدت می

یابد. در درصد( در این صورت زمان الزم جهت افزایش بازده  به طول معنادار طبق نتایج باال کاهش می 51درصد به 

گردد. بدیهی است به گذار نیز حفظ میجو تعادل برقرار شده و حقوق سرمایههای با کاهش سهم مشارکتدوره

 دریافت وثایق الزم و قراردادهای بلندمدت الزمه اجرای چنین روشی است.گذار منظور حفظ حقوق سرمایه

توان نظامی جو میبه منظور تسریع در توانمندسازی مشارکتجو: افزایش تشویقی پلکانی سود مشارکت -4

از ای جو )روستالیان( بخش قابل مالحظهتشویقی در نظر گرفت که در صورت افزایش سود ناشی از عملکرد مشارکت

 سود بیش از انتظار به مشارکت جو تعلق گیرد تا زمان اولیه توانمندسازی کاهش یابد.

وری ، استفاده از نهاده های : برخی از اقدامات فنی مانند افزایش بهرهکاهش زمان الزم جهت افزایش بازده -4

کاهش داد. کاهش زمان الزم برای  توان زمان الزم جهت افزایش بازده رامرغوب، خرید مواد اولیه باکیفیت و ... می

 نماید. گذاری است که زمان الزم جهت توانمندسازی را نیز کوتاه میافزایش بازده به معنای کاهش دوره سرمایه

 سمقیا با ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه اریسرمایهگذ یهاوژهپرو  هاحطر یلویتبندو او تعیین

از  یک هر لشتغاا کمی فهد تعیینو  نرستاشه یا بخش ن،هستاد ،ستارو سطحدر  دیکررکا

 ؛ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه یها-وژهپرو  هاحطر

با توجه به پتانسیل های  روستا، طرح های سرمایه گذاری پیش بینی شده است که عالوه بر موارد مذکور در بند 

بط مرتفع نمودن گردد. برای احصا مربوطه، برخی طرح ها و برنامه نیز وجود دارد که می بایست توسط ارگانهای ذیر

طرح های سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت و رفع مشکالت موجود از اولویت های اجرایی می باشد. در جدول 
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زیر اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری مشخص شده است. اولویت بندی های  اراله شده مختص روستا بوده و در 

 . عمل گردد 8-4شرایط حاکم در  بند سطح دهستان می بایست بر اساس 
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 مشخصات طرح های سرمایه گذاری، تعداد اشتغال و مقیاس عملکرد -773جدول 

سرمایه گذاری 
 زیرساختها

طرح های 
سرمایه 

 گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 
)میلیون 

 ریال(

مقیاس 
عنوان  عملکرد

 طرح

زان می
اعتبار 

)میلیون 
 ریال(

ارگانها/نهادهای 
 حامی

بازار 
 خرد

بازار 
 کالن

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

بهسازی 
 مسیر

2111 

اث و حدا
زی بهسا
می ی داحدهاوا

 کوچک

 -علوم پزشکی
 -جهاد کشاورزی 
صنعت، معدن و 

اتحادیه  -تجارت 
 صنفی

دام  بازار
زنجان و 

روستاهای 
 اطراف

بازار  
 بهرمان

2511 1111 2111 2111 2111 9511 14 
  

 منطقه ای 179 14

احداث 
سد 

 معیشتی
12111 

احداث کارگاه 
خیاطی با 

ظرفیت تولید 
 لباس 41روزانه 

صنعت، معدن و 
اتاق  -تجارت
اتحادیه  -بازرگانی
 صنفی

روستاهای 
 اطراف

شهر 
زنجان و 
مراکز 
 پخش

1111 1111 1 1 1 2111 
 

4 
 

 استانی 511 4

تجهیز 
ضی  ارا
به 

سیستم 
آبیاری 
 قطره ای

41111 

احداث و راه 
اندازی انبار 
محصوالت 
کشاورزی با 
مشارکت 
روستاهای 

 حوزه

 -جهاد کشاورزی
صنعت، معدن و 

 تجارت

روستاهای 
 اطراف

کلیه 
روستاهای 

 منطقه
1 1 1 2111 4111 5111 

  
 محلی 125 8 8

  

وفه تولید عل
هیدروپونیک  

تن در  211
 سال

 -جهاد کشاورزی
صنعت، معدن و 

 تجارت

کلیه 
روستاهای 

 منطقه

استان 
های 

 همجوار
7111 4111 4111 1 1 15111 5 

  
 منطقه ای 4111 5

  

احداث و راه 
اندازی سالن 
صنایع تبدیل 

شیر با 
روستاهای 

 حوزه

 -علوم پزشکی
 -جهاد کشاورزی 
صنعت، معدن و 

دیه اتحا -تجارت
 صنفی

روستاهای 
 اطراف

کلیه 
مناطق 
 شهری

1 1 1 1511 511 2111 4 
  

 شهرستانی 511 4
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سرمایه گذاری 
 زیرساختها

طرح های 
سرمایه 

 گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 
)میلیون 

 ریال(

مقیاس 
عنوان  عملکرد

 طرح

زان می
اعتبار 

)میلیون 
 ریال(

ارگانها/نهادهای 
 حامی

بازار 
 خرد

بازار 
 کالن

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

  
تولید نشاسته 

 تن در سال 25

 -علوم پزشکی
 -جهاد کشاورزی 
صنعت، معدن و 

محیط  -تجارت
 زیست

روستاهای 
 اطراف

شهرهای 
زنجان، 
 -اردبیل
تبریز و 
 رشت

 منطقه ای 2188 11   11   45111 5111 5111 8111 7111 11111

  7492 51 8 21 24 18511 11511 11511 14111 14111 21511      مجموع
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 . روستای قواق سفلی1

 مقدمه

 ییزر برنامه یستارا در ستا مکلف لتدو ر،کشو توسعه ششم برنامه نقانو 27 دهما لفا بند (1) جز به بااار اسااااس

 5111در  لهرسا،  برنامه نقانو ایجرا لطودر  رمحو دراتصا دقتصاا توسعهو  ستاییرو دقتصاا تقویتای و  منطقه

 یهاونیر کترمشا با منطقهآن  دیقتصاا-محلی قابلیتو  محیطیو  بومی یها ظرفیتو  هاادستعدا به توجه با ستارو

 برنامه،  خصوصی مطالعه ردمو ودهمحد اریگذ سرمایهو  لتیدو حمایت ،بانکی تتسهیالاز  یگیر هبهر باو  محلی

 سساا ینا بر. کند ستانهاتهیها ییزر برنامهو  مدیریت نمازسا بوسیلهرا  ستاهاان رو ییاشتغالزو ا دیقتصاا توسعه

روساااتای قاااواق  ،ستانهااز ا هریک ایبر رمذکو یستارو 5111از  سهمیه تعیین ضمن رکشو جهدبوو  برنامه نمازسا

گردیاده و   تعیین برنامه ریازی اساتان زنجاان   سفلی به عنوان روستای هدف طرح مذکور از سوی سازمان مدیریت و 

پس از بررسی ها  و شناخت وضع موجود، اقدام به برنامه ریزی و تعیین پروژه های اقتصادی شده است. که در اداماه  

 به تعیین اهداف و برنامه های اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 عمدتا  اریثرگذا ین. استا هایشد پذیرفتهو  مسلم مرا هاآن نمواپیرو  ستاییرو مناطق توسعه بر شهرها تأثیر وزهمرا

را  نسکاا جهانیروز  عموضو 2114 لسادر  ملل نمازسا روین. از اددمیگر محقق یشهر -ستارو یپیوندها طریقاز 

و  هکنداپر سکونتگاهی منظااز  متشکل تنها منطقه هر که، چاااااارا ستاییرو توسعه یهارموتو ،شهرها: نامید چنین

 بین بطروا طریقاز  که ستا فیزیکیو  دیقتصاا ،جتماعیا بطاز روا پیوسته هم به ایشبکه بلکه ،تنیس طتبااربی

از  کهاز آن  بیش یشهرو  ستاییرو یهاهسکونتگا. (1481 ی،)کالنتر دمیگیر شکل یشهر شبکهو  ستاییرو طنقا

 بین مختلف یمینههادر ز هک هستند مناسباتی کیفو  کمّ تأثیر تحت تشد به ،بپذیرند تأثیر نیدرو ییژگیهاو

 نیست میسر ستاو رو شهر ارپاید توسعهو  ساماندهی نمکاا تمناسبا ینا عمیق شناخت ونبددارد و  دجوو هاآن

 و ماهیّتدر  تغییر فهم رمنظو به جامع یسیهاربر مندزنیا ستاییرو -یشهر تمناسبا روین. از ا(1484 ،نیاضور)

 ست.ا نماز لطودر  تتعامال ینا تشد

 این مقدمه، به تدوین سند توسعه اقتصادی روستای مورد مطالعه پرداخته می شود. با 

 یستادر رو رکاو  کسب یخوشههاو  تولیدارزش،  یهاهنجیرز دیجاا سنجینمکاو ا شناسایی

 ف؛هد

  زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است. مطالعهدر 

کند تا چگونگی افزودن ارزش باه محصاول   کمک میو ها استرزش روشی برای تحلیل بصری فعالیتحلیل زنجیره ات

های انجام شده ایجادشان، کنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودیا خدمات درک 

خریاد مجادد، احسااس    و بازگشات  ی تماامی ایان اقادامات، مشاتری بایاد از      تزریق کنند. در نتیجه تولیدکنندهبه 

 .خشنودی داشته باشد

مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح داد. در واقع،  1981ی وکار در دهه استاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

سازی یاک  ی ارزش نوعی مفهوم بصری از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، طی پیادهتحلیل یا آنالیز زنجیره
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تقسایم کارد.   « های پشتیبانفعالیت»و « های اصلیفعالیت»ره است. پورتر، ساختار یک سازمان را به دو بخش زنجی

 .کندی اصلی و پشتیبان تقسیم میها را به دو دستهصورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهمدل تحلیل زنجیره

 

« هاای عماومی  استراتژی»نام های مفهومی بهکی از روشکارگیری یدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این

 .ی بهترین قیمت به مشتریاناراله: پیشتازی در قیمت -1

تواند برای آنها قیمت ویاژه  می تولید کنندهفردی که خریداران نیاز دارند و های منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .دروی محصوالت بگذار

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازارکارگیری استراتژی منحصربهبه :تمرکز -4

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 ارزش و زنجیره ارزش

 ای که مشتریان تمایل دارند برای محصول بپردازندارزش یعنی هزینه

ای است که مشتریان تمایل دارند برای محصولی بپردازند. اخاتالف ایان هزیناه باا     معنای هزینهکلی به طورارزش به

 تولیاد کنناده  ی سود نیز به توانایی کند. حاشیهرا مشخص می تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه

موفق، تواناایی   تولید کننده. در تعریف ساده، ی ارزش مربوط استها و اتصال حاضر در زنجیرهها در مدیریت فعالیت

هاای انجاام شاده بارای آن     ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزیناه عرضه

 .ی ارزش استهای حاضر در زنجیرهی تمامی فعالیت، مجموع هزینهاست. این هزینه
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کناد. در  واد خام تا تبدیل آنها به محصول و خدمات نهایی را بررسای مای  ها از ورود می ارزش تمامی فعالیتزنجیره

ی ارزش و همچناین اتصاال ایان    نتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خار آنها در زنجیاره 

کناار   ی ارزش، حاداکثر کاردن تولیاد ارزش در   شود. هدف نهایی در انجام آنالیز زنجیاره فرآیندها به هم خالصه می

 .های تولید استنظارت و کاهش هزینه

ها، تمام مراحل خرید و مصرف کردن منابعی همچون پول، نیروی تولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

ی ارزش در این قسمت، روی های زنجیرهانسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اجرا و مدیریت قرار دارند. فعالیت

 .دهندتاثیر گذاشته و در نهایت سود را کاهش یا افزایش میها هزینه

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

تاوان باه پانج    هاا را مای  طور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

هاای  زاریابی و فروش، خدمات. هر یک از این فعالیتبخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، با

هاای اصالی را افازایش    های پشتیبان، تاثیر یاا باازدهی فعالیات   های پشتیبان متصل هستند. فعالیتاصلی به فعالیت

 .دهندمی
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 زنجیره های ارزش روستای قواق سفلی -727جدول 

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی 

محل تامین 

ولیه/ مواد ا

 نهاده

آموزش و 

 فناوری
 شیوه تولید

محل ذخیره 

 سازی
 نحوه بازاریابی محل فرآوری

خدمات 

پشتیبانی 

 فروش

محل 

 فروش

نحوه ارسال به 

 بازار

 خام فروشی ندارد سنتی ندارد دندی گندم
خرید توسط 

 دولت
 ندارد

 -زنجان

محل 

 روستا

 با کامیون

 ندارد الالنتوسط د خام فروشی ندارد سنتی ندارد دندی جو
محل 

 روستا
 توسط دالالن

 ندارد توسط دالالن خام فروشی ندارد سنتی ندارد دندی یونجه
محل 

 روستا
 توسط دالالن

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی طویله سنتی سنتی ندارد - گوسفند و بره

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی طویله سنتی سنتی ندارد - بز و بزغاله

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی ندارد سنتی ندارد - پرورش طیور
محل 

 روستا
- 

این روستا در وضع موجود تنوع محصوالت چندانی نداشته و محصوالت تولیدی نیز عمدتا توسط دالالن به بازارهای 

 فروش فرستاده می شود.

 فضاییو  دیقتصاا ،جتماعیا ،طبیعی یتنگناهاو  قابلیتها یلویتبندو او توصیف ،شناسایی

 ؛ستارو لشتغاو ا تولید جهت فعالیتی منظاو  تولید منابع

وضعیت طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی روستای قواق سفلی در ارتباط با روستاهای اطراف و بخاش، در بخاش   

شناسایی قابلیت ها و تنگناهای تاثیر گذار بر منابع تولید و نظام فعاالیتی در  دوم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، 

سطح روستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، در جداول زیر ماتریس های چهارگانه در حوزه اقتصادی و نظام تولیاد  

 فعالیتی اراله شده است.

 دیقتصاا یها فعالیت هجایگاو  همیتا

 می ختهداپر منطقااه سطحدر  ها فعالیت فضایی یعزتوو  ها هگا سکونت غالب دیقتصاا نقش سیربر به بخش یندر ا

 (LQ) مکانی ضریب شاخصاز  یگیر هبهر با پایه دقتصاا لمداز  ها هسکونتگا دیقتصاا نقش سیربر رمنظو  به. دشو

 ضریبو  تمرکز نجشس تکنیکدو  ترکیباز  ها فعالیت فضایی یعزتو سیربر رمنظو به همچنین.   دشو می دهستفاا

از  عما منطقااااااااه سطحدر  ها فعالیت کنشکلیاپر یلگوا تمرکز سنجش تکنیک. دشو   می دهستفاا (DQ) یعزتو

 .   دکر هداخو شناساییرا  ها فعالیت حتمالیا تمرکز طنقا یعزتو ضریب تکنیکو  هدد می ننشا هکنداپر یا متمرکز

 نیز ها فعالیت فضایی یعزتو ،روساتایی منطقاه   منظادر روستاها  نقش نشد شنرو وهعال تکنیکدو  یناز ا دهستفاا با

 میو دا ورزیکشا دقتصاا قالبدر  کلیت یک انعنو به روسااااااتاها نقش ینکها به توجه با. دمیگیر ارقر مطالعه ردمو

  . دشو می ختهداپر روستاهادر  پایه میو دا ورزیکشا فعالیت عنو سیربر به بخش ینا نپایادر  دشو می تعریف
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 ها هسکونتگادر  پایه دقتصاا تحلیل

     یها فعالیت پایه دقتصاا تحلیل. در ستا پایه دقتصاا تحلیل روساااتاها غالب دیقتصاا نقش تعیین یهااز روش  یکی

       یناز ا ناشی تمحصوالو  تخدما ،کاال که پایه یا دیبنیا یها فعالیت. اول دشو می تقسیم قسمتدو  به ها هسکونتگا

 بردارد.  خلیدا فمصر هاآن  تمحصوال که تبعی یها فعالیت. دوم دشو می درصا یگرد یها هسکونتگا به تخدما

 به مددرآ یقرتز به منجر ها فعالیت ین. ادگیر می شکل پایه یها فعالیت سساا بر دیقتصاا شدر نظریه ینا مبنی

 یهااز روش  یکیدارد.  پیرا در  دیتصاقا یها بخش یگرد شدر مددر آ یقرتز ینو ا دشو می ستارو یا شهر دقتصاا

 حطر ین. در استای آن ا پایه فعالیت تعیینای  منطقه یاو  ملی مختلف حسطو رکا تقسیمدر  دیقتصاا نقش تحلیل

 فعالیت تعیین یهااز روش  یکی .دپذیر می رتصو روستاهای مورد مطالعه سطحدر  رکا تقسیم سساا بر تحلیل ینا

    ست.ا L.Q مکانی  ضریب تکنیکاز  دهستفاا پایه

 فعالیت یک ایبر هشد محاسبه LQگرا لفرمو ینا سساا بر

 که گرفت نتیجه انتو می باشد گترربز یکاز  هسکونتگا یکدر

 می بمحسو هسکونتگاای در آن  پایه فعالیت یک فعالیتآن 

آن  باشد یکاز  کوچکتر شاخص ینا گرا بالعکسو   دشو

 رد تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک هردر   LQ محاسبه. یدآ می راشم به تبعی فعالیت یک فعالیت

 گرفته منجاا روساااتاهای منظوماااه سطحدر  تحلیل ینا که ستا تذکر به زمال. ستا هشدداده  ننشا یرز ولجد قالب

 متما ایدشو  روستاها کثرا نقش ،گرفت می رتصو یسطح باالتردر  پایه دقتصاا تحلیل گرا رتصو ینا غیرو در  ستا

  ،پایه لشتغاا لمد سساا بر. مدآمی ستد به ورزیکشا نهاآ

 ستارو 9و  صنعتی نقشدارای  هسکونتگا 14 ورزی،کشا نقشدارای  هسکونتگا 27 مطالعه ردمو روسااتاهای  عمجمواز 

 باشند. می خدماتی نقشدارای 

از آن نقش خدمات ایان روساتا پار    روستای قواق سفلی در سطح منظومه انگوران دارای نقش کشاورزی بوده و پس 

رنگترمی باشد، فعالیت صنعت در رده سوم واقع شده است، دلیل اصلی این موضاوع داشاتن نقاش مرکازی در باین      

روستاهای منطقه می باشد و نیز به دلیل قرار گیری در حاشیه جاده اصلی، نقش کشاورزی این روساتا پار رناگ تار     

  شده است. 

    

 L.Q مبنی  بر روستاها یهپا دقتصاا -727 ولجد

 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.83 0.21 1.52 ایالو

 1.17 0.07 1.56 قرقان سفلی

 0.00 0.47 1.49 قرقان علیا

 1.32 0.15 1.48 قواق سفلی

 0.00 0.00 1.73 قواق علیا
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.57 0.00 1.66 کاروانسرا

 0.71 0.17 1.56 یوسف اباد

 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 1.04 2.26 0.48 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 1.21 2.82 0.14 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 0.39 1.92 0.50 نصیراباد

 0.59 1.81 0.74 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.07 2.73 0.21 انگوران

 0.00 0.09 1.60 قوزیجاق سفلی

 0.00 0.18 1.64 قوزیجاق علیا

 0.00 0.15 1.65 کوسج سفلی

 0.48 0.22 1.54 کوسج علیا

 0.89 0.19 1.45 شهرک حلب

 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.00 0.50 0.86 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 0.97 1.13 0.98 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 1.65 2.64 0.23 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه

 0.71 2.15 0.58 شیخ لر

 0.74 0.87 1.21 قشالق جوق سفلی

 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 2.27 2.42 0.26 کپز
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.84 0.81 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران

 0.00 1.85 0.77 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.73 کاکا

 0.00 0.33 1.56 گالبلو

 0.00 0.00 0.00 گنج اباد

 0.65 0.85 1.23 میانج

 0.65 0.83 1.24 ینگجه

 0.28 0.43 1.48 خورجهان

 0.34 0.32 1.53 قره زکی

 0.80 1.83 0.68 قره نا س

 0.41 0.29 1.51 قوزلو

 0.00 0.32 1.52 یاستی قلعه

 1.84 1.90 0.57 ابراهیم اباد

 0.62 0.80 1.19 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی

 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد

 0.25 1.10 1.12 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 2.00 0.62 1.14 سونتو

 1.51 1.33 0.86 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 1.86 1.53 0.70 دوزکند

 0.00 1.74 0.86 قره آیی

 0.59 1.73 0.75 اوغلبیک علیا

 1.35 0.99 1.05 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.31 0.14 1.62 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران
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 نام آبادی
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 2.27 0.90 0.90 قلعه جوق سیاه منصور

 0.61 0.00 1.66 کاوکل

 1.69 0.18 1.26 وزمک

 0.48 0.71 1.29 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 1.48 0.09 1.17 اوچ تاش

 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد

 1.20 1.19 0.94 قره دره

 1.05 0.04 1.56 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 2.92 0.37 1.11 مغانلو

 

 منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو 

 تمرکز سطح سنجش تکنیکاز  روساااااتاها سطحدر  تخدماو  ها فعالیت یعزتو هنحو سیربر رمنظو به حطر یندر ا

 : ستا محاسبه قابل  یرز لفرمو طریقاز  تمرکز سطح سنجش تکنیک ین. در استا  هشد دهستفاا

 
 روسااتاآن  جمعیت یصددر سهم هنشاندهند  x،  روسااتادر  فعالیت یک یصددر سهم ههندد ننشا y لفرمو یندر ا

 یندر ا  C انمیز. هدد می ننشارا  خدمت یاو  فعالیت یک تمرکز انمیز ،تمرکز سطح شاخص یا Cو  باشد می

در  فعالیتآن  تمرکز ههندد ننشا باشد یکتردنز 111 به  C چه هر. دگیر می ارقر 111و  صفر بین ارههمو  تکنیک

 هر ایبر روسااتاها رادر  تمرکز سطح شاخص محاسبه نتیجهزیاار  ولجد. باشد می مطالعه ردمو سطحاز  خاصی طنقا

 .  هدد  می ننشارا  تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک

 روستاهای مورد مطالعهسطح در  تمرکز سطح شاخص -722 ولجد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.58 1.89 42.94 ایالو

 3.70 0.75 44.87 قرقان سفلی

 1028 6.54 42.91 قرقان علیا

 3.09 0.75 41.64 قواق سفلی

 0.16 1011 49.84 قواق علیا
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.65 0.27 47.81 کاروانسرا

 2.02 2.02 44.88 یوسف اباد

 0.19 1019 1019 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 2.64 31.59 13.17 خایینک

 0.14 0.14 0.14 خضراباد

 3.13 39.62 3.13 زماین

 0.13 0.13 1014 ر خانقراگل /طوما

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 1.14 27.45 14.30 نصیراباد

 1.26 25.26 20.60 مراش

 0.17 0.17 0.17 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.58 33.99 1.00 انگوران

 0.54 0.71 45.71 قوزیجاق سفلی

 0.40 2.17 47.04 قوزیجاق علیا

 0.79 1.39 47.04 کوسج سفلی

 0.34 1.95 43.35 کوسج علیا

 0.85 0.52 39.85 شهرک حلب

 0.23 0.23 0.23 استی گل

 0.13 0.13 0.13 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.22 6.92 24.78 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 2.65 15.70 27.65 پرچینبلند

 0.07 0.07 0.07 حاجی اینک

 3.11 35.44 4.12 حسن آباد چایکند

 0.12 0.12 0.12 سیاه خانه

 1.61 30.18 15.89 شیخ لر

 2.24 12.24 34.74 قشالق جوق سفلی

 0.15 0.15 0.15 قشالق جوق علیا

 6.64 33.76 6.64 کپز
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.05 0.05 0.05 امیراباد

 0.36 26.11 23.17 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران

 0.57 25.96 21.88 قلعه جوق سادات

 0.50 0.50 49.50 کاکا

 0.21 4.55 45.03 گالبلو

 0.11 0.11 0.11 گنج اباد

 0.70 10.76 34.03 میانج

 1.33 11.12 35.03 ینگجه

 0.16 5.35 42.14 خورجهان

 0.81 4.22 43.99 کیقره ز

 0.69 24.36 17.77 قره نا س

 0.67 3.41 43.14 قوزلو

 0.39 4.16 43.55 یاستی قلعه

 4.89 26.03 15.20 ابراهیم اباد

 1.48 10.85 33.77 ایمیر/ایمر/

 0.14 0.14 0.14 توت اغاجی

 0.20 0.20 0.20 حمزه اباد

 0.20 15.20 31.87 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 4.85 6.98 31.09 سونتو

 3.79 17.85 23.71 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 4.00 19.72 18.11 دوزکند

 0.23 24.77 24.77 قره آیی

 0.83 23.67 20.69 اوغلبیک علیا

 3.65 13.39 29.62 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.73 1.78 46.57 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 5.87 11.11 24.22 قلعه جوق سیاه منصور

 1.76 0.28 47.68 کاوکل

 4.91 1.82 35.84 وزمک

 1.00 9.54 36.77 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 4.09 0.37 33.01 اوچ تاش

 0.13 1014 0.13 قاسم اباد

 2.17 15.17 25.29 قره دره

 2.93 0.01 44.70 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 9.45 4.99 31.77 مغانلو

 46.64 35.63 21.03 مجموع

 

 دخو به روساااااااتاها طحسرا در  تمرکز سطح انمیز کمترین ورزیکشا ولجد یندر ا دشو می همشاهد که رهمانطو

 یعزتو روساااتاها نمیادر  ازنمتو رتصو به ورزیکشا یها فعالیت که ستا ینا معنی به مرا ین. استداده ا رختصاا

 سطحدر  چهرا  تمرکز سطح انمیز بیشترین خاادمات مقابل. در نیست متمرکز هسکونتگا چند یا یکو در  ستا هشد

 یا یکدر  خادماتی  یها فعالیت نسبی تمرکزاز  ننشا مرا ین. استداده ا رختصاا دخو به روستاهای ماورد مطالعاه  

. در کند می شدید حکایت تمرکزو از  بااااوده باال نیز صنعت ردمودر  تمرکز سطحهمچنااااین دارد.  هسکونتگا چند

 نمی باشد. ازنمتوچندان  منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو گفت انتو می عمجمو

کوس می باشد، این روستا جزو روستاهایی از منظومه انگوران می باشاد کاه   قواق سفلی این وضعیت مع در روستای 

 توزیع فعالیت های صنعتی یکنواخت بوده و در مقابل کشاورزی و خدمات از تمرکز باالیی برخوردار هستند. 

 انهدر آ ها فعالیت ینا که نقاطی شناخت رمنظو به ها فعالیت مختلف یها وهگردر  تمرکز سطح سیربراز  پس

 یکدنز LQ تکنیک بهروش  نظراز  که تکنیک ین. ادشو می  دهستفاا ( DQ) یعزتو ضریب تکنیکاز  ستا متمرکز

  :از  ستا رتعبا  DQ محاسبه لفرمودارد.  دجوو فعالیت تمرکز طنقا امکددر  هدد می ننشا ستا

 
  که روستایی هر. در باشد می روستاها جمعیت یصددر سهم Xو  روستا هر شاغلین ادتعد یصددر سهمYدر آن  که

DQ دارد.    دجوو فعالیتاز  عنوآن  تمرکز روستادر آن  بیاید ستد به یکاز  بیشتر 
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 روستاها  سطحدر  ها فعالیت یعزتو ضریب تکنیک محاسبه -729جدول 

D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.15 0.30 2.13 ایالو

 2.70 0.16 3.60 قرقان سفلی

 0.00 0.78 2.45 لیاقرقان ع

 2.15 0.24 2.42 قواق سفلی

 0.00 0.00 2.63 قواق علیا

 1.13 0.00 3.27 کاروانسرا

 0.85 0.20 1.87 یوسف اباد

 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 0.71 1.53 0.33 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 0.50 1.16 0.06 زماین

 0.00 0.00 0.00 خان قراگل /طومار

 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 0.86 4.22 1.10 نصیراباد

 0.62 1.90 0.77 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 0.62 1.57 0.12 انگوران

 0.00 0.07 1.21 قوزیجاق سفلی

 0.00 0.18 1.66 اق علیاقوزیج

 0.00 0.09 0.99 کوسج سفلی

 0.36 0.17 1.16 کوسج علیا

 0.64 0.13 1.04 شهرک حلب

 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.00 0.32 0.56 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 0.76 0.88 0.76 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک

 0.69 1.10 0.09 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه

 0.59 1.81 0.48 شیخ لر

 0.59 0.69 0.96 قشالق جوق سفلی

 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.39 1.49 0.16 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.77 0.78 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 معدن سرب و روی انگوران

 0.00 1.64 0.69 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.88 کاکا

 0.00 0.34 1.60 گالبلو

 0.00 0.00 0.00 گنج اباد

 0.71 0.93 1.34 میانج

 0.73 0.94 1.39 ینگجه

 0.39 0.59 2.06 خورجهان

 0.47 0.44 2.11 قره زکی

 1.00 2.31 0.86 قره نا س

 0.44 0.31 1.62 قوزلو

 0.00 0.28 1.33 یاستی قلعه

 1.42 1.46 0.44 ابراهیم اباد

 0.50 0.65 0.97 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی

 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد

 0.24 1.07 1.09 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 1.54 0.47 0.88 سونتو

 1.55 1.36 0.88 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 2.38 1.96 0.90 دوزکند

 0.00 3.20 1.59 قره آیی

 0.79 2.31 1.01 اوغلبیک علیا

 1.19 0.88 0.93 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.50 0.23 2.60 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 3.03 1.19 1.19 قلعه جوق سیاه منصور

 1.08 0.00 2.95 کاوکل

 2.22 0.24 1.67 وزمک

 0.98 1.43 2.60 تبریزک
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 2.10 0.12 .671 اوچ تاش

 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد

 1.14 1.12 0.89 قره دره

 1.54 0.06 2.30 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 4.52 0.58 1.72 مغانلو

 39.60 36.12 36.89 مجموع

 

. دشو می همشاهد نیز تکنیک یندر ا شدداده  ننشا تمرکز سطح لمددر  که ورزیکشا یها فعالیت یعزتودر  ازنتو

در . باش می )قرقااان ساافلی(  4011روسااتاها  متما نمیادر ورزیکشا یها فعالیت یعزتو ضریب بیشینه که ریطو به

 دعد ین. اباشد می)مغانلو(  4052)نصیرآباد( و  4022 ترتیب به یعزضریب تو بیشینه تخدماو  صنعت بخشدر  مقابل

 بخشدر  روسااتاهای مااورد مطالعااه  متوسط برابر 4052 جمعیتش به توجه با مغااانلو یستادر رو که معناست ینا به

 برابر 4022 تخدما بخش شاغلینآن  جمعیت به توجه با طیبی نصاااااااایرآباددر  رتصو همین به.  شاغلند صنعت

 .   ستا روستاهای منظومه متوسط

 به.  ستا یکاز  بیشتر ها بخش متما در یعزتو ضریب شاخص قلعه جوق سیاه منصاور  نظیر ها هگا سکونت برخی در

 که ستا بیشتر روسااااتاها متوسط به توجه با هشد بینی پیش ادتعداز  ها بخش متمادر  شاغلین ادتعد که معنی ینا

 .  ستا توجیه قابل ستاهارو یندر ا لشتغاا خنر دنبو بیشتر به توجه با مرا ینا

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا24مطالعه  ردمو روستای 81از  یعزتو ضریب لمد سساا بر

 . باشند می تخدما بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا 9و  صنعت بخشدر  تمرکزدارای 

برابر در حوزه  1024برابر جمعیت خود در حوزه کشاورزی،  2042جدول باال نشان از آن دارد که روستای قواق سفلی، 

برابر درحوزه خدمات مشغول می باشد که نشان از وضعیت متفاوت ایان روساتا در حاوزه کشااورزی      2015صنعت و 

 د که  در برنامه ریزی های آتی می بایست مد نظر قرار گرفته شود.دار
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -721جدول 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید هایفرایند
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز تصور در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ت
قو

 
 ها

اد
ص
اقت

 
  

وجود تنوع محصوالت 
 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 
 تولیدی محصوالت

 منطقه

افزایش   
جمعیت 
 شاغلین

 غیر بهره گیری   
 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
مستعد فعالیت های 

 اغداریب

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

 حاصل ویژه سود خروج عدم
 به محصوالت فروش از

روستاییان  مالکیت واسطه
 در تولید منابع عمده بر

 کشاورزی بخش

 
 تولیدات توسعه

 فراوری کشاورزی
 شده

      
 غیر گیری بهره

 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

راه  مناسب افزوده ارزش
پرورش زنبور عسل  انداری

در روستاهای دامنه ای با 
 محیطی شرایط توجه

 های فعالیت توسعه
 زنبور داری

 فرایند زنجیره تکمیل
و توسعه  عسل تولید

 محصول این بازریابی

        

بازار فروش محصوالت  وجود
 در سطح منطقه

 بازاریابی توسعه 
 تولیدی محصوالت

 منطقه

 گردشگری توسعه
طریق  از ستاییرو

 جاذبه معرفی
 منطقه روستایی

بهره گیری از      
توسعه پایدار 
 گردشگری

 

وجود  کارگاه های صنعتی 
 و تولیدی

 فراوری توسعه 
 کشاورزی تولیدات

        

 اولیه مواد بودن دسترس در
 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی

 فراوری توسعه 
 کشاورزی تولیدات

 تولیدات توسعه
 بومی دستی نایعص

 منطقه درسطح

       

 منابع آب برای وجود
 ماهی پرورش

         ایجاد زنجیره ارزش 

ی
یط
مح

- 
م 
بو ی
خت
شنا

 

وجود منابع آبی متعدد 
 سطحی و زیر سطحی

افزایش راندمان  
تولیدات کشاورزی با 
استفاده از منابع اب 

 موجود

توسعه گردشگری 
 عرضه محصوالت
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید هایفرایند
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 بروز احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز تصور در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ی خاک در بخش حاصلخیز
 های کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید از        
طریق افزایش 
عملکرد بر هکتار 

تولیدات 
 کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد 
روستالیان با توسعه 
 کشت گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

ردشگری توسعه گ
با محوریت عرضه 
مستقیم دمنوشها، 

عرقیات و 
محصوالت گیاهی و 

 دارویی

توسعه  
اموزش های 
مرتبط با 
شناخت 
گیاهان 
دارویی و 
 مزایای آنها

بهره برداری غیر    
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

وجود گونه های متنوع 
 جانوری

توسعه فعالیت های 
مرتبط با پروروش دام 
 های خار و فرآورده
 های مرتبط با آنها

توسعه گردشگری  
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
توسعه تولیدات  رویش گیاهان دارویی

منطقه در زمینه 
 گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری غیر       
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

تنوع ویژگی های 
ژلومورفولوژیک )کوهپایه، 

 کوهستان(

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

بهره گیری از      
توسعه پایدار 
 گردشگری

 

وجود جاذبه های گردشگری 
 طبیعی

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

بهره گیری از      
توسعه پایدار 
 گردشگری

آگاه سازی 
 روستالیان و غیر
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
برخورداری از چشم 
اندازهای منحصر بفرد 

 طبیعی

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

بهره گیری از      
توسعه پایدار 
 گردشگری

آگاه سازی 
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
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 م فعالیتیقابلیتها و تنگناهای تولید و نظا -721ادامه جدول 

 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید
 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل
 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 امکان
 خدمات 
 رسانی
 به بهینه

 ساکنین
 منطقه

 ارتقا امکان
یت ظرف

 های
 اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان
 عملکرد

 نهادی ساختار
 متولتوسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده

 منابع
 طبیعی
 منطقه

 بروز احتمال
 و جانی خسارات
 منطقه در مالی
 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال
 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

ها
ف 

صع
 

اد
ص
اقت

 
  

 به منطقه آبی منابع هدررفت
 تولید شیوه بودن سنتی طهواس

 

 رفت هدر از جلوگیری
بهینه  منظور به منابع
 و تولید فرایند سازی

 راندمان افزایش

بهره گیری از روش       
های مدرن آبیاری 
 وسیستم کنترل آب

 

 کار به تکنولوژی در محدودیت
  تولیدات در شده گرفته

 کشاورزی

 تولید تکنولوژی ارتقا
 منظور به کشاورزی

 کیفی کمی و سعهتو
 کشاورزی محصوالت

 تولید تکنولوژی ارتقا
بهینه  منظور به کشاورزی
 تولید فرایند سازی

        

 پشتیبان تاسیسات در محدودیت
 کشاورزی تولید

 تاسیسات گسترش
 کشاورزی تولید پشتیبان

 سازی هدف زمینه با
 و تنوع افزایش برای

 محصوالت کیفیت

 تاسیسات گسترش
 به کشاورزی لیدتو پشتیبان
 زنجیره تکمیل منظور

 تولید فرایند

        

 محصوالت عرضه دشواری
 مصرف بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط

 حصوالت عرضه تسهیل
 بهبود طریق از منطقه

 و حمل های زیرساخت
 افزایش منظور به نقل

کیفی  و توسعه تنوع
 محصوالت

 

        

 تبطمر تبدیلی صنایع وجود عدم
 منطقه کشاورزی تولیدات با

 

 در تبدیلی صنایع گسترش 
 راستای در منطقه

 فرایند های زنجیره تکمیل
 محصوالت تولید

        

 توسعه و تقویت   دستی صنایع تولیدات افول
 خانگی مشاغل

 زمینه تولید در
 دستی صنایع

 بومی

 ارتقا بستر سازی فراهم      
 دستی صنایع تولید
 منظور به منطقه بومی

 بومی هویت حفظ

 غالب نبودن بیمه پوشش تحت
 منطقه دامی و کشاورزی تولیدات

 بیمه پوشش تحت       
 دادن قرار

 تولیدی محصوالت
 روستاییان و اموال
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید
 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل
 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 امکان
 خدمات 
 رسانی
 به بهینه

 ساکنین
 منطقه

 ارتقا امکان
یت ظرف

 های
 اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان
 عملکرد

 نهادی ساختار
 متولتوسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده

 منابع
 طبیعی
 منطقه

 بروز احتمال
 و جانی خسارات
 منطقه در مالی
 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال
 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

 جبران راستای در
مالی  خسارات

 احتمالی
 به رسانی اطالع در محدودیت

 مورد در محلی کنندگان تولید
 وضعیت و یدبهینه تول های روش

 بازار

اطالع  وضعیت ارتقا
 کنندگان تولید به رسانی
 توسعه در راستای محلی

 محصوالت کیفی
 کشاورزی

         

اهداف اقتصادی  با مراتع تخریب
 تغییر کاربری غیر مجاز

تعیین مکانهای         
مناسب برای 
فعالیت ها در 
 خواستی

 

 به نسبت دام تعداد بودن بیشتر
 ها راگاهچ ظرفیت

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

 نباتات کشت توسعه       
عنوان  به ای علوفه

 در دوم کشت
 از جلوگیری راستای

 تخریب
 فرسایش و مراتع

 خاک

 

 از روستاییان سرمایه خروج
 به روستالیان انداز پس( منطقه
 در غالبا روستاهای بزرگ ویژه
 گذاری سرمایه منطقه از خارج

 میشود(

 سرمایه برای سازی زمینه 
 در بومیان گذاری

 تولید فرایند تکمیل راستای
 محصوالت کشاورزی

        

 های زیرساخت وجود عدم
 ای حرفه تخصصی آموزش
 درسطح کشاورزی با مرتبط

 منطقه

 های زیرساخت ایجاد
 تخصصی آموزش

 در کشاورزی
 کیفیت افزایش راستای

 محصوالت تنوع و
 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

 آلودگی منابع آب و خاک

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

جلوگیری از 
الوده شدن 
منابع 
طبیعی 
منطقه با 
کاهش 
اثرات سو 

 

جلوگیری از تخریب 
مراتع و منابع 

طبیعی با کاهش 
اثرات سو دفع 
 نامناسب زباله ها
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 ماتریس راهبردهای چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید
 کشاورزی محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل
 عرضه و تولید فرایندهای

 گسترش امکان
 های فعالیت

 گردشگری

 امکان
 خدمات 
 رسانی
 به بهینه

 ساکنین
 منطقه

 ارتقا امکان
یت ظرف

 های
 اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان
 عملکرد

 نهادی ساختار
 متولتوسعه
 منطقه

 احتمال
 شدن آلوده

 منابع
 طبیعی
 منطقه

 بروز احتمال
 و جانی خسارات
 منطقه در مالی
 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال
 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

دفع 
نامناسب 
 زباله ها

دفع نامناسب فاضالب )چاه 
 جذبی(

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

     

کنترل 
آلودگی 
های منابع 

با  طبیعی
اصالح 
سیستم 
دفع 

فاضالب 
 روستاها

   

دفهع پساب های برخی واحدهای 
 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 

 منطقه

   

کنترل 
آلودگی 
های منابع 

عی با طبی
اصالح 
سیستم 
دفع 

 پسماندها

   

قرار گرفتن محدوده در خطر 
        نسبی زیاد زلزله

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های زلزله 
خیز با هدف کاهش 
خسارات جانی و 
مالی در صورت بوز 

 سوانح
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ارتقاء  و کار جویای وارخان سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت

 یا بخش؛ روستاهای هدف دهستان آنها در هایمهارت

همانگونه که در بخش مربوط به جمعیت شناسی و تحوالت جمعیتی و نیز مباحث مربوط به اشتغال روستایی به 

فعالیت ها  تفصیل اشاره شد، روستالیان سکونتگاه مورد مطالعه عمدتا به فعالیت های کشاورزی مشغول بوده و این

ارتباط مستقیمی با شرایط اقلیمی و آب و هوای شهرستان ماهنشان دارد، فعالیت های کشاورزی منطقه در فصول 

گرم سال مناسب بوده و در فصول سرد و زمستان از رونق می افتد، لذا در این فصول به دلیل مشکالت اقتصادی و 

ی زنجان، کرج و تهران مهاجرت نموده و به فعالیت های متفرقه نبودن فعالیت های اقتصادی الزم در روستا به شهرها

مشغول می شوند، در حالت کلی می توان چنین بیان نمود که جوانان و سرپرستان جویای کار در سطح روستا در 

فصول بهار و تابستان ، شاغل و پس از آن بیکار می شوند که در صورت احداث و بهره برداری از فعالیت های 

دی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی، فعالیت اقتصادی در سطح روستا ایجاد اقتصا

خواهد شد. البته در خصور کشاورزی نیز این وضعیت صادق بوده و روستالیان پس از برداشت محصوالت کشاورزی، 

 تاحدودی بیکار شده و به سمت شهرها بصورت فصلی مهاجرت می کنند.

ان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران در رده بیکار جوان

محصوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکاران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا اراله شده و به تفصیل توضیح 

در خصور هریک های فعالیت های  داده است و در خصور آموزش ها و مهارت های الزم نیز در جدول ذیل،

اقتصادی پیشنهادی برای توسعه اقتصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز همراه با ارگانهای حامی، 

 اطالعات مورد نیاز اراله شده است.

 تعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارتقا ظرفیت نیروی انسانی -721جدول 

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده ش های مورد نیازآموز ایده کارآفرینی

 بوم گردی
آشنایی با اصول و روشهای بوم گردی، 

 روش های پخت غذای سنتی و ...
 میراث فرهنگی

 کشت گلخانه ای

آشنایی با نحوه ساخت گلخانه ها، روش 

های نگهداری محصوالت، انواع گیاهان 

 گلخانه ای و ...

 ه ایفنی و حرف –جهاد کشاورزی

 پرورش دام و طیور
آشنایی با بیماری های دام و طیور، غذای 

 مصرفی، نگهداری و ...
 فنی و حرفه ای –جهاد کشاورزی

 نهالستان
روشهای کاشت، نگهداری و بهره برداری 

 و ...
 جهاد کشاورزی

 گیاهان دارویی
آشنایی گیاهان دارویی، خوار، نحوه 

 کاشت و ...
 منابع طبیعی

 بافی صنایع قالی
آشنایی با نحوه ترسیم نقشه، تهیه خامه، 

 دار قالی، بافت، پرداخت و ...

فنی و  –خوشه فرش و میراث فرهنگی

 حرفه ای
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 تخدماو  فعالیتها زیبرندسا بر تاکید با ستارو یظرفیتها مهمترین یلویتبندو او شناسایی

 ستارو دیقتصاا کتحر جهت نهااپیشرو  لویتدارای او تخدما یا تولید یهارمحو تعیین ایبر

در  لتحو یندآفر تسریع فهد با توسعه کمحر یها وژهپر حیاطرای  منطقه توسعه مردر ا راکا یها سیاستاز  یکی

 همافررا  نسانیا تر بمطلو یها فعالیت توسعه نمکاا زمال یبسترها دیجاا با کمحر یها وژهپر. باشد می مناطق ینا

 محیطی یستز دی،قتصاا ،جتماعیا مختلف یها مینهدر ز مثبت تتحوال سمت هب نندابتو نسانیا معاجو تا ندآور می

مشخص شده  یها زهحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذ. داردبر مگا هغیرو 

مشخص  یاه زهحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذبرای منظومه انگوران ، 

 با ولجد قالبدر  دی،قتصاا دیکررو با زهحو هر انپیشرو  کمحر یها وژهپر بخش یندر اشده برای منظومه انگوران، 

 . ددگر می لهارا روستا دیقتصاا غالب دکررکا بر تاکید

 اقتصادی تحرک جهت هاپیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید تعیین محورهای -721جدول 

 پروژه های محرک و پیشران ریز کارکرد وستاکارکرد غالب ر

 کشاورزی

 نپشتیبا خدماتی مرکز

، ورزیکشا اتتولید

پرورش سنتی دام سبک 

 و پرورش طیور

 

 کوچک میدا یحدهاوا زیبهساو  اثحدا

 محلی غمر تخم یبند بسته کوچک خانگی یها هگارکا دیجاا

 بهسازی بافت روستا

 ورزیکشاو ادوات  ها دهنها وشفر نمایندگی ایجاد

 ورزیکشا تالآ ماشین فنی تخدما گاهیرکا یحدهاوا اثحدا

 دار قالی 11احداث واحد کارگاهی فرشبافی با ظرفیت 

 تشکیل بلزارچه های محلی

 

های کارآفرینی مستقل )خصوصی و تعاونی( قابل اجراء توسط های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

اندیشی با های مناسب از طریق گفتگو با اجتماع بومی و همه از فناوریساکنین بومی با استفاد

 کارآفرینان محلی؛

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که 

ه و در حال توسعه است. سه موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافت (Entrepreneurship) کارآفرینی

دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی 

که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار 

در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش ها و گرایش  71ر دهه ی آفرینی پیش می رویم. در اواخ

 به. آمد وجود به خوداشتغال افراد و کوچک کارهای های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و

 انجام شناسی روان و شناسی جامعه مدیریت، اقتصاد، دیدگاه چهار از زیادی مطالعات پدیده این عمیق تاثیرات علت

مانند سایر مفاهیم علوم انسانی اراله ی تعریفی  فراوان، محققین تالش و کارآفرینی بررسی قدمت باوجود. است شده

قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم، خود شامل نکات 
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نی، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری، نوآوری و ... به این مفهوم اضافه جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفری

 شده است. 

در جلسات برگزار شده با ساکنین روستا، مردم قبل از اینکه به بیان ایده های مرتبط با کارآفرینی به پردازند به 

ایده های کارآفرینی، مسایل و مشکالت موجود در توسعه اقتصادی روستا پرداختند، لذا در این بحث همراه با بیان 

 مشکالت موجود نیز اراله می شود.

 ایده های جمع آوری شده مرتبط با کارآفرینی در روستای منظومه -723جدول 

 پیشنهادات توضیحات

در محدوده روستا زمین برای گردشگری در نظر گرفته نشده است و اراضی مناسب برای این کاربری در خارج از 

 قرار دارد که جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری نمی دهد.محدوده روستا 
 بوم گردی

 تعاونی صنایع تبدیلی  تن شیر تولید میشود 15الی 11روزانه در روستا  -

 راس دام 41وجود 

 ملیون وام برای توسعه فضای دامداری 111درخواست  -
 دامداری

پرورش بلدرچین یا شتر  زمینه ی تامین مالی همکاری الزم را نکرده است مجوز پرورش بلدرچین گرفته شده ولی در معرفی به بانک در

 مرغ یا ماهی

 آموزش ترسیم نقشه و تهیه دار قالی

 خامه قالی بافی از زنجان و تبریز تهیه میشود
 صنایع قالی بافی

 

 ؛ستارو ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمیو  کیفی نتایج تعیین

: کند می تقسیم بخشدو  بهرا  منطقه هر یها فعالیت ،که در بند قبل مورد بررسای قارار گرفات    دقتصاا ایهپ نظریه

 ملی دقتصاا شدر به ساسا آن ا شدر ینابنابرو  دشو می فمصر منطقهاز  رجخاآن در  حاصل که پایه یا دراتصا بخش

 جمعیتی. ستا بستهاو منطقه جمعیت شدر بهآن  شگستر که محلی بستهوا صنایع یا تخدما بخشو   ستا طمربو

 می دبوجورا  هغیرو  نقلو  حمل ،بانک زه،مغا نچو خدماتی به زنیاآورده و  همافررا  پایه یها فعالیت رکا وینیر که

در  لشتغاا ،کند می نگرگورا د منطقه یک دیقتصاا رساختا که مهمی وینیر دقتصاا پایه نظریه سساابرآورد. 

 یا تأثیر ین. ااردگذ می تأثیر منطقه لشتغاو ا جمعیت بر بخش یندر ا گرگونیو د باشد می طقهمن پایه یها فعالیت

 جمعیتدر  )تغییر غیرمستقیم یاو  ند(دار لشتغاا پایه یها فعالیتدر  که ادیفرا ادتعددر  )تغییر مستقیم رتصو به

 ،فیعیر) کند می اپید دنمو (آورد می دوبوجرا  خدماتی مشاغل به زنیا دخو لنباد به که پایه لشتغاا به بستهوا

دارای دو ویژگااای قل احد پایه لشتغاا که سیدر نتیجه ینا به انتو می شد گفته نچهآ یجمعبند با ( 21-22 :1419

 است:

  ،ستاگر کل لف(ا

 . نددار یمندونیر تیدراصا جنبةآن  تمحصوال (ب

 مکمل (ب ،ستاگر جمعیت لف(: استا یژگیو دارای دو قلانیز حد خدماتی لشتغاا که دشو می نتیجه همچنین

 دیقتصاا  جتماعیا یها فعالیت دهگستر طیف که شتدا توجه نیز نکته ینا به بایستی می لبته. استا پایه لشتغاا
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 بهرا  لشتغاا ل،محصو دنبو تیدراصاو  ییاگر جمعیت ،ییاگر محل یهارمعیا بنتخاا با انتو نمی حتیرا به ،مناطق

از  یکمتر مرتبهدر  لبتها که ودفزا قبل اردمو به نیز ییگرد یهارمعیا انتو می. دکر تقسیم یرپایهغو  پایه بخش دو

 :دنمو خالصه یرز ولجدرا در  هارمعیا ینا انتو که می گیرند می ارقر همیتا جهدر

 پایه دقتصادر ا لشتغاا یبند طبقه ایبر ساسیا یهارمعیا -797 ولجد

 همیتا جهدر

 رمعیا

 غیرپایه لشتغاا پایه لشتغاا

 لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو

 ستاگر محل درجه یک
 تیدراصا جنبه

 دارد یمندونیر
 جمعیت گراست

مورد مصرف جمعیت 

 محلی است

 درجه دو

 منطقه رجخادر  ساسیا تتصمیما -

 می شودگرفته 

 جنبه تولیدی دارد -

 جنبه عمده فروشی دارد -

 

سی ساا تتصمیما

گرفته  محلدر  فعالیت

 .دشو می

 

 1478: 125 ی،ماجد: ماخذ

 اتتغییر ندرو بینی پیشدو  تبعیو  پایه یها فعالیت شناختاز  پس: پایه یها فعالیت انمیزو  ها ضریب پیشبینی

را  هپای بخشدر  لشتغاا انمیز. دکر آوردبررا  تبعیو  پایه یها فعالیتدر  لشتغاا انتو می ،نظرردمو یضریبهادر 

 لمداز  رجخادر  ا،نزوبر یمتغیرها انعنو به پایه یها فعالیت نکهآ نخست: دکر بینی پیش رتصودو  به انتو می

 باو  ل،مد خلرا در دا پایه مشاغل نکهآ یگر. دشوند گرفته رکا به تبعی لشتغاا محاسبة ایبر سپسو  هشد تعیین

 .دمون آوردبر مشاغل ینا ةکنند تعیین دیقتصاا بطروا تحلیل

 هفتدر  لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یگیرربکا یندافر:لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یبررکا

 : ددمیگر معرفی مقد

 .ستادفر سطح یکو  مطالعه ردمو منطقه دقتصاا رساختااز  زنیا ردمو تطالعاا تنظیمآوری و  جمعاول:  مقد

 منطقه. دیقتصاا یفعالیتها دنبو پایه غیر یا پایه تحلیلدر  (.L.Q ) مکانی ضریب یگیرربکادوم:  مقد

 به دموجو یبخشهااز  یک هر ایبر ضریب ینا 1485-1491 ساله 11دوره  ایبر عامل شدر محاسبه: مسو مقد

 .ددمیگر محاسبه  پایه بخش انعنو

 .ددمیگر محاسبه پایه بخشدر  لشتغاا کل انمیز قسمت ین: در ارمچها مقد

 .منطقه دیقتصاا یفعالیتها مهم یبخشها ایبر  B.Mضریب  حاسبهم: پنجم مقد

پایه  ریتئو دنبو معتبر ضفر باو  یرز بطهرا یمبنا بر (t+nفق )ا لسادر  منطقه کل لشتغاا بینی پیش: ششم مقد

 یکسانند. پایه لشتغاو ا کل لشتغاا هیندافز ضریب که معنا بدین نماز لطودر  دقتصاا

  پایه غیر لشتغاا لک بینی پیش: هفتم مقد

 جدول ذیل برآورد تعداد شاغلین به روش باال می باشد.
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 برآورد تعداد شاغلین در روستای قواق سفلی -797جدول

 گروه فعالیت روستا

اشتغال 

پایه در 

 tسال 

درصد ساالنه 

رشد اشتغال 

در گذشته 

 (91تا  85)

عامل رشد 

برای دوره 

ساله  11

 پیش بینی

اصالح کمتر از 

درصد  1044

متوسط 

 مجموع

پیش بینی 

اشتغال پایه 

 +t 11در سال

BM 

et  

مجموع 

کل 

 اشتغال

Ne 

شاغلین 

غیر 

 پایه

 قواق سفلی

 - 1.09 232 23.56 10 0.89 1.36 3.56 9 صنعت

           184 کشاورزی
    201 

           19 خدمات
    21 

از نیروی کار جهت حفاظ و ارتقاای قادرت خریاد و رفااه      حمایت و پشتیبانی  این طرح و دولت،یکی از اهداف مهم 

 24زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعاه اسات. در مااده    

به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامات   درامدبودن  انهمنصف اعالمیه جهانی حقوق بشر بر

اهداف زیر مورد تاکیاد قارار    1971ژولن   22مصوب  145امین کند، تاکید شده است. در توصیه نامه شمارهانسانی ت

 گرفته اند:

و  ماردم باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای هماه   درآمدتعیین حداقل  -الف

 خانواده آنان باشد.

ماورد حمایات    درآماد را از نظار حاداقل ساطوح مجااز      مردماید آن باشد که ب درامدهدف اصلی تعیین حداقل  -ب

 .اجتماعی الزم قرار دهد

و هام بنگااه      ماردم ، شرایطی را ایجاد می  کند که برمبنای آن ها هام  درآمدتعیین حداقل  یبرا یمعیارهای داشتن

 اماه ن محایط باثباات تاری را بارای برن    می  توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد. معیارها همچنی ی اقتصادیها

  :این معیارها عبارتند از فریزی بوجود می  آورد

 آنها ایه خانواده ومردم  نیازهای -1

در  درآماد پایاه  می گردد. بر این اسااس   درامد تعیین، نیاز پایه و اساسی جهت تعیین درآمدهنگام تعیین حداقل  به

را نتواند بپاردازد بهتار اسات فعالیات      درآمدته فعالیتی که آن سطح بوده و هر رش مردمحد پوشش نیازهای اساسی 

باه نظار مای     »المللی کار در این زمینه چنین اشاره می  کند:  ن. سازمان بیداشته باشدکمتری  درآمدنکند تا اینکه 

ه یاک  رسد که مفهوم حداقل نیازهای اجتماعی می  تواند به مفهوم حیثیت انساانی مارتبط گاردد. بادین معنای کا      

خانواده نباید در اثر فقر مجبور به آن چنان زندگی بشود کاه وی را از دیگار خاانواده هاای هماین گاروه اجتمااعی،        

 «مشخص و جدا سازد.

 کشور دردرآمدها  عمومی سطح -2

ز قبل از هر چیز ضرورت ایجاد می کند که ا»سازمان بین  المللی کار چنین مقرر می  دارد :  41توصیه نامه شماره  

آن متشکل بوده و پیمان  های جمعی منعقد ساخته  اناد،   مردمکه در کارهای مشابه و در صنایعی که  درآمدینرخ 

ها در کشاور  درآماد ای ممکان نباشاد از ساطح عماومی       ساه می  شود، الهام گرفته شود و هرگاه چنین مقای تعیین
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ی کاه برحساب جنسایت،    درآمادهای متوسط  ها در یک کشور توسط آمارهایی ازدرآمدسطح عمومی « استفاده شود.

 شاخه فعالیت اقتصادی  گروه شغلی و مکان طبقه  بندی شده است، بهتر اندازه  گیری می  شود.

 آن تغییرات و زندگی هزینه -4

کشورها شاخص بهای مصرفی را با توجه به سطوح قیمت  هایی که رفااه و نیازهاای اساسای خانوارهاای کام       بیشتر

اثیر قرار می  دهد، اندازه  گیری می  کنند. متوسط هزینه برحسب اناواع خاار خانوارهاا  نیاز مای       درآمد را تحت ت

 در نظر گرفته شود. درآمدتواند در تعیین سطوح حداقل 

  اجتماعی تامین مزایای -4

هاا مای     یکی از شیوه  های پشتیبانی از نیروهای فعال و کارگری جامعه است و دیگر  حمایت  درآمدحداقل  تعیین

تواند شامل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال باشد. دستیابی به مزایای تامین اجتماعی و ساایر حمایات    

 است. درامد قلها و سیاست  های کاهش فقر، معیار مهمی در تعیین حدا

  اجتماعی های گروه سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

پایه متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه  های مختلف اجتماعی، متوسط  مخارج و  استانداردهای زندگی بر معیارهای

اتاق  های مسکونی، نسبت  مخارج کل بر مبنای سبدهای کاالیی،  سایر معیارهای استاندارهای زندگی از قبیل تعداد

دماتی در خاانوار و .... اغلاب   اجاره مسکن خانوارها، متوسط تعداد اعضاء خانوار، نسبت اعضاء با تحصیالت باالتر از مق

 .صورت می  پذیرد

 اقتصادی عوامل -1

عواملی همچون الزامات توسعه اقتصادی، ساطوح بهاره  وری، ساطح اشاتغال و ظرفیات پرداخات از جملاه عوامال         

در نظر گرفته می  شوند. معیارهای توسعه اقتصادی همانند تغییر  درآمداقتصادی هستند که در تعیین سطح حداقل 

تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت، تغییر در سهم نسبی بخش های کشاورزی، صانعت، خادمات در    در

تولید ناخالص داخلی،  تغییر در ارزش تولیدات صنعتی یا ارزش بازرگانی خارجی به قیمت هاای ثابات و معیارهاای    

صد افراد شاغل در بخش های کشاورزی، صانعت  فعالیت های اقتصادی همانند تغییر در میزان بیکاری و یا  تغییر در

 و خدمات و . . .  می توانند مد نظر قرار گیرند.
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 در کشورهای مختلف درآمدمعیارها و ضوابط تعیین حداقل   -792جدول 

 ضوابط مورد عمل یا توصیه نامه ها
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 * *    * * * * و خانواده های آنان مردمنیازهای  -1

  * * * * *  * * در کشور درآمدهاسطح عمومی  -2 

  * * * * * * * * هزینه زندگی و تغییرات آن -4

         * مزایای تامین اجتماعی -4

  * *      * درقیاس با دیگر گروه های اجتماعی مردمسطح زندگی  -5

  * * *  * * * * بهره وری -اقتصادی عوامل -1

 * *    *  *  تورم -7

   *  *     درآمدظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل -8

   *       آخرین وضعیت اقتصادی -9

   *       شاخص قیمت عمده فروشی -11

  *        درآمد ملی و متوسط درآمد سرانه -11

 

قل درآمد یا درآمد قابل تابعی از شرایط حاکم بر جامعه باوده و همانگوناه کاه پیشاتر نیاز      با این تفاصیل تعیین حدا

میلیون ریال می باشد کاه چشام اناداز     14اشاره شده در سطح روستاها، بطور متوسط درآمد ماهانه اهالی در حدود 

 % 25فعالیت های کشااورزی و   برای %55به درآمد اهالی در زمینه فعالیت های خدماتی،  %21روستا، افزایش ساالنه

برای فعالیت های صنعتی می باشد و این رقم می بایست نزدیک  به حاداقل درآماد اعاالم شاده بارای کاارگران  و       

 کارمندان باشد.

زایی موجود روستاهای های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت

 هدف دهستان یا بخش؛ 

ظرفیت فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگونه که در برای ارتقا 

بندهای پیشین نیز بیان شد در سطح دهستان و روستا مشکالتی وجود دارد که ارتقا و در برخی موارد ادامه فعالیت 

ایل و مشکالت موجود، اقدامات ذیل خدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، لذا برای مرتفع نمودن مس

 پیشنهاد می گردد.

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت -799جدول 

 مشکل اقدامات مناسب

 موجودمشکل دامداری  مرحله ای یا اعطای تسهیالت مطابق با موارد اعالم شده در بند قبلی –استفاده از مدل حمایتی 

 مشکل برق کشی چاه های آب توسعه زیرساختهای الزم برای استفاده بهینه از چاه های آب و توسعه آبیاری قطره ای

 تعویض لوله اداره آب اینچی.  4اینچی به  1مطالعه مجدد اداره آب در خصور تعویض لوله 
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هایی مانند در زمینهزایی دهستان یا بخش هدف های توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه

 ؛...  تعاونی، -دهی مشارکت مردمی و تشکیل شغلتوانمندسازی، تعیین ساز وکار سازمان

 های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط های کلی اقتصاد مقاومتی تأمینبر مبنای بند سیاست

 های فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن کثرحدا به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی

متوسط، یکی  و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأکید و جمعی های همکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی

سازی اقتصاد ایران بسیار مؤثر است. بدین منظور توانمندسازی تواند در مقاومهای اقتصادی است که میاز سیاست

 تواند سبب سازی ثبات و پایداری در فعالیت گردد.های اقتصادی میعالیتجامعه هدف ف

باشد. توانمندسازی منابع انسانی و مراقبت از های توانمندسازی، توانمندسازی منابع انسانی میترین جنبهیکی از مهم

سو و چگونگی  شود، از یکآنان برای بهبود فنآوری و فرآیندهایی که به اراله خدمات و محصول منجر می

توانمندسازی منابع انسانی برای حفاظت از بازار هدف، ارتقای توان زنجیره تأمین، پایداری و سودآوری آن از سوی 

 دیگر اهدافی است که در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر می باشد.

یی برخوردار است که این چهار دسته به طور کلی چهار دسته از عوامل بر توانمندسازی روستالیان از تأثیر به سزا

 عوامل عبارت است از

 دانش و آگاهی فنی -1

 هزینه -دانش و آگاهی مدیریتی به ویژه کنترل زمان -2

 های تأمین سرمایهروش -4

 بازاریابی و فروش محصوالت -4

این طرح پیشنهاد های تأمین سرمایه جهت توانمندسازی روستالیان به صورت عمده به سه روش در در زمینه روش

 می شود که فعاالن اقتصادی به اقتضای شرایط، در پیش خواهند گرفت.

 های تعاونی و سهامیتشکیل شرکت -1

 اراله تسهیالت -2

 های خردمدیریت سرمایه -4

 دیاگرام زیر به صورت خالصه، نمایشگر نتایج باالست
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 ئیانتوانمندسازی روستابرنامه ها و عوامل 

شده برای شایستگی: توانایی انجام کارها براساس میل و خواسته خود؛ داشتن برنامه مشخص و حساب عامل .1

های نوین و کارگیری روشگشایی؛ توانایی بهیابی و مشکلهای نو و جدید؛ مشکلآینده خود؛ پذیرش سریع روش

پذیری در کارها؛ جدیت در کارها؛ ریسکقدمی ها؛ پیشحلخالقیت؛ توانایی ساختن زندگی بهتر؛ توجه به تمام راه

 در کارها،

عامل تأثیر: بیان نظرات مالی خود؛ ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد خانواده؛ ضرورت همکاری زن و  .2

مرد در اداره امور خانواده؛ ارتقای اطالعات در زمینه فرآوری محصوالت ؛ درآمدزایی زنان همانند مردان؛ انجام گروهی 

 .؛ افزایش ابتکار عمل؛ مشارکت در امور روستاکار

گیری؛ انجام بهتر داری: یادگیری مداوم؛ کسب اطالعات نو؛ استفاده از نظرات دیگران در تصمیمعامل معنی .4

شده برای های آموزشی؛ داشتن برنامه مشخص و حسابکارها با یادگرفتن مطالب جدید از دیگران؛ شرکت در دوره

 .رات دیگران؛ داوطلبانه انجام دادن کارهاآینده؛ توجه به نظ

های روستا؛ توجه دولت به روستاییان؛ اعتماد به عامل اعتماد: داشتن نگرش مثبت؛ مشارکت در فعالیت .4

 .کارشناسان؛ توجه به زن روستایی؛ اعتقاد در انجام دادن بهتر کارها به صورت گروهی؛ اهمیت نظرات زنان و دختران

گر بودن خانواده؛ توانایی راهنمایی دیگران؛ ترسیم آینده روشن؛ خودمختار بودن؛ یتعامل خودتعیینی: هدا .5

 .حل برای مشکالت جدیدخودآغازگر بودن؛ کمک به دیگران در انجام کارهای جدید؛ پیدا کردن راه

ش های مرحله ای نیز بخ -بر اساس برنامه ها و عوامل پیشنهادی برای توانمند سازی روستالیان، مدل حمایتی

غیرفعال یا نیمه فعال  بصورت زیر در نظر گرفته شده است که در سطح روستاها و فعالیت های اقتصادی روستاها 

 می بایست مد نظر باشد.

 مرحله ای –مدل حمایتی 

ای و الزام آنان به ورود فعال، مشارکت غیرمالکیتی دورههای غیرفعال و نیمهیکی از راهبردهای توانمندسازی بخش

های بعدی است. در این روش، با تأمین سرمایه )بصورت مشارکت خشی از سود حاصل از این مشارکت در دورهب

فعال و صنایع تکمیلی و تبدیلی با آنان مشارکت تعاونی یا سرمایه گذار غیر( در گردش واحدهای غیرفعال و نیمه

 جوید. می

وره مشارکت، بخشی از سود حاصل از دوره قبل توان در هر دبه منظور توانمندسازی واحدهای مذکور می

جو را به عنوان سرمایه در گردش برای دوره آتی در نظر گرفت و در این صورت به مرور سهم آورده مشارکت

گذاری، یابد. با ادامه این روند طی چند دوره سرمایهگذار کاهش میجو افزایش و سهم آورده سرمایهمشارکت

گذار به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و با به عبارت دیگر توانمند ون مشارکت با سرمایهتواند بدمشارکت جو می

 گردد.

برای  7سازی میپلسازی و شبیه  افزار مدلجهت محاسبه تعداد دوره مشارکت الزم جهت توانمندسازی از نرم

 مدلسازی ریاضی استفاده شده است. برنامه مدل به شرح زیر است:

                                                 
7�- Maple 
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 : سرمایه در گردش اولیه 

 جو: آورده اولیه مشارکت 

 : درصد سود ساالنه فعالیت 

 جو در هر دوره فعالیت: مقدار سود مشارکت 

 جو از سود هر دوره فعالیت براساس میزان آورده: میزان سهم مشارکت 

 کاررفته در مدل به منظور محاسبات درونی مدل در رایانه انتخاب شده است.ذکر است باقی متغیرهای به الزم به

 برای وضوح و آشنایی با این مدل یک نمونه مثال در نظر گرفته شده است که در ادامه بیان می شود.

 رأسی دام سنگین 511مثال: توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

رأسی دام سنگین مد نظر  511وان نمونه فرض شده که توانمندسازی یک واحد پرواربندی در این قسمت به عن

 ی مذکور به شرح زیر است:است. مفروضات مدل براساس پروژه اجرا شده

 میلیون ریال است 25111: سرمایه در گردش اولیه برابر  

ریال است که شامل ارزش دامداری و تجهیزات وی در دوره مشارکت میلیون  11711جو : آورده اولیه مشارکت 

 باشد.می

 باشد.درصد می 51: درصد سود ساالنه فعالیت  

 باشد.درصد می 41: میزان سهم شریک از سود در دوره اول  

 براین اساس مدل به صورت زیر خواهد بود:

 

گذاری نماید جو تمامی سود حاصل از سهم فعالیت مشترک را وارد دوره آتی سرمایهتکنیم مشارکدر ابتدا فرض می

ولی در ادامه این فرض تعدیل خواهد شد. نتایج مدل براساس مفروضات فوق در جدول زیر اراله شده است. در این 

جو )شامل توانمندی مشارکتجدول به منظور اراله نتایج کاربردی مدل، تعداد دوره الزم اجرای پروژه براساس میزان 

درصد سود ساالنه( محاسبه شده  41و  41، 51درصد توانمندی( و سود ساالنه پروژه )شامل  111و  75، 51، 25

 است.

 مرحله ای –نتایج کاربردی مدل حمایتی  -791جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

 9 8 8 4 درصد 51سود ساالنه 

 11 11 8 5 درصد 41سود ساالنه 

 15 14 11 8 درصد 41سود ساالنه 
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سال  15تا  9جو براساس مفروضات باال بین همان گونه که در جدول باال مشهود است توانمندسازی کامل مشارکت

وری ها و بهرهنوسان قیمت به طول خواهد انجامید. بدیهی است اجرای عملیاتی برنامه فوق با توجه به احتمال باالی

 کند.پایین نیروی کار و سرمایه در ایران زمان بیشتری را نیز طلب می

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظار زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت نمودار

 )سال( را نشان می دهد.

 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظارشارکتمدت زمان الزم جهت توانمندسازی م -11نمودار

 
 درصد( -زیر دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله نمودار

 درصد( -دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله -11نمودار

 
توان انتظار داشت ها از جمله استهالک تجهیزات، تعمیرات و ... نمیهی است که به منظور جبران برخی از هزینهبدی

درصد سود حاصل شده در هر دوره را وارد دوره فعالیت بعدی نماید. به منظور تطبیق  بیشتر  111جو که مشارکت

کیک میزان توانمندی و میزان بازگشت سود به چرخه جو به تفمدل با واقعیت در جدول زیر، توانمندسازی مشارکت

درصد در نظر  41فعالیت محاسبه شده است. الزم به ذکر است که در جدول زیر سود حاصل از پروژه در سال حدود 

 گرفته شده است.
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 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخهجدول زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت

 فعالیت رانشان می دهد.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -791جدول 

 فعالیت

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

درصد سود  25بازگشت 

 جومشارکت
25 44 48 42 

ود درصد س 51بازگشت 

 جومشارکت
11 14 17 19 

درصد سود  75بازگشت 

 جومشارکت
1 9 11 12 

درصد سود  111بازگشت 

 جومشارکت
5 8 11 11 

 

سازی برای نهادهای حمایتی و اصالح تواند در تصمیمدهد که میای حالز اهمیتی را نشان میدقت در جداول، نکته

 های جدول فوق نشان از دو مطلب زیر دارد:ت دادهمدل فوق کلیدی تلقی گردد. همان طور که مبرهن اس

درصدی )مراحل اولیه توانمندسازی( نسبت به دیگر مراحل بسیار زمان بر  51زمان الزم جهت توانمندسازی  -1

 است

 یابد.با افزایش سود، زمان الزم جهت توانمندسازی به صورت معنادار کاهش می -2

توان از زمان الزم جهت تی سرمایه الزم برای طی این دوره را فراهم نمود میبنابراین چنانچه بتوان به صورت عملیا

 جویان با شرکت به شدت کاست. توانمندسازی مشارکت

: همان طور که از نتایج باال مشخص ارائه تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس باال یا نحوه پرداخت پلکانی -1

صد اولیه( با تزریق تسهیالت بخشی از سرمایه را تأمین نمود به سرعت در 51است چنانچه بتوان در مراحل اولیه )

توانمندسازی روستالیان رخ خواهد داد. اگر تسهیالت اراله شده با دوره تنفس باال باشد این توانمندسازی حقیقی 

. بدین منظور تواند بازپرداخت تسهیالت را متقبل شودبوده و بعد از آن روستالیان از طریق درآمدهای حاصله می

-ها و مؤسسات اعتباری میهای حمایتی مانند بنیاد مسکن، بسیج یا بخشی از تسهیالت تکلیفی بانکبرخی از ارگان

 تواند به این امر اختصار یابد.

هایی : یکی دیگر از روشافزایش سهم اولیه مجری از سود در ازای اخذ وثایق الزم و قرارداد بلند مدت -2

درصد اولیه( را افزایش داد افزایش سهم مجری از سود خواهد بود. در  51ن سرمایه در دوره اولیه )توان تأمیکه می

 41توان سود مجری را در مراحل اولیه افزایش داد )به طور مثال از این روش با انعقاد قراردادهای بلندمدت می

یابد. در معنادار طبق نتایج باال کاهش میدرصد( در این صورت زمان الزم جهت افزایش بازده  به طول  51درصد به 

گردد. بدیهی است به گذار نیز حفظ میجو تعادل برقرار شده و حقوق سرمایههای با کاهش سهم مشارکتدوره

 گذار دریافت وثایق الزم و قراردادهای بلندمدت الزمه اجرای چنین روشی است.منظور حفظ حقوق سرمایه
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توان نظامی جو میبه منظور تسریع در توانمندسازی مشارکتجو: د مشارکتافزایش تشویقی پلکانی سو -4

ای از جو )روستالیان( بخش قابل مالحظهتشویقی در نظر گرفت که در صورت افزایش سود ناشی از عملکرد مشارکت

 سود بیش از انتظار به مشارکت جو تعلق گیرد تا زمان اولیه توانمندسازی کاهش یابد.

وری ، استفاده از نهاده های : برخی از اقدامات فنی مانند افزایش بهرهن الزم جهت افزایش بازدهکاهش زما -4

توان زمان الزم جهت افزایش بازده را کاهش داد. کاهش زمان الزم برای مرغوب، خرید مواد اولیه باکیفیت و ... می

 نماید. جهت توانمندسازی را نیز کوتاه می گذاری است که زمان الزمافزایش بازده به معنای کاهش دوره سرمایه

 سمقیا با ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه اریسرمایهگذ یهاوژهپرو  هاحطر یلویتبندو او تعیین - 3 – 9

و  هاحطراز  یک هر لشتغاا کمی فهد تعیینو  نشهرستا یا بخش ن،هستاد ،ستارو سطحدر  دیکررکا

 ؛ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه یها-وژهپر

با توجه به پتانسیل های  روستا، طرح های سرمایه گذاری پیش بینی شده است که عالوه بر موارد مذکور در بند 

مربوطه، برخی طرح ها و برنامه نیز وجود دارد که می بایست توسط ارگانهای ذیربط مرتفع نمودن گردد. برای احصا 

موجود از اولویت های اجرایی می باشد. در جدول  طرح های سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت و رفع مشکالت

زیر اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری مشخص شده است. اولویت بندی های  اراله شده مختص روستا بوده و در 

 . عمل گردد 8-4سطح دهستان می بایست بر اساس شرایط حاکم در  بند 
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 غال و مقیاس عملکردمشخصات طرح های سرمایه گذاری، تعداد اشت -797جدول 

 سرمایه گذاری زیرساختها
طرح های 
سرمایه 
 گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

سرانه  تعداد اشتغال
اشتغال 
)میلیون 

 ریال(

مقیاس 
 عملکرد

 عنوان طرح
میزان اعتبار 
 )میلیون ریال(

ارگانها/نهادها
 ی حامی

 بازار کالن بازار خرد
سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

احداث  کانال آب 
 کشاورزی

1111 

اث و حدا
زی بهسا

می ی داحدهاوا
 کوچک

 جهاد کشاورزی
روستاهای 
 اطراف

بازار دواب 
 زنجان

1111 4111 2111 1111 2111 9111 12 
  

 استانی 751 12

به ضی  اراتجهیز 
سیستم آبیاری 

 قطره ای
52911 

احداث انبار 
علوفه با 

 4111ظرفیت 
 تن

 -جهاد کشاورزی
صنعت، معدن و 

 تجارت

روستاهای 
 اطراف

حوزه های 
 چهار و پنج

1111 1511 511 1 1 4111 
  

 محلی 111 5 5

  

اث و راه حدا
ازی سالن  ندا

تولید کود 
کمپوست با 
مشارکت 
روستاهای 
 اطراف

 -جهاد کشاورزی
 -محیط زیست 

صنعت، معدن و 
 تجارت

روستاهای 
 اطراف

گلخانه ها و 
 شهرداریها

1111 411 1 1 1 1411 
  

 استانی 444 4 4

  

احداث ایستگاه 
جمع آوری 

شیر با ظرفیت 
 تن 11

 -علوم پزشکی
جهاد کشاورزی 

صنعت، معدن  -
 -و تجارت

 اتحادیه صنفی

روستاهای 
شهرزنجان و  اطراف

روستاهای 
سایر حوزه 

 ها

411 1 1 1 1 411 
  

 یمحل 411 1 1

  

احداث و راه 
اندازی سالن 
تهیه، تولید و 
بسته بندی 

گیاهان دارویی 
با مشارکت 
روستاهای 
 اطراف

 -منابع طبیعی 
 -علوم پزشکی

جهاد کشاورزی 
صنعت، معدن  -

 و تجارت

گردشگران 
و 

روستاهای 
 اطراف

گردشگران و 
مناطق 
 اطراف

1 1 1 411 411 111 
  

 محلی 411 2 2

 - 771 29 77 7 72 71277 2977 7977 2177 1177 9977    مجموع  
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 . روستای  ینگجه 1

 مقدمه

 ییزر برنامه یستارا در ستا مکلف لتدو ر،کشو توسعه ششم برنامه نقانو 27 دهما لفا بند (1) جز به بااار اسااااس

 5111در  لهرسا،  برنامه نقانو ایجرا لطودر  رمحو دراتصا دقتصاا توسعهو  ستاییرو دقتصاا تقویتای و  منطقه

 یهاونیر کترمشا با منطقهآن  دیقتصاا-محلی قابلیتو  محیطیو  بومی یها ظرفیتو  هاادستعدا به توجه با ستارو

 برنامه،  خصوصی مطالعه ردمو ودهمحد اریگذ سرمایهو  لتیدو حمایت ،بانکی تتسهیالاز  یگیر هبهر باو  محلی

 سساا ینا بر. کند ستانهاتهیها ییزر برنامهو  مدیریت نمازاس بوسیلهرا  ستاهاان رو ییاشتغالزو ا دیقتصاا توسعه

روستای ینگجه به  ،ستانهااز ا هریک ایبر رمذکو یستارو 5111از  سهمیه تعیین ضمن رکشو جهدبوو  برنامه نمازسا

گردیاده و پاس از    تعیین عنوان روستای هدف طرح مذکور از سوی سازمان مدیریت و برناماه ریازی اساتان زنجاان    

سی ها  و شناخت وضع موجود، اقدام به برنامه ریزی و تعیین پروژه های اقتصادی شاده اسات. کاه در اداماه باه      برر

 تعیین اهداف و برنامه های اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 عمدتا  اریثرگذا ین. استا هایشد پذیرفتهو  مسلم مرا هاآن نمواپیرو  ستاییرو مناطق توسعه بر شهرها تأثیر وزهمرا

را  نسکاا جهانیروز  عموضو 2114 لسادر  ملل نمازسا روین. از اددمیگر محقق یشهر -ستارو یپیوندها طریقز ا

و  هکنداپر سکونتگاهی منظااز  متشکل تنها منطقه هر که، چاااااارا ستاییرو توسعه یهارموتو ،شهرها: نامید چنین

 بین بطروا طریقاز  که ستا فیزیکیو  دیتصاقا ،جتماعیا بطاز روا پیوسته هم به ایشبکه بلکه ،نیست طتبااربی

از  کهاز آن  بیش یشهرو  ستاییرو یهاهسکونتگا. (1481 ی،)کالنتر دمیگیر شکل یشهر شبکهو  ستاییرو طنقا

 بین مختلف یمینههادر ز که هستند مناسباتی کیفو  کمّ تأثیر تحت تشد به ،بپذیرند تأثیر نیدرو ییژگیهاو

 نیست میسر ستاو رو شهر ارپاید توسعهو  ساماندهی نمکاا تمناسبا ینا عمیق اختشن ونبددارد و  دجوو هاآن

 و ماهیّتدر  تغییر فهم رمنظو به جامع یسیهاربر مندزنیا ستاییرو -یشهر تمناسبا روین. از ا(1484 ،نیاضور)

 ست.ا نماز لطودر  تتعامال ینا تشد

 رد مطالعه پرداخته می شود.با این مقدمه، به تدوین سند توسعه اقتصادی روستای مو 
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 یستادر رو رکاو  کسب یخوشههاو  تولیدارزش،  یهاهنجیرز دیجاا سنجینمکاو ا شناسایی 

 ف؛هد

  زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار از روش پورتر استفاده شده است. مطالعهدر 

کند تا چگونگی افزودن ارزش باه محصاول   کمک میو ها استحلیل زنجیره ارزش روشی برای تحلیل بصری فعالیتت

های انجام شده ایجادشان، کنند که درآمدی بیش از هزینهها زمانی معنای واقعی پیدا می. ارزششودیا خدمات درک 

خریاد مجادد، احسااس    و ی تماامی ایان اقادامات، مشاتری بایاد از بازگشات       تزریق کنند. در نتیجه تولیدکنندهبه 

 .اشدخشنودی داشته ب

مفهوم آنالیز زنجیره ارزش را توضیح داد. در واقع،  1981ی وکار در دهه استاد و مولف مدیریت و کسب مایکل پورتر

سازی یاک  ی ارزش نوعی مفهوم بصری از ارزش افزوده شده به محصول یا خدمات، طی پیادهتحلیل یا آنالیز زنجیره

تقسایم کارد.   « های پشتیبانفعالیت»و « های اصلیفعالیت»بخش  زنجیره است. پورتر، ساختار یک سازمان را به دو

 .کندی اصلی و پشتیبان تقسیم میها را به دو دستهصورت دیاگرام زیر، فعالیتی ارزش، بهمدل تحلیل زنجیره

 

« ی عماومی هاا استراتژی»نام های مفهومی بهکارگیری یکی از روشدر به تولید کنندهمعنای توانایی مزیت رقابتی به

 :شوندگونه تعریف میاست که این

 .ی بهترین قیمت به مشتریاناراله: پیشتازی در قیمت -1

تواند برای آنها قیمت ویاژه  می تولید کنندهفردی که خریداران نیاز دارند و های منحصر بهانتخاب ویژگی :تفکیک -2

 .روی محصوالت بگذارد

 .فرد برای هر بخش مشخص از بازارکارگیری استراتژی منحصربهبه :تمرکز -4

 صورت مستقیم به دستیابی به مزیت رقابتی متصل است. ، بهمی دهدانجام  تولید کنندههر فعالیتی که 

 ارزش و زنجیره ارزش

 ای که مشتریان تمایل دارند برای محصول بپردازندارزش یعنی هزینه
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ایل دارند برای محصولی بپردازند. اخاتالف ایان هزیناه باا     ای است که مشتریان تممعنای هزینهطور کلی بهارزش به

 تولیاد کنناده  ی سود نیز به توانایی کند. حاشیهرا مشخص می تولید کنندهی سود های تولید محصول، حاشیههزینه

یی موفق، تواناا  تولید کنندهی ارزش مربوط است. در تعریف ساده، ها و اتصال حاضر در زنجیرهها در مدیریت فعالیت

هاای انجاام شاده بارای آن     ی محصول یا خدماتی را دارد که مشتری، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزیناه عرضه

 .ی ارزش استهای حاضر در زنجیرهی تمامی فعالیت، مجموع هزینهاست. این هزینه

 

کناد. در  هایی را بررسای مای  ها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها به محصول و خدمات نی ارزش تمامی فعالیتزنجیره

ی ارزش و همچناین اتصاال ایان    نتیجه، منبع اصلی مزیت رقابتی یک شرکت، در فرآیندهای خار آنها در زنجیاره 

ی ارزش، حاداکثر کاردن تولیاد ارزش در کناار     شود. هدف نهایی در انجام آنالیز زنجیاره فرآیندها به هم خالصه می

 .های تولید استنظارت و کاهش هزینه

ها، تمام مراحل خرید و مصرف کردن منابعی همچون پول، نیروی تولید کننده های اصلی و بنیادی در بخش فعالیت

ی ارزش در این قسمت، روی های زنجیرهانسانی، مواد، تجهیزات، ساختمان، زمین، اجرا و مدیریت قرار دارند. فعالیت

 .دهندفزایش میها تاثیر گذاشته و در نهایت سود را کاهش یا اهزینه

 ی ارزشمفاهیم اصلی تحلیل زنجیره

 های اصلیفعالیت

تاوان باه پانج    هاا را مای  طور اختصاصی به ساخت و تحویل محصول مرتبط هستند. این فعالیتهای اصلی بهفعالیت

هاای  یتبخش تقسیم کرد: تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات. هر یک از این فعال

هاای اصالی را افازایش    های پشتیبان، تاثیر یاا باازدهی فعالیات   های پشتیبان متصل هستند. فعالیتاصلی به فعالیت

 .دهندمی
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 زنجیره های ارزش روستای ینگجه -791جدول

 محصول

 تدارکات خارجی تدارکات داخلی 

محل تامین 

مواد اولیه/ 

 نهاده

آموزش و 

 فناوری
 شیوه تولید

ره محل ذخی

 سازی

محل 

 فرآوری
 نحوه بازاریابی

خدمات 

پشتیبانی 

 فروش

محل 

 فروش

نحوه ارسال 

 به بازار

 خام فروشی ندارد سنتی ندارد دندی گندم
خرید توسط 

 دولت
 ندارد

 -زنجان

محل 

 روستا

 با کامیون

 ندارد توسط دالالن خام فروشی ندارد سنتی ندارد دندی یونجه
محل 

 روستا
 توسط دالالن

 ندارد خود مصرفی خام فروشی ندارد سنتی ندارد نشانماه سیب
محل 

 روستا
* 

انواع تبریزی و 

 اوکالیپتوس
 توسط دالالن زنجان ندارد توسط دالالن خام فروشی ندارد سنتی ندارد ماهنشان

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی طویله سنتی سنتی ندارد - گوسفند و بره

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی طویله سنتی سنتی ندارد - بز و بزغاله

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی طویله سنتی سنتی ندارد - گاو و گوساله

میدان 

دواب 

 زنجان

بصورت 

 شخصی

 ندارد فاقد بازاریابی خام فروشی ندارد سنتی ندارد - پرورش طیور
ل مح

 روستا
- 

بررسی های حاصل از زنجیره هاای عرضاه و ارزش روساتای ینگجاه نشاان از آن دارد کاه زنجیاره تولیاد و عرضاه          

محصوالت معیوب بوده و در خصور محصوالت زراعی، نبود بازار فروش مناسب باعث شده است که ساود حاصال از   

ز سکونتگاه های اصلی تولید کننده گندم می باشد، تولید آنها نصیب دالالن شود و در خصور گندم نیز، این روستا ا

 مجبور به فروش این محصول به جهاد کشاورزی می باشد و فرآوری خاصی روی محصوالت انجام نمی گیرد.

تولیدات دامی روستای ینگجه، قابل توجه می باشد ولی نداشتن سیستم فرآوری در سطح روستا باعث شده است که 

 ر این حوزه نداشته باشد و بصورت خام فروشی به بازارهای مصرف اراله شود.این روستا سود چندانی د

 فضاییو  دیقتصاا ،جتماعیا ،طبیعی یتنگناهاو  قابلیتها یلویتبندو او توصیف ،شناسایی

 ؛ستارو لشتغاو ا تولید جهت فعالیتی منظاو  تولید منابع

ارتباط با روستاهای اطراف و بخاش، در بخاش دوم   وضعیت طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی روستای ینگجه در 

به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، شناسایی قابلیت ها و تنگناهای تاثیر گذار بر منابع تولید و نظام فعالیتی در سطح 
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روستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، در جداول زیر مااتریس هاای چهارگاناه در حاوزه اقتصاادی و نظاام تولیاد        

 اراله شده است. فعالیتی

 دیقتصاا یها فعالیت هجایگاو  همیتا

 می ختهداپر منطقااه سطحدر  ها فعالیت فضایی یعزتوو  ها هگا سکونت غالب دیقتصاا نقش سیربر به بخش یندر ا

 (LQ) مکانی ضریب شاخصاز  یگیر هبهر با پایه دقتصاا لمداز  ها هسکونتگا دیقتصاا نقش سیربر رمنظو  به. دشو

 ضریبو  تمرکز سنجش تکنیکدو  ترکیباز  ها فعالیت فضایی یعزتو سیربر رمنظو به همچنین. دشو می دهستفاا

 متمرکزاز  عما منطقااه سطحدر  ها فعالیت کنشکلیاپر یلگوا تمرکز سنجش تکنیک. دشو می دهستفاا (DQ) یعزتو

 .   دکر هداخو شناساییرا  ها فعالیت حتمالیا تمرکز طنقا یعزتو ضریب تکنیکو  هدد می ننشا هکنداپر یا

 نیز ها فعالیت فضایی یعزتو ،روساتایی منطقاه   منظادر روستاها  نقش نشد شنرو وهعال تکنیکدو  یناز ا دهستفاا با

 میو دا ورزیکشا دقتصاا قالبدر  کلیت یک انعنو به روسااااااتاها نقش ینکها به توجه با. دمیگیر ارقر مطالعه ردمو

 .  دشو می ختهداپر روستاهادر  پایه میو دا ورزیکشا فعالیت عنو سیربر به خشب ینا نپایادر  دشو می تعریف

 ها هسکونتگادر  پایه دقتصاا تحلیل

     یها فعالیت پایه دقتصاا تحلیل. در ستا پایه دقتصاا تحلیل روساااتاها غالب دیقتصاا نقش تعیین یهااز روش  یکی

       یناز ا ناشی تمحصوالو  تخدما ،کاال که پایه یا دیبنیا یها یتفعال. اول دشو می تقسیم قسمتدو  به ها هسکونتگا

 بردارد.  خلیدا فمصر هاآن  تمحصوال که تبعی یها فعالیت. دوم دشو می درصا یگرد یها هسکونتگا به تخدما

 به مددرآ یقرتز به منجر ها فعالیت ین. ادگیر می شکل پایه یها فعالیت سساا بر دیقتصاا شدر نظریه ینا مبنی

 یهااز روش  یکیدارد.  پیرا در  دیقتصاا یها بخش یگرد شدر مددر آ یقرتز ینو ا دشو می ستارو یا شهر دقتصاا

 حطر ین. در استای آن ا پایه فعالیت تعیینای  منطقه یاو  ملی مختلف حسطو رکا تقسیمدر  دیقتصاا نقش تحلیل

 فعالیت تعیین یهااز روش  یکی .دپذیر می رتصو العهروستاهای مورد مط سطحدر  رکا تقسیم سساا بر تحلیل ینا

    ست.ا L.Q مکانی  ضریب تکنیکاز  دهستفاا پایه

 فعالیت یک ایبر هشد محاسبه LQگرا لفرمو ینا سساا بر

 که گرفت نتیجه انتو می باشد گترربز یکاز  هسکونتگا یکدر

 می بمحسو هسکونتگاای در آن  پایه فعالیت یک فعالیتآن 

آن  باشد یکاز  کوچکتر شاخص ینا گرا بالعکس و  دشو

 رد تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک هردر   LQ محاسبه. یدآ می رشما به تبعی فعالیت یک فعالیت

 گرفته منجاا روساااتاهای منظوماااه سطحدر  تحلیل ینا که ستا تذکر به زمال. ستا هشدداده  ننشا یرز ولجد قالب

 متما شایدو  روستاها کثرا نقش ،گرفت می رتصو یسطح باالتردر  پایه دقتصاا تحلیل گرا رتصو ینا غیرو در  ستا

 . مدآمی ستد به ورزیکشا نهاآ

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا نقشدارای  هسکونتگا 27 مطالعه ردمو روسااتاهای 81 عمجمواز  ،پایه لشتغاا لمد سساا بر

 ندباش می خدماتی نقشدارای  ستارو 9و  صنعتی نقشدارای 
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روستای ینگجه بر اساس مدل مذکور دارای نقش کشاورزی بوده و در نقش صنعتی آن به مراتب ضعیف تر می باشد. 

این موضوع بیشتر به دلیل موقعیت مکانی روستای ماذکور باوده و نشاان توجاه ماردم باه فعالیات هاای پشاتیبان          

 کشاورزی می باشد.

 L.Q مبنی  بر روستاها پایه دقتصاا-791 ولجد

 آبادی منا
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.83 0.21 1.52 ایالو

 1.17 0.07 1.56 سفلی قرقان

 0.00 0.47 1.49 علیا قرقان

 1.32 0.15 1.48 سفلی قواق

 0.00 0.00 1.73 علیا قواق

 0.57 0.00 1.66 کاروانسرا

 0.71 0.17 1.56 اباد یوسف

 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق

 0.00 .000 0.00 کند تازه

 1.04 2.26 0.48 خایینک

 0.00 0.00 0.00 خضراباد

 1.21 2.82 0.14 زماین

 0.00 0.00 0.00 خان /طومار قراگل

 0.00 0.00 0.00 قشالق قزلجه

 0.00 0.00 0.00 اباد کش

 0.39 1.92 0.50 نصیراباد

 0.59 1.81 0.74 مراش

 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 مراش سد

 0.00 0.00 0.00 دندی روی ارخانهک

 1.07 2.73 0.21 انگوران

 0.00 0.09 1.60 سفلی قوزیجاق

 0.00 0.18 1.64 علیا قوزیجاق

 0.00 0.15 1.65 سفلی کوسج

 0.48 0.22 1.54 علیا کوسج

 0.89 0.19 1.45 حلب شهرک

 0.00 0.00 0.00 گل استی

 0.00 0.00 0.00 آباد حسن آقبالغ

 0.00 0.00 0.00 دارسر اقبالغ
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 آبادی منا
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 0.00 0.50 0.86 سفلی اینچه

 0.00 0.00 0.00 علیا اینچه

 0.97 1.13 0.98 بلندپرچین

 0.00 0.00 0.00 اینک حاجی

 1.65 2.64 0.23 چایکند آباد حسن

 0.00 0.00 0.00 خانه سیاه

 0.71 2.15 0.58 لر شیخ

 0.74 0.87 1.21 سفلی جوق قشالق

 0.00 0.00 00.0 علیا جوق قشالق

 2.27 2.42 0.26 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.00 0.00 0.00 امیراباد

 0.00 1.84 0.81 ساغرچی

 0.00 0.00 0.00 انگوران روی و سرب معدن

 0.00 1.85 0.77 سادات جوق قلعه

 0.00 0.00 1.73 کاکا

 0.00 0.33 1.56 گالبلو

 0.00 0.00 0.00 اباد گنج

 0.65 50.8 1.23 میانج

 0.65 0.83 1.24 ینگجه

 0.28 0.43 1.48 خورجهان

 0.34 0.32 1.53 زکی قره

 0.80 1.83 0.68 س نا قره

 0.41 0.29 1.51 قوزلو

 0.00 0.32 1.52 قلعه یاستی

 1.84 1.90 0.57 اباد ابراهیم

 0.62 0.80 1.19 ایمیر/ایمر/

 0.00 0.00 0.00 اغاجی توت

 000. 0.00 0.00 اباد حمزه

 0.25 1.10 1.12 کندی امام

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 2.00 0.62 1.14 سونتو

 1.51 1.33 0.86 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 انگوران صنعتی شهرک
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 آبادی منا
L.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی

 1.86 1.53 0.70 دوزکند

 0.00 1.74 0.86 آیی قره

 0.59 1.73 0.75 علیا اوغلبیک

 1.35 0.99 1.05 لو ایده

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 بالغ چوخ

 0.31 0.14 1.62 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 خجالو مزرعه

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 2.27 0.90 0.90 منصور سیاه جوق قلعه

 0.61 0.00 1.66 کاوکل

 1.69 0.18 1.26 وزمک

 0.48 0.71 1.29 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 000. 0.00 کلی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 1.48 0.09 1.17 تاش اوچ

 0.00 0.00 0.00 اباد قاسم

 1.20 1.19 0.94 دره قره

 1.05 0.04 1.56 قشالق قره

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 2.92 0.37 1.11 مغانلو

 

 منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو 

 تمرکز سطح سنجش تکنیکاز  روساااااتاها سطحدر  تخدماو  ها فعالیت یعزتو هنحو سیربر رمنظو به حطر یندر ا

 : ستا محاسبه قابل  یرز لفرمو طریقاز  تمرکز سطح سنجش تکنیک ین. در استا  هشد دهستفاا

 
 روسااتاآن  جمعیت یصددر سهم هنشاندهند  x،  روسااتادر  فعالیت یک یصددر سهم ههندد ننشا y لفرمو یندر ا

 یندر ا  C انمیز. هدد می ننشارا  خدمت یاو  فعالیت یک تمرکز انمیز ،رکزتم سطح شاخص یا Cو  باشد می

در  فعالیتآن  تمرکز ههندد ننشا باشد یکتردنز 111 به  C چه هر. دگیر می ارقر 111و  صفر بین ارههمو  تکنیک
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 هر ایبر راروسااتاها در  تمرکز سطح شاخص محاسبه نتیجهزیاار  ولجد. باشد می مطالعه ردمو سطحاز  خاصی طنقا

 .  هدد  می ننشارا  تخدماو  صنعت ورزی،کشا یها بخشاز  یک

 

 روستاهای مورد مطالعهسطح در  تمرکز سطح شاخص -793 ولجد

 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.58 1.89 42.94 ایالو

 3.70 0.75 44.87 قرقان سفلی

 1028 6.54 42.91 قرقان علیا

 3.09 0.75 41.64 قواق سفلی

 0.16 1011 49.84 قواق علیا

 1.65 0.27 47.81 کاروانسرا

 2.02 2.02 44.88 یوسف اباد

 0.19 1019 1019 اکیزقشالق

 0.00 0.00 0.00 تازه کند

 2.64 31.59 13.17 خایینک

 0.14 0.14 0.14 خضراباد

 3.13 39.62 3.13 زماین

 0.13 0.13 1014 قراگل /طومار خان

 0.00 0.00 0.00 جه قشالققزل

 0.00 0.00 0.00 کش اباد

 1.14 27.45 14.30 نصیراباد

 1.26 25.26 20.60 مراش

 0.17 0.17 0.17 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش

 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 1.58 33.99 1.00 انگوران

 0.54 0.71 45.71 قوزیجاق سفلی

 0.40 2.17 47.04 قوزیجاق علیا

 0.79 1.39 47.04 کوسج سفلی
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.34 1.95 43.35 کوسج علیا

 0.85 0.52 39.85 شهرک حلب

 0.23 0.23 0.23 استی گل

 0.13 0.13 0.13 آقبالغ حسن آباد

 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار

 0.22 6.92 24.78 اینچه سفلی

 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا

 2.65 15.70 27.65 بلندپرچین

 0.07 0.07 0.07 اجی اینکح

 3.11 35.44 4.12 حسن آباد چایکند

 0.12 0.12 0.12 سیاه خانه

 1.61 30.18 15.89 شیخ لر

 2.24 12.24 34.74 قشالق جوق سفلی

 0.15 0.15 0.15 قشالق جوق علیا

 6.64 33.76 6.64 کپز

 0.00 0.00 0.00 ابراق

 0.05 0.05 0.05 امیراباد

 0.36 26.11 23.17 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 انگوران
0.00 0.00 0.00 

 0.57 25.96 21.88 قلعه جوق سادات

 0.50 0.50 49.50 کاکا

 0.21 4.55 45.03 گالبلو

 0.11 0.11 0.11 گنج اباد

 0.70 10.76 34.03 میانج

 1.33 11.12 35.03 ینگجه

 0.16 5.35 42.14 خورجهان

 0.81 4.22 43.99 قره زکی
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.69 24.36 17.77 ا سقره ن

 0.67 3.41 43.14 قوزلو

 0.39 4.16 43.55 یاستی قلعه

 4.89 26.03 15.20 ابراهیم اباد

 1.48 10.85 33.77 ایمیر/ایمر/

 0.14 0.14 0.14 توت اغاجی

 0.20 0.20 0.20 حمزه اباد

 0.20 15.20 31.87 امام کندی

 0.00 0.00 0.00 زرگر

 4.85 6.98 31.09 سونتو

 3.79 17.85 23.71 کهریزبیک

 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 4.00 19.72 18.11 دوزکند

 0.23 24.77 24.77 قره آیی

 0.83 23.67 20.69 اوغلبیک علیا

 3.65 13.39 29.62 ایده لو

 0.00 0.00 0.00 تودار

 0.00 0.00 0.00 جداقیه

 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ

 0.73 1.78 46.57 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو

 0.00 0.00 0.00 زرگران

 5.87 11.11 24.22 قلعه جوق سیاه منصور

 1.76 0.28 47.68 کاوکل

 4.91 1.82 35.84 وزمک

 1.00 9.54 36.77 تبریزک

 0.00 0.00 0.00 سرچم

 0.00 0.00 0.00 کلی
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 شاخص سطح تمرکز

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 کوهول

 4.09 0.37 33.01 اوچ تاش

 0.13 1014 0.13 قاسم اباد

 2.17 15.17 25.29 قره دره

 2.93 0.01 44.70 قره قشالق

 0.00 0.00 0.00 محموداباد

 9.45 4.99 31.77 مغانلو

 46.64 35.63 21.03 مجموع

 

 دخو به روساااتاها سطحدر  چهرا  تمرکز سطح انمیز کمترین ورزیکشا ولجد یندر ا دشو می همشاهد که رهمانطو

 یعزتو روساااتاها نمیادر  ازنمتو رتصو به ورزیکشا یها فعالیت که ستا ینا معنی به مرا ین. استداده ا راختصا

 سطحدر  چهرا  تمرکز سطح انمیز بیشترین خاادمات مقابل. در نیست متمرکز هسکونتگا چند یا یکو در  ستا هشد

 یا یکدر  خادماتی  یها فعالیت نسبی رکزتماز  ننشا مرا ین. استداده ا رختصاا دخو به روستاهای ماورد مطالعاه  

 می عمجمو. در کند می حکایتنسبتا باال   تمرکزو از  بوده باال نیز صنعت ردمودر  تمرکز سطحدارد.  هسکونتگا چند

 . نیست ازنمتوچندان  منطقه سطحدر  ها فعالیت یعزتو گفت انتو

وده و در مقابل خدمات کمترین ساطح تمرکاز را   در روستای ینگجه نیز بیشترین میزان تمرکز مربوط به کشاورزی ب

 داراست. 

 نهادر آ ها فعالیت ینا که نقاطی شناخت رمنظو به ها فعالیت مختلف یها وهگردر  تمرکز سطح سیربراز  پس

 یکدنز LQ تکنیک بهروش  نظراز  که تکنیک ین. ادشو می  دهستفاا ( DQ) یعزتو ضریب تکنیکاز  ستا متمرکز

  :از  ستا رتعبا  DQ محاسبه لفرمودارد.  دجوو فعالیت تمرکز طنقا امکددر  دهد می ننشا ستا

 
  که روستایی هر. در باشد می روستاها جمعیت یصددر سهم Xو  روستا هر شاغلین ادتعد یصددر سهمYدر آن  که

DQ دارد.    دجوو فعالیتاز  عنوآن  تمرکز روستادر آن  بیاید ستد به یکاز  بیشتر 
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 روستاها  سطحدر  ها فعالیت یعزتو ضریب تکنیک محاسبه-717جدول 

D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 1.15 0.30 2.13 ایالو
 2.70 0.16 3.60 قرقان سفلی
 0.00 0.78 2.45 قرقان علیا
 2.15 0.24 2.42 قواق سفلی
 0.00 0.00 2.63 قواق علیا
 1.13 0.00 3.27 کاروانسرا
 0.85 0.20 1.87 یوسف اباد
 0.00 0.00 0.00 اکیزقشالق
 0.00 0.00 0.00 تازه کند
 0.71 1.53 0.33 خایینک
 0.00 0.00 0.00 خضراباد
 0.50 1.16 0.06 زماین

 0.00 0.00 0.00 قراگل /طومار خان
 0.00 0.00 0.00 قزلجه قشالق
 0.00 0.00 0.00 کش اباد
 0.86 4.22 1.10 نصیراباد
 0.62 1.90 0.77 مراش
 0.00 0.00 0.00 مزرعه

 0.00 0.00 0.00 سد مراش
 0.00 0.00 0.00 کارخانه روی دندی

 0.62 1.57 0.12 انگوران
 0.00 0.07 1.21 قوزیجاق سفلی
 0.00 0.18 1.66 قوزیجاق علیا
 0.00 0.09 0.99 کوسج سفلی
 0.36 0.17 1.16 کوسج علیا
 0.64 0.13 1.04 شهرک حلب
 0.00 0.00 0.00 استی گل

 0.00 0.00 0.00 آقبالغ حسن آباد
 0.00 0.00 0.00 اقبالغ سردار
 0.00 0.32 0.56 اینچه سفلی
 0.00 0.00 0.00 اینچه علیا
 0.76 0.88 0.76 بلندپرچین
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 0.00 0.00 حاجی اینک
 0.69 1.10 0.09 حسن آباد چایکند

 0.00 0.00 0.00 سیاه خانه
 0.59 1.81 0.48 شیخ لر

 0.59 0.69 0.96 قشالق جوق سفلی
 0.00 0.00 0.00 قشالق جوق علیا

 1.39 1.49 0.16 کپز
 0.00 0.00 0.00 ابراق
 0.00 0.00 0.00 امیراباد
 0.00 1.77 0.78 ساغرچی

معدن سرب و روی 

 0.00 0.00 0.00 انگوران
 0.00 1.64 0.69 قلعه جوق سادات

 0.00 0.00 1.88 کاکا
 0.00 0.34 1.60 گالبلو
 0.00 0.00 0.00 گنج اباد
 0.71 0.93 1.34 میانج
 0.73 0.94 1.39 ینگجه

 0.39 0.59 2.06 خورجهان
 0.47 0.44 2.11 قره زکی
 1.00 2.31 0.86 قره نا س
 0.44 0.31 1.62 قوزلو

 0.00 0.28 1.33 یاستی قلعه
 1.42 1.46 0.44 ابراهیم اباد
 0.50 0.65 0.97 ایمیر/ایمر/
 0.00 0.00 0.00 توت اغاجی
 0.00 0.00 0.00 حمزه اباد
 0.24 1.07 1.09 امام کندی
 0.00 0.00 0.00 زرگر
 1.54 0.47 0.88 سونتو

 1.55 1.36 0.88 کهریزبیک
 0.00 0.00 0.00 شهرک صنعتی انگوران

 2.38 1.96 0.90 دوزکند
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D.Q 

 خدمات صنعت کشاورزی نام آبادی

 0.00 3.20 1.59 قره آیی
 0.79 2.31 1.01 اوغلبیک علیا

 1.19 0.88 0.93 ایده لو
 0.00 0.00 0.00 تودار
 0.00 0.00 0.00 جداقیه
 0.00 0.00 0.00 چوخ بالغ
 0.50 0.23 2.60 چهارطاق

 0.00 0.00 0.00 مزرعه خجالو
 0.00 0.00 0.00 زرگران

 3.03 1.19 1.19 قلعه جوق سیاه منصور
 1.08 0.00 2.95 کاوکل
 2.22 0.24 1.67 وزمک

 0.98 1.43 2.60 بریزکت
 0.00 0.00 0.00 سرچم
 0.00 0.00 0.00 کلی
 0.00 0.00 0.00 کوهول
 2.10 0.12 .671 اوچ تاش
 0.00 0.00 0.00 قاسم اباد
 1.14 1.12 0.89 قره دره

 1.54 0.06 2.30 قره قشالق
 0.00 0.00 0.00 محموداباد
 4.52 0.58 1.72 مغانلو
 39.60 36.12 36.89 مجموع

 

. دشو می همشاهد نیز تکنیک یندر ا شدداده  ننشا تمرکز سطح لمددر  که ورزیکشا یها فعالیت یعزتودر  ازنتو

در . دباش می )قرقااان ساافلی( 4011روسااتاها  متما نمیادر ورزیکشا یها فعالیت یعزتو ضریب بیشینه که ریطو به

 دعد ین. اباشد می)مغانلو(  4052)نصیرآباد( و  4022 ترتیب به یعزضریب تو بیشینه تخدماو  صنعت بخشدر  مقابل

 بخشدر  روسااتاهای مااورد مطالعااه  متوسط برابر 4052 جمعیتش به توجه با مغااانلو یستادر رو که معناست ینا به

 برابر 4022 تخدما بخش شاغلینآن  جمعیت به توجه با طیبی نصاااااااایرآباددر  رتصو همین به.  شاغلند صنعت

 .   ستا هروستاهای منظوم متوسط
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 به.  ستا یکاز  بیشتر ها بخش متما در یعزتو ضریب شاخص قلعه جوق سیاه منصاور  نظیر ها هگا سکونت برخی در

 که ستا بیشتر روسااااتاها متوسط به توجه با هشد بینی پیش ادتعداز  ها بخش متمادر  شاغلین ادتعد که معنی ینا

 .  ستا توجیه قابل ستاهارو یندر ا لشتغاا خنر دنبو بیشتر به توجه با مرا ینا

 هسکونتگا 14 ورزی،کشا بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا24مطالعه  ردمو روستای 81از  یعزتو ضریب لمد سساا بر

 .باشند می تخدما بخشدر  تمرکزدارای  هسکونتگا 9و  صنعت بخشدر  تمرکزدارای 

برابر در حوزه  1094ا  در حوزه فعالیت کشاورزی، برابر جمعیت خود ر 1049روستای ینگجه با توجه به شرایطی دارد، 

 . برابر جمعیت در رده خدماتی مشغول به فعالیت هستند 1074صنعتی و 
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -717جدول 

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 روزب احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

ت
قو

 
 ها

اد
ص
اقت

 
  

وجود تنوع محصوالت 
 کشاورزی

 بازاریابی توسعه 
 تولیدی محصوالت

 منطقه

 گردشگری توسعه
 عرضه محوریت با

 محصوالت مستقیم
 منطقه خار

 غیر یبهره گیر     
 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

وجود اراضی حاصلخیز و 
مستعد فعالیت های 

 باغداری

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

 حاصل ویژه سود خروج عدم
 به محصوالت فروش از

روستاییان  مالکیت واسطه
 در تولید منابع عمده بر

 کشاورزی بخش

 
 تولیدات توسعه

 وریفرا کشاورزی
 شده

      
 غیر گیری بهره

 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

راه  مناسب افزوده ارزش
زنبور عسل در  انداری

 روستاهای دامنه ای با توجه
 محیطی شرایط

 های فعالیت توسعه
 زنبور داری 

 فرایند زنجیره تکمیل
و توسعه  عسل تولید

 محصول این بازریابی

        

 از توجهی قابل بخش تولید
 گندم منطقه

 بازاریابی توسعه 
 زراعی محصوالت

 منطقه

        

تعدد دامداری ها با عملکرد 
 منطقه ای 

 

 پرورش دام ساماندهی 
 منطقه سطح در

        

 تولید واحدهای وجود
خوراک دام در  صنعتی

 منطقه

تولید خوراک  توسعه 
 منطقه سطح دام

 غیر گیری بهره      
 مراتع از مخرب

 

 تولید باالی نسبتا یزانم
 عسل ساالنه

 فرایند زنجیره تکمیل 
توسعه  و عسل تولید

 محصول این بازریابی

 غیر گیری بهره      
 پایدار و مخرب
 مراتع از

 

 تولید باالی نسبتا میزان
 شیر

 فرایند زنجیره تکمیل 
توسعه  و شیر تولید

 محصول این بازریابی

        

         فرایند زنجیره تکمیل در عملکرد اقزایش صنعتی محصوالت کشت



 �7931 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

518 

 

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 روزب احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

 محصوالت هکتار )روغنی های انهد(
 کشاورزی

 روغنی های دانه تولید
 این بازریابی وتوسعه

 محصول
 

 بازار فروش محصوالت  وجود
 بازاریابی توسعه 

 تولیدی محصوالت
 منطقه

 گردشگری توسعه
طریق  از روستایی
 جاذبه معرفی
 منطقه روستایی

       

وجود  کارگاه های صنعتی 
 و تولیدی

 فراوری توسعه 
 کشاورزی تولیدات

        

 اولیه مواد بودن دسترس در
 کوچک صنایع احداث برای

 روستایی

 فراوری توسعه 
 کشاورزی تولیدات

 تولیدات توسعه
 بومی دستی صنایع

 منطقه درسطح

       

 منابع آب و امکان وجود
 فمصار برای آب ذخیره

  ماهی پرورش و کشاورزی

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

وجود منابع آبی متعدد 
 سطحی و زیر سطحی

افزایش راندمان  
تولیدات کشاورزی با 
استفاده از منابع اب 

 موجود

توسعه گردشگری 
در حوزه ابدرمانی و 
 آب های معدنی

       

اک در بخش حاصلخیزی خ
 های کوهپایه ای

افزایش عملکرد در 
هکتار محصوالت 

 کشاورزی

افزایش تولید از        
طریق افزایش 
عملکرد بر هکتار 

تولیدات 
 کشاورزی

 

قابل کشت بودن گیاهان 
 دارویی

افزایش درامد 
روستایان با توسعه 
 کشت گیاهان دارویی

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

ری توسعه گردشگ
با محوریت عرضه 
مستقیم دمنوشها، 

عرقیات و 
محصوالت گیاهی و 

 دارویی

توسعه  
اموزش های 
مرتبط با 
شناخت 
گیاهان 
دارویی و 
 مزایای آنها

بهره برداری غیر    
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

وجود گونه های متنوع 
 جانوری

توعه فعالیت خای 
مرتبط با پروروش دام 
های خار و فرآورده 

 مرتبط با آنهاهای 

توسعه گردشگری  
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 کیفی توسعه امکان

 افزایش و کمی و

 تولید تنوع

 محصوالت

 کشاورزی

 سازی بهینه امکان

 زنجیره تکمیل و

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 گسترش امکان

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات

 بهینه رسانی

ساکنین  به
 منطقه

 امکان

 ارتقا

 ظرفیت

 های

  اجتماعی
 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 نهادی ساختار

 متولی توسعه

 منطقه

 احتمال

 آلوده

 شدن

 منابع

 طبیعی

 منطقه

 روزب احتمال

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 احتمال

منابع  تخریب
طبیعی غرب 

 منطقه

 هویت تهدید

 بومی

توسعه تولیدات  رویش گیاهان دارویی
منطقه در زمینه 
 گیاهان دارویی 

توسعه تولیدات 
کشاورزی فرآوری 

 شده

بهره برداری غیر       
مخرب و پایداراز 

 مراتع

 

تنوع ویژگی های 
ژلومورفولوژیک )دشت، 
 کوهپایه، کوهستان(

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

       

وجود جاذبه های گردشگری 
 طبیعی

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
برخورداری از چشم 

بفرد  اندازهای منحصر
 طبیعی

توسعه گردشگری   
طبیعی 

 )اکوتوریسم(

آگاه سازی       
روستالیان و غیر 
بومیان نسبت 
به مزیت های 

 منطقه
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 قابلیتها و تنگناهای تولید و نظام فعالیتی -717ادامه جدول 

 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 اورزیکش محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

 متولتوسعه

 منطقه

 آلوده احتمال

 منابع شدن

 طبیعی

 منطقه

 بروز الاحتم

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

ها
ف 

صع
 

اد
ص
اقت

 
  

 به منطقه آبی منابع هدررفت
 تولید شیوه بودن سنتی واسطه

 

 رفت هدر از جلوگیری
بهینه  منظور به منابع
 و تولید فرایند سازی

 راندمان افزایش

        

 

 کار به تکنولوژی در محدودیت
  تولیدات در شده گرفته

 کشاورزی

 تولید تکنولوژی ارتقا
 منظور به کشاورزی

 کیفی کمی و توسعه
 کشاورزی محصوالت

 تولید تکنولوژی ارتقا
بهینه  منظور به کشاورزی
 تولید فرایند سازی

        

 پشتیبان تاسیسات در محدودیت
 کشاورزی تولید

 اتتاسیس گسترش
 کشاورزی تولید پشتیبان

 سازی هدف زمینه با
 و تنوع افزایش برای

 محصوالت کیفیت

 تاسیسات گسترش
 به کشاورزی تولید پشتیبان
 زنجیره تکمیل منظور

 تولید فرایند

        

 محصوالت عرضه دشواری
 مصرف بازارهای در کشاورزی

 روستاییان توسط

 حصوالت عرضه تسهیل
 بهبود طریق از منطقه

 و حمل های زیرساخت
 افزایش منظور به نقل

کیفی  و توسعه تنوع
 محصوالت

         

 مرتبط تبدیلی صنایع وجود عدم
 منطقه کشاورزی تولیدات با

 
 

 در تبدیلی صنایع گسترش
 راستای در منطقه

 فرایند های زنجیره تکمیل
 محصوالت تولید

        

   دستی صنایع تولیدات افول

 هتوسع و تقویت
 خانگی مشاغل

 زمینه تولید در
 دستی صنایع

 بومی

      

 ارتقا بستر سازی فراهم
 دستی صنایع تولید
 منظور به منطقه بومی

 بومی هویت حفظ

 غالب نبودن بیمه پوشش تحت
        منطقه دامی و کشاورزی تولیدات

 بیمه پوشش تحت
 دادن قرار

 تولیدی محصوالت
 روستاییان و اموال

 برانج راستای در
مالی  خسارات

 احتمالی
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 اورزیکش محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

 متولتوسعه

 منطقه

 آلوده احتمال

 منابع شدن

 طبیعی

 منطقه

 بروز الاحتم

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

 به رسانی اطالع در محدودیت
 مورد در محلی کنندگان تولید
 وضعیت و بهینه تولید های روش

 بازار

 وضعیت ارتقا
 تولید به اطالعرسانی
 در محلی کنندگان
 کیفی توسعه راستای

 کشاورزی محصوالت

         

اهداف اقتصادی  با مراتع تخریب
         مجاز تغییر کاربری غیر

تعیین مکانهای 
مناسب برای 
فعالیت ها در 
 خواستی

 

 به نسبت دام تعداد بودن بیشتر
 ها چراگاه ظرفیت

 در عملکرد اقزایش
 محصوالت هکتار

 کشاورزی
       

 نباتات کشت توسعه
عنوان  به ای علوفه

 در دوم کشت
 از جلوگیری راستای

 تخریب
 فرسایش و مراتع

 خاک

 

 از روستاییان یهسرما خروج
 به روستالیان انداز پس( منطقه
 در غالبا روستاهای بزرگ ویژه
 گذاری سرمایه منطقه از خارج

 میشود(

 

 سرمایه برای سازی زمینه
 در بومیان گذاری

 تولید فرایند تکمیل راستای
 محصوالت کشاورزی

        

 های زیرساخت وجود عدم
 ای حرفه تخصصی آموزش
 درسطح یکشاورز با مرتبط

 منطقه

 های زیرساخت ایجاد
 تخصصی آموزش

 در کشاورزی
 کیفیت افزایش راستای

 محصوالت تنوع و
 کشاورزی

         

ی
یط
مح

- 
ی
خت
شنا

م 
بو

 

 آلودگی منابع آب و خاک

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 کشاورزی و دامی

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 

نطقه در م
راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

جلوگیری از الوده 
شدن منابع 

طبیعی منطقه با 
کاهش اثرات سو 
دفع نامناسب زباله 

 ها

 

جلوگیری از تخریب 
مراتع و منابع 

طبیعی با کاهش 
اثرات سو دفع 
 نامناسب زباله ها

 

دفع نامناسب فاضالب )چاه 
 جذبی(

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 

     

کنترل آلودگی 
های منابع طبیعی 
با اصالح سیستم 
دفع فاضالب 
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 ماتریس چهار گانه

 تهدیدها ها فرصت

 و کیفی توسعه امکان
 تنوع افزایش و کمی

 تولید

 اورزیکش محصوالت

 و سازی بهینه امکان
 زنجیره تکمیل

 و تولید فرایندهای
 عرضه

 امکان

 گسترش

 های فعالیت

 گردشگری

 امکان

 خدمات 

 رسانی

 به بهینه

 ساکنین

 منطقه

 امکان

 ارتقا

ظرفیت 
 های

 اجتماعی

 منطقه

 ارتقا امکان

 عملکرد

 ساختار

 نهادی

 متولتوسعه

 منطقه

 آلوده احتمال

 منابع شدن

 طبیعی

 منطقه

 بروز الاحتم

 و جانی خسارات
 منطقه در مالی

 بروز صورت در

 طبیعی سوانح

 تخریب احتمال

 بومی هویت تهدید مراتع منطقه

 روستاها کشاورزی و دامی

دفهع پساب های برخی واحدهای 
 کارگاهی

کاهش آلودگی محیط 
در راستای افزایش 

عملکرد و توسعه کمی و 
کیفی محصوالت 
 یکشاورزی و دام

 

کاهش آلودگی 
های محیطی 
منطقه در 

راستای استفاده 
از پتانسیل های 
 گردشگری آن

   

کنترل آلودگی 
های منابع طبیعی 
با اصالح سیستم 
 دفع پسماندها

   

قرار گرفتن  در خطر نسبی زیاد 
        زلزله

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های زلزله 
خیز با هدف کاهش 
 خسارات جانی و

مالی در صورت بوز 
 سوانح

  

قرار گرفتن در نزدیکی پهنه 
        زمین لغزش

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 
در پهنه های زمین 
لغزش با هدف 
کاهش خسارات 
جانی و مالی در 
 صورت بوز سوانح

  

قرار گرفتن در نزدیکی پهنه خطر 
        سیل خیزی کم

ایمن سازی 
سکونتگاهای واقع 

های سیل  در پهنه
خیز با هدف کاهش 
خسارات جانی و 
مالی در صورت بوز 

 سوانح
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ارتقاء  و کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت

 یا بخش؛ روستاهای هدف دهستان آنها در هایمهارت

و نیز مباحث مربوط به اشتغال روستایی به  همانگونه که در بخش مربوط به جمعیت شناسی و تحوالت جمعیتی

تفصیل اشاره شد، روستالیان سکونتگاه مورد مطالعه به عمدتا شغل کشاورزی و خدماتی مشغول بوده و در فصول 

کشت محصوالت کلیه جوانان و سرپرستان خانوار به کشاورزی و فعالیت های خدماتی مشغول می باشند و اکثر افراد 

یازمند آموزش روش های مدرن بوده و در رده کشاورزی نیاز به آشنایی با فرآیند کامل تغییر نیز در این حرفه ن

الگوی کشت دارند ولی در فصولی که برداشت محصوالت کشاورزی به اتمام رسیده و روستالیان به فراغت رسیده اند، 

و به فعالیت های اقتصادی فصلی  بیشتر جوانان به دلیل مشکالت اقتصادی به شهرهای زنجان و کرج مهاجرت نموده

مشغول می شوند، حوزه خدماتی نیز به نوعی تابعه کشاورزی و شرایط اقلیمی منطقه می باشد و در فصول سرد سال 

از رونق می افتد. در حالت کلی می توان چنین بیان نمود که جوانان و سرپرستان جویای کار در سطح روستا در 

و در فصول پالیز  و زمستان بیکارمی شوند که در صورت احداث و بهره برداری از فصول تابستان و بهار، شاغل  

فعالیت های اقتصادی پیشنهادی این طرح، برای این افراد نیز پس از فصول کشاورزی، فعالیت اقتصادی در سطح 

 روستا ایجاد خواهد شد.

اریف مرکز آمار ایران در رده بیکار جوانان و سرپرستان جویای کار طبق دسته بندی صورت گرفته بر اساس تع

محصوب می شوند که آمار مربوط به تعداد بیکاران در بخش ویژگیهای اقتصادی روستا اراله شده و به تفصیل توضیح 

داده است و در خصور آموزش ها و مهارت های الزم نیز در بندهای قبلی در خصور هریک های فعالیت های 

اقتصادی روستا و اشتغالزایی، آموزش های مورد نیاز همراه با ارگانهای حامی، اقتصادی پیشنهادی برای توسعه 

 اطالعات مورد نیاز اراله شده است.

 تعیین مهارتها و آموزش های مورد نیاز جهت ارتقا ظرفیت نیروی انسانی -712جدول 

 ارگانها/نهادهای آموزش دهنده آموزش های مورد نیاز پیشنهادات

 محصوالت انبار علوفه و
اصول انبارداری، نحوه نگهداری، خوار مواد و 

 محصوالت و ...  

فنی و  –نظام مهندسی کشاورزی 

 حرفه ای

 گیاهان دارویی
آشنایی گیاهان دارویی، خوار، نحوه کاشت و 

... 
 منابع طبیعی

 صنایع قالی بافی
آشنایی با نحوه ترسیم نقشه، تهیه خامه، دار 

 .قالی، بافت، پرداخت و ..

فنی  –خوشه فرش و میراث فرهنگی

 و حرفه ای

 بوم گردی
آشنایی با اصول و روشهای بوم گردی، روش 

 های پخت غذای سنتی و ...
 میراث فرهنگی

 پرورش دام و طیور
آشنایی با بیماری های دام و طیور، غذای 

 مصرفی، نگهداری و ...
 جهاد کشاورزی
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 تخدماو  فعالیتها زیبرندسا بر تاکید با ستارو یظرفیتها مهمترین یلویتبندو او شناسایی

 ستارو دیقتصاا کتحر جهت نهااپیشرو  لویتدارای او تخدما یا تولید یهارمحو تعیین ایبر

در  لتحو یندآفر تسریع فهد با توسعه کمحر یها وژهپر حیاطرای  منطقه توسعه مردر ا راکا یها سیاستاز  یکی

 همافررا  نسانیا تر بمطلو یها فعالیت توسعه نمکاا زمال یبسترها دیجاا با کرمح یها وژهپر. باشد می مناطق ینا

 محیطی یستز دی،قتصاا ،جتماعیا مختلف یها مینهدر ز مثبت تتحوال سمت به نندابتو نسانیا معاجو تا ندآور می

مشخص شده  یها هزحواز  یک هر یپذیر نقشای  شبکه لمدو  حاضر حطر افهدا به توجه با الذ. داردبر مگا هغیرو 

 با ولجد قالبدر  دی،قتصاا دیکررو با زهحو هر انپیشرو  کمحر یها وژهپر بخش یندر ابرای محدوده مورد مطالعه، 

 یها وژهپراز  برخی مکانی موقعیت که ستا کرذ به زمال. ددگر می لهارا هسکونتگا هر دیقتصاا غالب دکررکا بر تاکید

 .یابد می معنا زهحو کل سطحو در  باشد نمی خاصی فعالیتی مرکز یاو  هسکونتگا به مختص رمذکو

 اقتصادی تحرک جهت هاپیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید تعیین محورهای -719جدول 

 پروژه های محرک و پیشران ریز کارکرد  کارکرد غالب روستا

 یکشاورز

 نپشتیبا خدماتی مرکز

، ورزیکشا اتتولید

پرورش سنتی دام سبک 

 نگینو س

 

جمع آوری، تولید، بسته بندی و عرضه محصوالت دامی با ظرفیت بسته بندی روزانه 

 بسته  511

 تن 11احداث ایستگاه جمع آوری شیر با ظرفیت 

 بومی نماکیاو  غمر ،کیراخو رچقا ورشپر رهمنظو چند کوچک یها سالن اثحدا

 یورزکشا تالآ ماشین فنی تخدما گاهیرکا یحدهاوا اثحدا

 دار قالی 11احداث واحد کارگاهی فرشبافی با ظرفیت 

 ورزیکشاو ادوات  ها دهنها وشفر نمایندگی ایجاد

 

های کارآفرینی مستقل )خصوصی و تعاونی( قابل اجراء توسط های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

اندیشی با می و همهای مناسب از طریق گفتگو با اجتماع بوساکنین بومی با استفاده از فناوری

 کارآفرینان محلی؛

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که 

موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه  (Entrepreneurship) کارآفرینی

جه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی دلیل مهم کشورها برای تو

که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار 

غییر در ارزش ها و گرایش در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت ت 71آفرینی پیش می رویم. در اواخر دهه ی 

 به. آمد وجود به خوداشتغال افراد و کوچک کارهای  های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و

 انجام شناسی روان و شناسی جامعه مدیریت، اقتصاد، دیدگاه چهار از زیادی مطالعات پدیده این عمیق تاثیرات علت

مانند سایر مفاهیم علوم انسانی اراله ی تعریفی  فراوان، محققین تالش و ارآفرینیک بررسی قدمت باوجود. است شده

قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم، خود شامل نکات 
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به این مفهوم اضافه جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری، نوآوری و ... 

 شده است. 

در جلسات برگزار شده با ساکنین روستا، مردم قبل از اینکه به بیان ایده های مرتبط با کارآفرینی به پردازند به 

مشکالت موجود در توسعه اقتصادی روستا پرداختند، لذا در این بحث همراه با بیان ایده های کارآفرینی، مسایل و 

 اله می شود.مشکالت موجود نیز ار

 ایده های جمع آوری شده مرتبط با کارآفرینی در روستای ینگجه -711جدول 

 مشکل توضیحات

 امور آب مشکالت موجود در برنامه ریزی آب دهی به اراضی کشاورزی و شارژ نشدن کارت هوشمند چاه های عمیق

نمی کند و نیز برای احداث فضاهای دامی  چون زمینها دارای سند نمی باشد جهاد کشاورزی آبیاری قطره ای را اجرا

 و فضاهای تولیدی ، جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری نمی دهد.
 جهاد کشاورزی

 2511در این روستا بخاطر وجود مشکالت چرا و برق و گاز دامداری با مشکل روبرو شده است، یک نفر دامدار در 

 راس رسیده است . 2111به  راس دام داشت که بخاطر این مشکالت تعداد این دام
 دامداری

 

 ؛ستارو ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمیو  کیفی نتایج تعیین

: کند می تقسیم بخشدو  بهرا  منطقه هر یها فعالیت ،که در بند قبل مورد بررسای قارار گرفات    دقتصاا پایه نظریه

 ملی دقتصاا شدر به ساسا آن ا شدر ینابنابرو  دشو می فمصر قهمنطاز  رجخاآن در  حاصل که پایه یا دراتصا بخش

 جمعیتی. ستا بستهاو منطقه جمعیت شدر بهآن  شگستر که محلی بستهوا صنایع یا تخدما بخشو   ستا طمربو

 می دبوجورا  هغیرو  نقلو  حمل ،بانک زه،مغا نچو خدماتی به زنیاآورده و  همافررا  پایه یها فعالیت رکا وینیر که

در  لشتغاا ،کند می نگرگورا د منطقه یک دیقتصاا رساختا که مهمی وینیر دقتصاا پایه نظریه سساابرآورد. 

 یا تأثیر ین. ااردگذ می تأثیر منطقه لشتغاو ا جمعیت بر بخش یندر ا گرگونیو د باشد می منطقه پایه یها فعالیت

 جمعیتدر  )تغییر غیرمستقیم یاو  ند(دار لشتغاا پایه یاه فعالیتدر  که ادیفرا ادتعددر  )تغییر مستقیم رتصو به

 ،فیعیر) کند می اپید دنمو (آورد می دبوجورا  خدماتی مشاغل به زنیا دخو لنباد به که پایه لشتغاا به بستهوا

دارای دو ویژگااای قل احد پایه لشتغاا که سیدر نتیجه ینا به انتو می شد گفته نچهآ یجمعبند با ( 21-22 :1419

 ست:ا

  ،ستاگر کل لف(ا

 . نددار یمندونیر تیدراصا جنبةآن  تمحصوال (ب

 مکمل (ب ،ستاگر جمعیت لف(: استا یژگیدارای دو و قلانیز حد خدماتی لشتغاا که دشو می نتیجه همچنین

 دیقتصاا  جتماعیا یها فعالیت دهگستر طیف که شتدا توجه نیز نکته ینا به بایستی می لبته. استا پایه لشتغاا

 بهرا  لشتغاا ل،محصو دنبو تیدراصاو  ییاگر جمعیت ،ییاگر محل یهارمعیا بنتخاا با انتو نمی حتیرا به ،مناطق

از  یکمتر مرتبهدر  لبتها که ودفزا قبل اردمو به نیز ییگرد یهارمعیا انتو می. دکر تقسیم غیرپایهو  پایه بخش دو

 :دنمو خالصه یرز ولجدرا در  هارمعیا ینا انتو که می گیرند می ارقر همیتا جهدر
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 پایه دقتصادر ا لشتغاا یبند طبقه ایبر ساسیا یهارمعیا -711 ولجد

 همیتا جهدر

 رمعیا

 غیرپایه لشتغاا پایه لشتغاا

 لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو لمحصو یژگیو لشتغاا یژگیو

 ستاگر محل درجه یک
 تیدراصا جنبه

 دارد یمندونیر
 جمعیت گراست

عیت مورد مصرف جم

 محلی است

 درجه دو

 منطقه رجخادر  ساسیا تتصمیما -

 می شودگرفته 

 جنبه تولیدی دارد -

 جنبه عمده فروشی دارد -

 

ساسی ا تتصمیما

گرفته  محلدر  فعالیت

 .دشو می

 

1478: 125 ی،ماجد: ماخذ  

 اتتغییر ندرو بینی شپیدو  تبعیو  پایه یها فعالیت شناختاز  پس: پایه یها فعالیت انمیزو  ها ضریب پیشبینی

را  پایه بخشدر  لشتغاا انمیز. دکر آوردبررا  تبعیو  پایه یها فعالیتدر  لشتغاا انتو می ،نظرردمو یضریبهادر 

 لمداز  رجخادر  ا،نزوبر یمتغیرها انعنو به پایه یها فعالیت نکهآ نخست: دکر بینی پیش رتصودو  به انتو می

 باو  ل،مد خلرا در دا پایه مشاغل نکهآ یگر. دشوند گرفته رکا به تبعی لاشتغا محاسبة ایبر سپسو  هشد تعیین

 .دنمو آوردبر مشاغل ینا ةکنند تعیین دیقتصاا بطروا تحلیل

 هفتدر  لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یگیرربکا یندافر:لشتغاا بینی پیشدر  دقتصاا پایهروش  یبررکا

 : ددمیگر معرفی مقد

 .ستادفر سطح یکو  مطالعه ردمو منطقه دقتصاا رساختااز  زنیا ردمو تطالعاا تنظیمآوری و  جمعاول:  مقد

 منطقه. دیقتصاا یفعالیتها دنبو پایه غیر یا پایه تحلیلدر  (.L.Q ) مکانی ضریب یگیرربکادوم:  مقد

 به دموجو یبخشهااز  یک هر ایبر ضریب ینا 1485-1491 ساله 11دوره  ایبر عامل شدر محاسبه: مسو مقد

 .ددمیگر محاسبه  پایه بخش انعنو

 .ددمیگر محاسبه پایه بخشدر  لشتغاا کل انمیز قسمت ین: در ارمچها مقد

 .منطقه دیقتصاا یفعالیتها مهم یبخشها ایبر  B.Mضریب  محاسبه: پنجم مقد

پایه  ریتئو دنبو عتبرم ضفر باو  یرز بطهرا یمبنا بر (t+nفق )ا لسادر  منطقه کل لشتغاا بینی پیش: ششم مقد

 یکسانند. پایه لشتغاو ا کل لشتغاا هیندافز ضریب که معنا بدین نماز لطودر  دقتصاا

  پایه غیر لشتغاا کل بینی پیش: هفتم مقد

 جدول ذیل برآورد تعداد شاغلین به روش باال می باشد.
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 برآورد تعداد شاغلین در روستای ینگجه -717جدول 
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حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفاظ و ارتقاای قادرت خریاد و رفااه       این طرح و دولت،یکی از اهداف مهم 

 24زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعاه اسات. در مااده    

به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامات   درامدبودن  انهمنصف اعالمیه جهانی حقوق بشر بر

اهداف زیر مورد تاکیاد قارار    1971ژولن   22مصوب  145انسانی تامین کند، تاکید شده است. در توصیه نامه شماره

 گرفته اند:

و  ماردم یاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای هماه  باید یکی از عناصر س درآمدتعیین حداقل  -الف

 خانواده آنان باشد.

ماورد حمایات    درآماد را از نظار حاداقل ساطوح مجااز      مردمباید آن باشد که  درامدهدف اصلی تعیین حداقل  -ب

 .اجتماعی الزم قرار دهد

و هام بنگااه      ماردم کند که برمبنای آن ها هام  ، شرایطی را ایجاد می  درآمدتعیین حداقل  یبرا یمعیارهای داشتن

 اماه می  توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد. معیارها همچنین محایط باثباات تاری را بارای برن     ی اقتصادیها

  :این معیارها عبارتند از فریزی بوجود می  آورد

 آنها ایه خانواده ومردم  نیازهای -1

در  درآماد پایاه  می گردد. بر این اسااس   درامد تعیینپایه و اساسی جهت تعیین  ، نیازدرآمدهنگام تعیین حداقل  به

را نتواند بپاردازد بهتار اسات فعالیات      درآمدبوده و هر رشته فعالیتی که آن سطح  مردمحد پوشش نیازهای اساسی 

باه نظار مای     »ی  کند: المللی کار در این زمینه چنین اشاره م ن. سازمان بیداشته باشدکمتری  درآمدنکند تا اینکه 

رسد که مفهوم حداقل نیازهای اجتماعی می  تواند به مفهوم حیثیت انساانی مارتبط گاردد. بادین معنای کاه یاک        

خانواده نباید در اثر فقر مجبور به آن چنان زندگی بشود کاه وی را از دیگار خاانواده هاای هماین گاروه اجتمااعی،        

 «مشخص و جدا سازد.

 کشور رددرآمدها  عمومی سطح -2

قبل از هر چیز ضرورت ایجاد می کند که از »سازمان بین  المللی کار چنین مقرر می  دارد :  41توصیه نامه شماره  

آن متشکل بوده و پیمان  های جمعی منعقد ساخته  اناد،   مردمکه در کارهای مشابه و در صنایعی که  درآمدینرخ 

ها در کشاور  درآماد ای ممکان نباشاد از ساطح عماومی       ساه مقایمی  شود، الهام گرفته شود و هرگاه چنین  تعیین
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ی کاه برحساب جنسایت،    درآمادهای ها در یک کشور توسط آمارهایی از متوسط درآمدسطح عمومی « استفاده شود.

 شاخه فعالیت اقتصادی  گروه شغلی و مکان طبقه  بندی شده است، بهتر اندازه  گیری می  شود.

 آن تغییرات و زندگی هزینه -4

کشورها شاخص بهای مصرفی را با توجه به سطوح قیمت  هایی که رفااه و نیازهاای اساسای خانوارهاای کام       بیشتر

درآمد را تحت تاثیر قرار می  دهد، اندازه  گیری می  کنند. متوسط هزینه برحسب اناواع خاار خانوارهاا  نیاز مای       

 در نظر گرفته شود. درآمدتواند در تعیین سطوح حداقل 

  اجتماعی تامین یمزایا -4

یکی از شیوه  های پشتیبانی از نیروهای فعال و کارگری جامعه است و دیگر  حمایت  هاا مای     درآمدحداقل  تعیین

تواند شامل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال باشد. دستیابی به مزایای تامین اجتماعی و ساایر حمایات    

 است. درامد قلهمی در تعیین حداها و سیاست  های کاهش فقر، معیار م

  اجتماعی های گروه سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

پایه متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه  های مختلف اجتماعی، متوسط  مخارج و  استانداردهای زندگی بر معیارهای

اتاق  های مسکونی، نسبت  تعدادمخارج کل بر مبنای سبدهای کاالیی،  سایر معیارهای استاندارهای زندگی از قبیل 

اجاره مسکن خانوارها، متوسط تعداد اعضاء خانوار، نسبت اعضاء با تحصیالت باالتر از مقدماتی در خاانوار و .... اغلاب   

 .صورت می  پذیرد

 اقتصادی عوامل -1

عوامال   عواملی همچون الزامات توسعه اقتصادی، ساطوح بهاره  وری، ساطح اشاتغال و ظرفیات پرداخات از جملاه       

در نظر گرفته می  شوند. معیارهای توسعه اقتصادی همانند تغییر  درآمداقتصادی هستند که در تعیین سطح حداقل 

در تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت، تغییر در سهم نسبی بخش های کشاورزی، صانعت، خادمات در   

ارزش بازرگانی خارجی به قیمت هاای ثابات و معیارهاای    تولید ناخالص داخلی،  تغییر در ارزش تولیدات صنعتی یا 

فعالیت های اقتصادی همانند تغییر در میزان بیکاری و یا  تغییر درصد افراد شاغل در بخش های کشاورزی، صانعت  

 و خدمات و . . .  می توانند مد نظر قرار گیرند.
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 فدر کشورهای مختل درآمدمعیارها و ضوابط تعیین حداقل   -711جدول 
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و خانواده های آنان مردمنیازهای  -1  * * * *    * * 

در کشور درآمدهاسطح عمومی  -2  * *  * * * * *  

هزینه زندگی و تغییرات آن -4  * * * * * * * *  

مزایای تامین اجتماعی -4  *         

درقیاس با دیگر گروه های اجتماعی مردمسطح زندگی  -5  *      * *  

بهره وری -عوامل اقتصادی -1  * * * *  * * *  

تورم -7   *  *    * * 

درآمدظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل -8      *  *   

آخرین وضعیت اقتصادی -9        *   

شاخص قیمت عمده فروشی -11        *   

درآمد ملی و متوسط درآمد سرانه -11         *  

 

با این تفاصیل تعیین حداقل درآمد یا درآمد قابل تابعی از شرایط حاکم بر جامعه باوده و همانگوناه کاه پیشاتر نیاز      

میلیون ریال می باشد کاه چشام اناداز     15اشاره شده در سطح روستاها، بطور متوسط درآمد ماهانه اهالی در حدود 

 % 41برای فعالیت های کشااورزی و   %55به درآمد اهالی در زمینه فعالیت های خدماتی،  %15روستا، افزایش ساالنه

برای فعالیت های صنعتی می باشد و این رقم می بایست نزدیک  به حاداقل درآماد اعاالم شاده بارای کاارگران  و       

 کارمندان باشد.

زایی موجود روستاهای های اقتصادی و اشتغالدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتتعیین اق

 هدف دهستان یا بخش؛ 

برای ارتقا ظرفیت فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام حل مشکالت وضع موجود می باشد، همانگونه که در 

د که ارتقا و در برخی موارد ادامه فعالیت بندهای پیشین نیز بیان شد در سطح دهستان و روستا مشکالتی وجود دار

خدمات اقتصادی را با چالش هایی روبرو کرده است، لذا برای مرتفع نمودن مسایل و مشکالت موجود، اقدامات ذیل 

 پیشنهاد می گردد.

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت -711جدول 

سباقدامات منا  مشکل 

آبیاری  برنامه ریزی مناسب و استفاده از روش های مدرن برای برنامه ریزی مناسب و متناسب با نوع کشت برای

 اراضی و توسعه آبیاری قطره ای
 مشکل آب کشاورزی

مرحله ای برای توسعه فضاهای دامی –تکمیل زیرساختها و استفاده از مدل حمایتی   مشکالت دامداری 
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هایی مانند زایی دهستان یا بخش هدف در زمینههای توسعه اقتصادی و اشتغالهتعیین برنام

 ؛...  تعاونی، -دهی مشارکت مردمی و تشکیل شغلتوانمندسازی، تعیین ساز وکار سازمان

 های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط های کلی اقتصاد مقاومتی تأمینبر مبنای بند سیاست

 های فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی

متوسط، یکی  و درآمد کم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأکید و جمعی های همکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی

ن بسیار مؤثر است. بدین منظور توانمندسازی سازی اقتصاد ایراتواند در مقاومهای اقتصادی است که میاز سیاست

 تواند سبب سازی ثبات و پایداری در فعالیت گردد.های اقتصادی میجامعه هدف فعالیت

باشد. توانمندسازی منابع انسانی و مراقبت از های توانمندسازی، توانمندسازی منابع انسانی میترین جنبهیکی از مهم

شود، از یک سو و چگونگی یندهایی که به اراله خدمات و محصول منجر میآنان برای بهبود فنآوری و فرآ

توانمندسازی منابع انسانی برای حفاظت از بازار هدف، ارتقای توان زنجیره تأمین، پایداری و سودآوری آن از سوی 

 دیگر اهدافی است که در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مد نظر می باشد.

ته از عوامل بر توانمندسازی روستالیان از تأثیر به سزایی برخوردار است که این چهار دسته به طور کلی چهار دس

 عوامل عبارت است از

 دانش و آگاهی فنی -1

 هزینه -دانش و آگاهی مدیریتی به ویژه کنترل زمان -2

 های تأمین سرمایهروش -4

 بازاریابی و فروش محصوالت -4

جهت توانمندسازی روستالیان به صورت عمده به سه روش در این طرح پیشنهاد های تأمین سرمایه در زمینه روش

 می شود که فعاالن اقتصادی به اقتضای شرایط، در پیش خواهند گرفت.

 های تعاونی و سهامیتشکیل شرکت -1

 اراله تسهیالت -2

 های خردمدیریت سرمایه -4

 دیاگرام زیر به صورت خالصه، نمایشگر نتایج باالست
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 ئیانتوانمندسازی روستابرنامه ها و عوامل 

شده برای عامل شایستگی: توانایی انجام کارها براساس میل و خواسته خود؛ داشتن برنامه مشخص و حساب .1

های نوین و کارگیری روشگشایی؛ توانایی بهیابی و مشکلهای نو و جدید؛ مشکلآینده خود؛ پذیرش سریع روش

پذیری در کارها؛ جدیت در کارها؛ ریسکقدمی ها؛ پیشحلزندگی بهتر؛ توجه به تمام راه خالقیت؛ توانایی ساختن

 در کارها،

عامل تأثیر: بیان نظرات مالی خود؛ ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد خانواده؛ ضرورت همکاری زن و  .2

؛ درآمدزایی زنان همانند مردان؛ انجام گروهی  مرد در اداره امور خانواده؛ ارتقای اطالعات در زمینه فرآوری محصوالت

 .کار؛ افزایش ابتکار عمل؛ مشارکت در امور روستا

گیری؛ انجام بهتر داری: یادگیری مداوم؛ کسب اطالعات نو؛ استفاده از نظرات دیگران در تصمیمعامل معنی .4

شده برای ن برنامه مشخص و حسابهای آموزشی؛ داشتکارها با یادگرفتن مطالب جدید از دیگران؛ شرکت در دوره

 .آینده؛ توجه به نظرات دیگران؛ داوطلبانه انجام دادن کارها

های روستا؛ توجه دولت به روستاییان؛ اعتماد به عامل اعتماد: داشتن نگرش مثبت؛ مشارکت در فعالیت .4

 .اهمیت نظرات زنان و دختران کارشناسان؛ توجه به زن روستایی؛ اعتقاد در انجام دادن بهتر کارها به صورت گروهی؛

گر بودن خانواده؛ توانایی راهنمایی دیگران؛ ترسیم آینده روشن؛ خودمختار بودن؛ عامل خودتعیینی: هدایت .5

 .حل برای مشکالت جدیدخودآغازگر بودن؛ کمک به دیگران در انجام کارهای جدید؛ پیدا کردن راه

مرحله ای نیز بخش های  -مند سازی روستالیان، مدل حمایتیبر اساس برنامه ها و عوامل پیشنهادی برای توان

غیرفعال یا نیمه فعال  بصورت زیر در نظر گرفته شده است که در سطح روستاها و فعالیت های اقتصادی روستاها 

 می بایست مد نظر باشد.

 مرحله ای –مدل حمایتی 

ای و الزام آنان به ورود شارکت غیرمالکیتی دورهفعال، مهای غیرفعال و نیمهیکی از راهبردهای توانمندسازی بخش

های بعدی است. در این روش، با تأمین سرمایه )بصورت مشارکت بخشی از سود حاصل از این مشارکت در دوره

فعال و صنایع تکمیلی و تبدیلی با آنان مشارکت تعاونی یا سرمایه گذار غیر( در گردش واحدهای غیرفعال و نیمه

 جوید. می

توان در هر دوره مشارکت، بخشی از سود حاصل از دوره قبل منظور توانمندسازی واحدهای مذکور میبه 

جو را به عنوان سرمایه در گردش برای دوره آتی در نظر گرفت و در این صورت به مرور سهم آورده مشارکت

گذاری، طی چند دوره سرمایهیابد. با ادامه این روند گذار کاهش میجو افزایش و سهم آورده سرمایهمشارکت

گذار به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و با به عبارت دیگر توانمند تواند بدون مشارکت با سرمایهمشارکت جو می

 گردد.

برای  8سازی میپلسازی و شبیه  افزار مدلجهت محاسبه تعداد دوره مشارکت الزم جهت توانمندسازی از نرم

 شده است. برنامه مدل به شرح زیر است:مدلسازی ریاضی استفاده 

                                                 
8�- Maple 
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 : سرمایه در گردش اولیه 

 جو: آورده اولیه مشارکت 

 : درصد سود ساالنه فعالیت 

 جو در هر دوره فعالیت: مقدار سود مشارکت 

 ز سود هر دوره فعالیت براساس میزان آوردهجو ا: میزان سهم مشارکت 

 کاررفته در مدل به منظور محاسبات درونی مدل در رایانه انتخاب شده است.الزم به ذکر است باقی متغیرهای به

 برای وضوح و آشنایی با این مدل یک نمونه مثال در نظر گرفته شده است که در ادامه بیان می شود.

 رأسی دام سنگین 511پرواربندی  مثال: توانمندسازی یک واحد

رأسی دام سنگین مد نظر  511در این قسمت به عنوان نمونه فرض شده که توانمندسازی یک واحد پرواربندی 

 ی مذکور به شرح زیر است:است. مفروضات مدل براساس پروژه اجرا شده

 میلیون ریال است 25111: سرمایه در گردش اولیه برابر  

میلیون ریال است که شامل ارزش دامداری و تجهیزات وی در دوره مشارکت  11711جو : آورده اولیه مشارکت 

 باشد.می

 باشد.درصد می 51: درصد سود ساالنه فعالیت  

 باشد.درصد می 41: میزان سهم شریک از سود در دوره اول  

 ورت زیر خواهد بود:براین اساس مدل به ص

 

گذاری نماید جو تمامی سود حاصل از سهم فعالیت مشترک را وارد دوره آتی سرمایهکنیم مشارکتدر ابتدا فرض می

ولی در ادامه این فرض تعدیل خواهد شد. نتایج مدل براساس مفروضات فوق در جدول زیر اراله شده است. در این 

جو )شامل مدل، تعداد دوره الزم اجرای پروژه براساس میزان توانمندی مشارکت جدول به منظور اراله نتایج کاربردی

درصد سود ساالنه( محاسبه شده  41و  41، 51درصد توانمندی( و سود ساالنه پروژه )شامل  111و  75، 51، 25

 است.

 مرحله ای –نتایج کاربردی مدل حمایتی  -713جدول 

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 یدرصد توانمند 51 درصد توانمندی 25 شرح

 9 8 8 4 درصد 51سود ساالنه 

 11 11 8 5 درصد 41سود ساالنه 

 15 14 11 8 درصد 41سود ساالنه 
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سال  15تا  9جو براساس مفروضات باال بین همان گونه که در جدول باال مشهود است توانمندسازی کامل مشارکت

وری ها و بهرهجرای عملیاتی برنامه فوق با توجه به احتمال باالی نوسان قیمتبه طول خواهد انجامید. بدیهی است ا

 کند.پایین نیروی کار و سرمایه در ایران زمان بیشتری را نیز طلب می

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظار زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت نمودار

 دهد. )سال( را نشان می

 جو به تفکیک میزان توانمندسازی و سودساالنه مورد انتظارمدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -17نمودار

 
 درصد( -زیر دیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت زمان الزم جهت احراز آن )دوره یکساله نمودار

 درصد( -مان الزم جهت احراز آن )دوره یکسالهدیاگرام ارتباط میان میزان توانمندی و مدت ز -11نمودار

 
توان انتظار داشت ها از جمله استهالک تجهیزات، تعمیرات و ... نمیبدیهی است که به منظور جبران برخی از هزینه

درصد سود حاصل شده در هر دوره را وارد دوره فعالیت بعدی نماید. به منظور تطبیق  بیشتر  111جو که مشارکت

جو به تفکیک میزان توانمندی و میزان بازگشت سود به چرخه واقعیت در جدول زیر، توانمندسازی مشارکتمدل با 

درصد در نظر  41فعالیت محاسبه شده است. الزم به ذکر است که در جدول زیر سود حاصل از پروژه در سال حدود 

 گرفته شده است.
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به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه جو جدول زیر مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت

 فعالیت رانشان می دهد.

جو به تفکیک میزان توانمندسازی و بازگشت سود به چرخه مدت زمان الزم جهت توانمندسازی مشارکت -717جدول 

 فعالیت

 توانمندی کامل درصد توانمندی 75 درصد توانمندی 51 درصد توانمندی 25 شرح

رصد سود د 25بازگشت 

 جومشارکت
25 44 48 42 

درصد سود  51بازگشت 

 جومشارکت
11 14 17 19 

درصد سود  75بازگشت 

 جومشارکت
1 9 11 12 

درصد سود  111بازگشت 

 جومشارکت
5 8 11 11 

 

ح سازی برای نهادهای حمایتی و اصالتواند در تصمیمدهد که میای حالز اهمیتی را نشان میدقت در جداول، نکته

 های جدول فوق نشان از دو مطلب زیر دارد:مدل فوق کلیدی تلقی گردد. همان طور که مبرهن است داده

درصدی )مراحل اولیه توانمندسازی( نسبت به دیگر مراحل بسیار زمان بر  51زمان الزم جهت توانمندسازی  -1

 است

 یابد.هش میبا افزایش سود، زمان الزم جهت توانمندسازی به صورت معنادار کا -2

توان از زمان الزم جهت بنابراین چنانچه بتوان به صورت عملیاتی سرمایه الزم برای طی این دوره را فراهم نمود می

 جویان با شرکت به شدت کاست. توانمندسازی مشارکت

اال مشخص : همان طور که از نتایج بارائه تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس باال یا نحوه پرداخت پلکانی -1

درصد اولیه( با تزریق تسهیالت بخشی از سرمایه را تأمین نمود به سرعت  51است چنانچه بتوان در مراحل اولیه )

توانمندسازی روستالیان رخ خواهد داد. اگر تسهیالت اراله شده با دوره تنفس باال باشد این توانمندسازی حقیقی 

تواند بازپرداخت تسهیالت را متقبل شود. بدین منظور ی حاصله میبوده و بعد از آن روستالیان از طریق درآمدها

-ها و مؤسسات اعتباری میهای حمایتی مانند بنیاد مسکن، بسیج یا بخشی از تسهیالت تکلیفی بانکبرخی از ارگان

 تواند به این امر اختصار یابد.

هایی : یکی دیگر از روشبلند مدت افزایش سهم اولیه مجری از سود در ازای اخذ وثایق الزم و قرارداد -2

درصد اولیه( را افزایش داد افزایش سهم مجری از سود خواهد بود. در  51توان تأمین سرمایه در دوره اولیه )که می

 41توان سود مجری را در مراحل اولیه افزایش داد )به طور مثال از این روش با انعقاد قراردادهای بلندمدت می

یابد. در در این صورت زمان الزم جهت افزایش بازده  به طول معنادار طبق نتایج باال کاهش میدرصد(  51درصد به 

گردد. بدیهی است به گذار نیز حفظ میجو تعادل برقرار شده و حقوق سرمایههای با کاهش سهم مشارکتدوره

 اجرای چنین روشی است.گذار دریافت وثایق الزم و قراردادهای بلندمدت الزمه منظور حفظ حقوق سرمایه
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توان نظامی جو میبه منظور تسریع در توانمندسازی مشارکتجو: افزایش تشویقی پلکانی سود مشارکت -4

ای از جو )روستالیان( بخش قابل مالحظهتشویقی در نظر گرفت که در صورت افزایش سود ناشی از عملکرد مشارکت

 ا زمان اولیه توانمندسازی کاهش یابد.سود بیش از انتظار به مشارکت جو تعلق گیرد ت

وری ، استفاده از نهاده های : برخی از اقدامات فنی مانند افزایش بهرهکاهش زمان الزم جهت افزایش بازده -4

توان زمان الزم جهت افزایش بازده را کاهش داد. کاهش زمان الزم برای مرغوب، خرید مواد اولیه باکیفیت و ... می

 نماید. گذاری است که زمان الزم جهت توانمندسازی را نیز کوتاه میه معنای کاهش دوره سرمایهافزایش بازده ب

 سمقیا با ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه اریسرمایهگذ یهاوژهپرو  هاحطر یلویتبندو او تعیین

از  یک هر لشتغاا کمی فهد تعیینو  نشهرستا یا بخش ن،هستاد ،ستارو سطحدر  دیکررکا

 ؛ییلزاشتغاو ا دیقتصاا توسعه یها-وژهپر و هاحطر

با توجه به پتانسیل های  روستا، طرح های سرمایه گذاری پیش بینی شده است که عالوه بر موارد مذکور در بند 

مربوطه، برخی طرح ها و برنامه نیز وجود دارد که می بایست توسط ارگانهای ذیربط مرتفع نمودن گردد. برای احصا 

گذاری، آماده سازی زیرساخت و رفع مشکالت موجود از اولویت های اجرایی می باشد. در جدول  طرح های سرمایه

زیر اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری مشخص شده است. اولویت بندی های  اراله شده مختص روستا بوده و در 

 . عمل گردد 8-4سطح دهستان می بایست بر اساس شرایط حاکم در  بند 
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 مشخصات طرح های سرمایه گذاری، تعداد اشتغال و مقیاس عملکرد -717جدول 

 سرمایه گذاری زیرساختها
طرح های سرمایه 

 گذاری

 میزان اعتبار )میلیون ریال( بازار هدف

 مجموع

 تعداد اشتغال
سرانه 

اشتغال 

)میلیون 

 ریال(

مقیاس 

 عملکرد
 عنوان طرح

میزان اعتبار 

 )میلیون ریال(
 سال اول بازار کالن بازار خرد میارگانها/نهادهای حا

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 مجموع خدمات صنعت کشاورزی

احداث  کانال 

 آب کشاورزی
1111 

احداث و راه اندازی 

 سالن پرورش مرغ

علوم  -جهاد کشاورزی

محیط  -پزشکی

 زیست

 کلیه حوزه ها

شهر زنجان و 

روستاهای 

 اطراف

 منطقه ای 571 7     7 4111 1 4111 1 1 1

احداث سد 

 معیشتی
12111 

احداث کارگاه خیاطی 

با ظرفیت تولید روزانه 

41  

صنعت، معدن و 

اتاق  -تجارت

اتحادیه  -بازرگانی

 صنفی

روستاهای 

 اطراف

شهر زنجان و 

 مراکز پخش
1111 1111 1 1 1 2111 

 
4 

 
 محلی 511 4

ضی  اراتجهیز 

به سیستم 

آبیاری قطره 

 ای

41111 

و راه اندازی  احداث

انبار محصوالت 

کشاورزی با مشارکت 

 روستاهای حوزه

 -جهاد کشاورزی

صنعت، معدن و 

 تجارت

روستاهای 

 اطراف

کلیه 

روستاهای 

 منطقه

1 1 1 2111 4111 5111 
  

 محلی 125 8 8

  

احداث مجموعه 

پرورش، تولید وبسته 

بندی محصوالت دامی 

با مشارکت روستاهای 

 اطراف

علوم  -منابع طبیعی 

جهاد  -پزشکی

صنعت،  -کشاورزی 

 معدن و تجارت

روستاهای 

 اطراف

شهرهای 

 اطراف
 منطقه ای 251 2 2     511 1 1 1 511 1

  

تولید بیوگاز و کود 

از فضوالت حیوانی 

مترمکعب در  717

 روز

جهاد  -علوم پزشکی

صنعت،  -کشاورزی 

 -معدن و تجارت 

 محیط زیست

 محلی 511 25 25     14111 5111 5111 4111 1 1 حوزه سه گرجان

  554 41 45 4 7 25511 8111 11111 4111 1511 1111      مجموع
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