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و اشتغال  يدر توسعه اقتصاد ينهاد تيساز و محدود تيو مقررات محدود نيقوان نييو تب ليتحل ف،يتوص - ٦-٢
 ٣٩ ........................................................................................ روستاي گوگرچينك بخش  افشار ييزا
 ٣٩ ................................. ديبخش در عرصه تول ييو فضا ياقتصاد ،ياجتماع ،يعيطب يو تنگناها تيقابل - ٧-٢

 ٤٣ .............................................. ييروستا ييزا و  اشتغال يتوسعه  اقتصاد ةبرنام نيتدو: بخش سوم
 هدف يكسب و كار در روستا يها و خوشه ديارزش، تول يها رهيزنج جاديا يسنج و امكان ييشناسا
و نظام  ديمنابع تول ييو فضا ياقتصاد ،ياجتماع ،يعيطب يو تنگناها ها تيقابل يبند تيو اولو فيتوص ،ييشناسا

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

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

 ها، تيمرتبط با ظرف ،يربوميو غ يقابل اجراء توسط افراد بوم ينيفركارآ يها مرتبط با طرح يها دهيا يجمع آور
 ديتول يو محورها ها تيمز
 روستا ييزا و اشتغال يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يو كم يفيك جينتا نييتع
 موجود روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيفعال تياء ظرفارتق ياقدامات مناسب برا نييتع
 روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيارتقاء سطح فعال يبرا ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يها برنامه نييتع
در سطح  يكاركرد اسيبا مق ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يگذار هيرماس يها ها و پروژه طرح يبند تيو اولو نييتع

  روستا
 ٤٢ .......................................................................................................... نكيگوگرچ يروستا. ١
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 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال
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 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢  

  خدابنده شهرستان  افشار  بخشموجود در  وضع تحليل و توصيف و اسناد بررسي :دوم بخش

هاي موجود به توصيف وضعيت موجود در بخش افشار ررسي اسناد و گزارشدر اين بخش تالش شده است تا با ب

  . شهرستان خدابنده پرداخته شود

  هدف روستاهاي وشهرستان خدابنده  افشار بخش جغرافيايي موقعيت - ١- ٢

داشته و دقيقه شرقي  قرار  ١٩درجه و  ٥١دقيقه شمالي و طول  ٤٥درجه و  ٣٥عرض جغرافيايي در  افشاربخش 

اين بخش از شمال به بخش مركزي خدابنده، جنوب به بخش . متر است ١٥٥٠اع متوسط آن از سطح دريا ارتف

رود و شهرستان كبوترآهنگ و از غرب به شهرستان ايجرود متصل باباورشاني شهرستان بيجار، شرق به بخش بزينه

- كل استان زنجان را شامل ميدرصد از مساحت  ٢٥/٨كيلومتر مربع در حدود  ١٧١٤بخش افشار با مساحت . است

 - كيلومتر و از جاده قيدار ٧٩همدان  - از جاده قيدار) قيدار(همچنين، فاصله بخش افشار از مركز شهرستان . شود

  . كيلومتر است ١٤٥) زنجان(كيلومتر و فاصله آن از مركز استان  ٥٥بيجار 
   خدابنده شهرستان افشار بخش موقعيت جغرافيايي.  ١شكل

  
  ١٣٩٥ريزي استان زنجان،  سازمان مديريت و برنامه: منبع

  

 



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣  

هاي شيوانات به با نام(و دو دهستان ) گرماب(افشار داراي يك شهر بخش اساس آخرين تقسيمات سياسي، بر

  .)٢شكل ( باشدمي) به مركزيت روستاي باشقشالقافشار مركزيت گرماب و قشالقات 
  خدابنده  شهرستان افشار اسي بخشتقسيمات سي. ٢شكل

 
  ١٣٩٥ريزي استان زنجان،   سازمان مديريت و برنامه: منبع

   ١باالدستي اسناد تبيينِ و تحليل توصيف، -٢- ٢

 مطالعات از بخش اين در. است فرادست مصوبات و مطالعات بررسي ها، طرح تدوين و تهيه در ضروريات از يكي

 همراه به تر پايين رده هاي طرح براي را الزاماتي و بوده خدابنده شهرستان به مربوط كه فرادست اسناد و ها طرح

  :است گرفته قرار نظر مد زير موارد فرادست هاي طرح بررسي در. شود مي آورده دارند،

 كشور فرهنگي و اجتماعي-اقتصادي توسعه ششم برنامه 

 عشايري و ييروستا مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون 

 سرزمين آمايش ملي هاي گيري جهت 

 مطالعات برنامه آمايش منطقه البرز جنوبي  

 زنجان استان آمايش برنامه مطالعات  

 زنجان ناحيه جامع طرح مطالعات در بازنگري  

 زنجان استان توسعه ملي سند  

                                                           
 . پرداخته شوداين اسناد مي باشند در اين گزارش تالش شده است تا به طور خالصه به تبيين  نگر نكالفقط با توجه به اين كه اين اسناد  . ١



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

۴  

 زنجان استان توسعه پايه نظريه  

 زنجان استان توسعه راهبردي برنامه  

 زنجان استان گذاري سرمايه و الاشتغ توسعه سند  

  )١٤٠٠-١٣٩٦( كشور فرهنگي و اجتماعي- اقتصادي توسعه ششم برنامه -١-٢- ٢

  :به شرح زير مي باشد و محيط زيست و منابع طبيعي آب ،اهم موارد مرتبط با بخش روستايي، كشاورزي

 پذير آسيب اقشار توانمندسازي و روستايي توسعه اي، منطقه توازن  ٥ بخش

 وصول انگيزه افزايش خوداتكايي، تقويت و سرزميني و اي منطقه بين عدالت كردن پذير رقابت منظور به  - ٢٦ هماد

 : كه شامل موارد زير مي باشد درآمد استاني

 از پس و كند تهيه را استاني و ملي سرزمين آمايش سند برنامه قانون اجراي اول سال طول در دولت موظف است. ١

  .آورد در اجراء به برنامه قانون اجراي دوم سال از سرزمين آمايش يعال شوراي تصويب

 به طبيعي گاز صادرات خالص گازي ميعانات و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از %)٣(درصد  سهتخصيص  .٢

   .يافته كمترتوسعه هاي شهرستان و مناطق به دوسوم و گازخيز و خيز نفت هاي استان سوم به يك ترتيب

   كشور سراسر در روستاها محدوده تعيين و روستايي هادي هاي طرحه طرح تهي. ٣ 

 از برداري بهره و شناسايي مقاومتي، اقتصاد و برنامه كلي هاي سياست تحقق منظور به است موظف دولت -٢٧ماده 

 ايجاد و ملي اداقتص در روستاها جايگاه و روستاييان اجتماعي منزلت ارتقاي و روستايي نواحي در موجود هاي ظرفيت

 سنواتي هاي بودجه قالب در و قوانين مطابق را زير اقدامات روستاها محور عدالت پيشرفت و شكوفايي براي بستر الزم

  :دهد انجام

  اقدامات اقتصادي و بخشي) الف

 .روستا هزار پنج در دولتتهيه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها توسط . ١

  .سنواتي بودجه در عشايري و روستايي توسعه و عمران به مربوط اعتبارات شفاف و هدفمند ارائه و تنظيم -٢

 از هركدام از عشايري و روستايي اقتصادي بنگاههاي ساخت پروانه صدور و ها استعالم به پاسخ زمان مدت كاهش -٣

  .روز پانزده حداكثر ربط، ذي هاي دستگاه

 صنعتي ناحيه هشت و نود ساخت و برداري بهره روستايي، كار و كسب خوشه چهار و پنجاه حداقل توسعه -٤

 احداث ازطريق عشايري مناطق و روستاها در شغلي فرصت هزار چهارده و نهصد و ميليون يك ايجاد و روستايي

 .تعاوني و خصوصي هاي بخش ازطريق گرا صادرات و پذير رقابت اقتصادي هاي بنگاه وتوسعه

 و خانوار بيست باالي هاي آبادي و روستاها همه براي آنها بازنگري و توسعه هاي طرح و هادي هاي طرح تهيه -٥

 .برخوردار كمتر مناطق اولويت با برنامه قانون اجراي طول در عشايري مناطق

 توسعه محلي، ريزي برنامه زمينه در گر تسهيل و پيشرو عناصر عنوان به عشاير و روستاييان از نفر صدهزار آموزش - ٦

 اثربخشي بر نظارت و مردمي هاي مشاركت جلب رساني، خدمات بهبود فرهنگي، هاي برنامه و اقتصادي هاي اليتفع

  .  اجرايي هاي دستگاه هاي طرح
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 همكاري با ها سكونتگاه اين سازي ايمن هاي طرح اجراي جهت طبيعي سوانح خطر معرض در روستاهاي شناسايي. ٧

 معرض در روستاهاي ) %٣٠( درصد سي حداقل كه نوعي به ، محلي نهادهاي و مردم مشاركت و مسؤول هاي دستگاه

 .شوند سازي ايمن برنامه قانون اجراي تا پايان خطر

 فرسوده هاي بافت بهسازي هاي طرح اجراي و تهيه و روستايي نابسامان و فرسوده هاي بافت هاي شاخص تعيين  .٨

 اولويت داراي در روستاهاي

 سازمان و )ره(خميني امام امداد كميته پوشش تحت افراد به شده پرداخت تسهيالت جرائم و سود بخشودگي  . ٩

 به قادر كه غيرمترقبه و طبيعي حوادث از ديده آسيب روستايي مناطق مسكوني اماكن بازسازي بهزيستي جهت

   .باشند خود نمي اقساط بازپرداخت

 :زيربنايي عمراني اقدامات) ب

 و آوري جمع و روستاها هاي محدوده روستايي هاي زباله بهداشتي دفع هاي سامانه ايجاد و طراحي سنجي، امكان . ١

   .ذيربط هاي دستگاه مسؤوليت تعيين و شهرها و روستاها محدوده از خارج ها در آن دفع

 ريمح در واقع روستاهاي اولويت با روستاها در فاضالب بهداشتي دفع )هاي پروژه( هاي طرح اجراي و طراحي .٢

  باشد مي مشكل دچار ها آن در فاضالب دفع اراضي كم نفوذپذيري دليل به كه روستاهايي و سدها ها، تاالب ها، رودخانه

 مديريت و كشور كشاورزي و عشايري روستايي، توسعه و عمران هاي برنامه و ها فعاليت حداكثري سازي يكپارچه. ٣

 ارائه و ريزي برنامه يكپارچگي ايجاد و ششم برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا پذير نظارت و جهادي با رويكرد ها آن

 شرايط و مردم واقعي مشاركت و نيازها براساس جامع، هاي برنامه قالب در عشايري و روستايي هاي و طرح خدمات

 .اجتماعي و طبيعي، اقتصادي انساني،

 باالي روستاهاي روستايي هاي راه نگهداري و آسفالت و بهسازي احداث، جهت نياز مورد اعتبار تخصيص و تأمين .٤

 سازمان طريق از ) %٢٠ درصد بيست سال هر( برنامه قانون اجراي پايان تا عشايري مناطق و جمعيت بيست خانوار

 پدافند رويكرد با مرزي روستاهاي )%٢٠( درصد بيست حداقل بهسازي و ساماندهي هاي طرح اجراي و تهيه. ٥

 .فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توانمندسازي غيرعامل جهت

  كشاورزي بخش.  ٧بخش 

 جهت در مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست هفتم و ششم بندهاي اهداف حصول براي است موظف دولت .٣١ماده 

%)  ٩٥(درصد پنج و نود ميزان به آبزي و دامي زراعي، اساسي محصوالت در خودكفايي به نيل و غذايي تأمين امنيت

 تراز به رسيدن صادراتي، مزيت داراي محصوالت ويژه به كشاورزي توليدات افزايش و برنامه قانون اجراي پاياندر

   . كشاورزي خاك و آب وري بهره ارتقاي و صادرات توسعه و توليد هاي زنجيره تكميل و تقويت مثبت، تجاري

منظور   ي اقتصاد مقاومتي و بههاي كل دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياستـ ٣٣ماده

گذاري، افزايش  سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه متنوع

مطرح شده در اين  اقدامات كشاورزي محصوالت ارزش زنجيره تكميل و افزايي ارزش و كشاورزي صادرات محصوالت

  .را به انجام برساندماده 
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 بخش آب .٨بخش 

محيطي براي پايداري  هاي زيست آبي، رهاسازي حقآبه منظور مقابله با بحران كم دولت مكلف است بهـ ٣٥ماده

وري و  هاي زيرزميني و ارتقاي بهره بخشي به سفره سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل

مطرح شده در ن برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقدامات ميزاني كه در سال پاياني اجراي قانو جبران تراز آب، به

   .عمل آورد را بهاين ماده 

  طبيعي منابع و زيست محيط . ٩بخش

اجراي ، نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند :مطرح شده هماننددولت موظف است اقدامات  ـ٣٨ماده

هاي  زدايي وكنترل كانون بيابان، ميليون هكتار  رسطح دهعمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل د

  .عمل آورد زيست به را جهت حفاظت از محيط.. و  ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار  بحراني آن حداقل درسطح يك

 عشايري و روستايي مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون -٢-٢- ٢

 تحقق منظوربه  هچنين بيان شده است ك  - به تصويب رسيده است ٨/٦/١٣٩٦در تاريخ كه  -  قانون اين يك ماده در

 ايجاد و توليد ارتقاي هدف با تا شود مي داده اجازه ملي توسعه صندوق به مقاومتي اقتصاد كليهاي  سياست اهداف

 پانصد و ميليارد يك ريالي معادل صندوق، امناي هيأت تصويب با عشايري و روستايي مناطق در پايدار اشتغال

 و بانك پست كشاورزي،هاي  بانك نزد الحسنه قرض صورت به را صندوق منابع از ١دالر )١٥٠٠٠٠٠٠٠٠(ميليون

 گذاري سپرده كشاورزي بخش در گذاري سرمايه توسعه از حمايت صندوق و اميد كارآفريني صندوق و تعاون توسعه

 و روستاها در اشتغال ايجاد براي غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص به تسهيالت اعطاي صرف منابع اين تا كند

 و مرزي مناطق در واقع جمعيت نفر هزار ده زير شهرهاي و روستاها اولويت با جمعيت نفر هزار ده زير شهرهاي

  .شود عشايري مناطق

 معادن طبيعي، بعمنا كشاورزي، حوزه در غيردولتيهاي  طرح به قانون اين موضوع تسهيالت كه شده ذكر ٤ ماده در

 مناطق در خدمات و دستباف فرش به مربوطهاي  فعاليت كليه دستي، صنايع گردشگري، اطالعات، فناوري كوچك،

 و روستايي صنعتي نواحي در مستقر توليدي واحدهاي گردش در سرمايه تأمين براي همچنين و عشايري و روستايي

 .يابدمي اختصاص جمعيت نفر هزار ده زير شهرهاي

قانون حمايت از توسعه و ايجاد بيني شده  و  منابع مالي و اشتغالزايي پيشوارد مهم دستورالعمل آيين نامه اجرايي م

  :باشد مي ٢و  ١ به شرح جداول اشتغال پايدار
 )واحد ميليارد ريال(موارد مهم دستورالعمل آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار   .١جدول

  تسهيالت استان  )درصد(سهم   استان

  ١٠٠٠  ٣٨/٢  زنجان

  ٤٢٠٠٠  ٠/١٠٠  هاكل استان

 ١٣٩٦قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري،: منبع

 
 

                                                           
 .حاسبه گرديده استريال م ٣٧٠٠٠الزم به ذكر است كه در تصويب اين قانون، دالر بر حسب .  ١
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روستايي و  از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق بيني شده در قانون حمايت منابع مالي و اشتغالزايي پيش  .٢جدول

 عشايري

 عنوان طرح

قانون حمايت از اشتغال پايدار 

 روستايي و عشايري

كل اعتبار 

 مورد نياز

 تعداد اشتغال

 ١٢٦٠٠ ١٤٠٠٠ ها  و  باغات توسعه گلخانه

 ٥١٠٠ ٤٢١٠ توسعه گياهان داروئي

 ٤٦٠٠ ٦٤٢٠ توسعه فعاليت آبزي پروري و شيالت 

 ٦٥٠٠  ٧٠٠٠ ...)ت و توليد شير و گوش(توسعه  دامپروري 

 ١٠٥٠٠  ١٣٤٠٠ صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي

 ٢٥٠٠ ٣٢٦٠ توسعه خدمات بازرگاني و تجارت محصوالت كشاورزي 

و تامين نهاده هاي كشاورزي و توسعه فعاليتهاي ) مكانيزاسيون(سازي  توسعه خدمات مدرن

 دانش بنيان 

٨٧٠٠ ٦١٩٣ 

 ٣٢٠٠ ١٦٠٠ ارائه خدمات فني و مهندسي بخش كشاورزي توسعه و ساماندهي واحدهاي تأمين و 

ها ي مشاغل خانگي  ساماندهي و توسعه مشاغل  كوچك با تاكيد بر ساماندهي توسط پشتيبان

 روستائي و عشايري

٨٦٠٠ ٣٠٠٠ 

 ٦٤٠٠ ٤٠٠٠ هاي توسعه خدمات كسب و كارهاي عشايري طرح

 ٤٢٥٠ ٤١٣٢ ...)هاي خصوصي و  نعتكشت و ص(خدمات توسعه كسب و كارهاي تعاوني كشاورزي 

 ٢٠٥٠ ٣٢٧١ خدمات و كسب و كارهاي دامپزشكي و گياه پزشكي

 ٧٥٠٠٠ ٧٠٤٨٦  جمع

 ١٣٩٦قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري،: منبع

  

  سرزمين آمايش ملي هاي گيري جهت -٣-٢- ٢

 توسعه هاي برنامه دائمي احكام قانون ٣٢ ماده استناد به ٢/٥/١٣٩٦ خمور جلسه در سرزمين آمايش عالي شوراي

 را محتوايي ارتباط بيشترين كه بندهايي و موادترين  مهم. رساند تصويب به را سرزمين آمايش ملي هاي گيري جهت

 و توسعه راستاي در سرزمين آمايش ملي هاي گيري جهت «كند باشد كه بيان مي مي ١ماده  دارند حاضر موضوع با

 به نيل و ١٤٠٤ ايران انداز چشم سند اهداف تحقق كشور، پايدار و جانبه همه اقتدار و پيشرفت و اقتصادي بالندگي

 اقتصادي، بازدهي و كارآيي( سرزمين آمايش گانه هشت اصول چارچوب در كشور، مناسب و مطلوب فضايي سازمان

 منابع احياي و زيست محيط حفاظت اي، منطقه هاي عادلت و اجتماعي عدالت گسترش سرزمين، يكپارچگي و وحدت

 اقتصاد بيروني و دروني روابط تنظيم و تسهيل فرهنگي، ميراث از حراست و ايراني- اسالمي هويت حفظ طبيعي،

  ».)پدافندغيرعامل و دفاعي امنيتي، مالحظات و كشور روستايي مناطق در خصوص به ها محروميت رفع و كشور
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  جنوبي البرز منطقه آمايش برنامه تمطالعا - ٤-٢- ٢

 مورخ ك ٤٠٥٥٢ ت/٢٧٨٨٩٠ شماره مصوبه موضوع چهارم برنامه قانون ٧٧ ماده نامه آيين از يك ماده براساس

 به زنجان استان بندي تقسيم اين طبق. است شده تقسيم ريزي برنامه منطقه ٩ به كشور وزيران هيئت ٧/١٢/٩٠

  .است شده واقع البرزجنوبي منطقه در قزوين و قم منان،س مركزي، تهران، هاي استان همراه

 كشور توسعه كالن اسناد به توجه با جنوبي البرز منطقه براي سرزمين آمايش هاي گيري جهت ترين اصلي از تعدادي

  :باشد موارد ذيل ميشامل  زنجان استان با ارتباط گرفتن نظر در و سرزمين آمايش ملي ضوابط و

 ايجاد و جوار هم هاي استان به منطقه متمركز و پرتراكم هاي استان از گذاري سرمايه دايته براي سازي زمينه 

  .زنجان و قم قزوين، سمنان، هاي استان در خدماتي و صنعتي جديد شغلي هاي فرصت

 رقابتي و مدرن كشاورزي به دستيابي جهت منطقه كشاورزي بخش ساختار تحول.  

 امنيت به دستيابي جهت قزوين و زنجان هاي استان خاك و آب امكانات و طبيعي هاي توان از حداكثر استفاده 

  .كشاورزي محصوالت صادرات توسعه و غذايي

 اين توسعه جهت منطقه هاي استان در )گردشگري زمين و گردي بوم( طبيعي گردشگري هاي توان بر تاكيد 

  .فعاليت

 جهت جمعيت نگهداشت و حفظ در روستايي هاي محيط توان ظرفيت از حداكثر استفاده براي سازي زمينه 

 نسبت كه طوري به روستايي هاي محيط در ها فعاليت سازي متنوع طريق از جمعيت استقرار الگوي در تعادل برقراري

  .شود حاصل درصد ٢٥ و درصد ٧٥ حد در ترتيب به طرح افق در روستانشيني و شهرنشيني

 زنجان استان آمايش برنامه مطالعات - ٥-٢- ٢

. است شده انجام زنجان دانشگاه طريق از و بودجه و برنامه سازمان كارفرمايي به زنجان استان آمايش برنامه لعاتمطا

 به دوم بخش در و ساختار و وضعيت تحليل به مطالعات نخست بخش در :است شده تشكيل بخش دو از مطالعه اين

  .است شده پرداخته استان سطح در گذاري سياست و ريزي برنامه

 است زير شرح به وابسته هاي فعاليت و كشاورزي توسعه براي اولويت داراي هاي محدوده ترين مهم:  

  .كندي بوغدا-آباد زرين-سجاس-سفلي دوتپه-رود بزينه-گرماب شكل u محور )الف

  .زنجان-سلطانيه دشت و خرمدره- ابهر دشت خطي كشاورزي توسعه محور )ب

  .طارم اي نهرودخا دشت خطي كشاورزي توسعه محور )ج

  زنجان استان ريزي برنامه مناطق معرفي) الف

 در ها فعاليت و روستايي و شهري سكونت الگوهاي ساماندهي هدف با و استان ريزي برنامه مناطق تعيين منظور به

 قهمنط پنج به زنجان استان انساني، و طبيعي توان و امكانات تمام از منطقي برداري بهره حال عين در و استان سطح

 :است تقسيم قابل به

 ريزي برنامه منطقه /ايجرود خدابنده، ريزي برنامه منطقه /طارم ريزي برنامه منطقه /ابهر زنجان، ريزي برنامه منطقه

 .پي نيك ريزي برنامه منطقه /ماهنشان
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٩  

 ريزي استان زنجان در طرح مطالعه برنامه آمايش استان زنجان ي مناطق برنامه نقشه: ٣شكل 

  
 ١٣٩٥،ريزي استان زنجان ريت و برنامهسازمان مدي :منبع

 

  ايجرود خدابنده ريزي برنامه ي منطقه *

 زنجان استان جنوب در منطقه اين .است ايجرود و خدابنده شهرستان دو بر منطبق خدابنده، ريزي برنامه ي منطقه

 از ماهنشان، ريزي برنامه ي منطقه هب غرب شمال از ابهر، زنجان، ريزي برنامه ي منطقه به شمال از و است شده واقع

 تقسيمات آخرين اساس بر .است محدود قزوين استان به شرق از و همدان استان به جنوب از كردستان، استان به غرب

 و ايجرود حلب و مركزي هاي بخش شامل بخش شش از خدابنده، و ايجرود شهرستان دو از منطقه اين استان سياسي

 گالبر، باال، ايجرود شامل دهستان ١٤ و خدابنده شهرستان در رود سجاس و مركزي ود،ر بزينه افشار، هاي بخش

 رود بزينه سهرورد، كرسف، خرارود، حومه، آقبالغ، سجاسرود، و ايجرود شهرستان در پايين ايجرود و سعيدآباد

 ٧٠٠١حدود نطقهم اين مساحت .است شده تشكيل خدابنده شهرستان در افشار قشالقات و شيالنات رود، زرينه

 .است قيدار شهر آن مركز و است كيلومترمربع
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١٠  

  ريزي خدابنده در طرح مطالعه برنامه آمايش استان زنجان مناطق برنامهي  نقشه: ٤شكل 

  
      ١٣٩٥،ريزي استان زنجان سازمان مديريت و برنامه: منبع

  ايجرود خدابنده، ريزي برنامه ي منطقه اصلي هاي تخصص *

ي  توسعه مطلوب سناريوي گرفتن نظر در با و ايجرود خدابنده، ريزي برنامه ي منطقه ظرفيت و ها توان به توجه با

 :است زير شرح به منطقه اين هاي تخصص ترين مهم فضايي،

  كشاورزي توسعه اصلي ي محدوده - 

محور  مهمترين و ترين وسيع انعنو به بوغداكندي  آباد زرين – سجاس - سفلي دوتپه - رود بزينه - گرماب شكل Uمحور 

 در مؤثر هاي بنيان لحاظ از محور اين همگني :همانند  داليل گردد به مي پيشنهاد منطقه اين كشاورزي توسعه محور

 اين ..استان و  يافته توسعه اصلي محور با مقايسه در نيافته توسعه اي حاشيه مناطق در محور اين كشاورزي، قرارگيري

 .گردد مي پيشنهاد استان كشاورزي توسعه محور ترين مهم عنوان قه بهمنط اين از گستره

  پيشنهادي صنعتي هاي كانون- 

نخست  .است آن در توسعه صنعتي) شهرك( كانون دو استقرار منطقه اين براي شده تعريف هاي تخصص جمله از

 . است ايجرود شهرستان در آباد زرين صنعتي )شهرك( كانون

اولويت  با رود بزينه منطقه در خمسه صنعتي كانون منطقه، اين براي پيشنهادي صنعتي )شهرك(كانون  دومين

  . است كشاورزي پشتيبان صنايع استقرار
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١١  

  صنعتي توسعه محورهاي - 

 ٤ ي درجه محور دو و ٣ ي درجه محور يك ،٢ ي درجه محور دو تعيين به توان مي منطقه اين هاي تخصص ديگر از

 :كرد اشاره زير شرح هب آن در صنعتي توسعه

 عنوان به استاني درون و اي منطقه و ملي برد با صنايع اولويت با كردستان استان به منتهي آباد زرين زنجان، محور 

 .شود مي پيشنهاد منطقه اين براي ٢ صنعتي درجه محور

 محور( كشاورزي پشتيبان يا وابسته صنايع استقرار اولويت با رود زرين قيدار، سلطانيه، محورU گرماب، شكل 

 .است منطقه اين شده براي تعريف ٢ ي درجه صنعتي محور) آباد زرين تپه، سجاس، دو رود، زرين

 شود مي پيشنهاد منطقه اين كشاورزي بخش با پيوند در صنعتي توسعه جهت ٣ درجه محور به عنوان ابهر قيدار، محور 

 خورخوره قيدار، محور همچنين و آباد زرين سجاس، ورمح دو شامل منطقه اين براي توصيه شده ٤ درجه محورهاي 

 است خدابنده شهرستان در

 .گردد مي تعيين منطقه اين براي نيز صنعتي كانون دو منطقه اين در شده تعريف صنعتي محورهاي بر افزون

  )صنعتي توسعه ٢ درجه محور در واقع( آباد زرين صنعتي توسعه كانون - 

  )صنعتي توسعه ٢ درجه محور در واقع(قيدار شهر صنعتي توسعه كانون - 

 رود زرين قيدار، سلطانيه، خدماتي  ٢درجه محور.  

 بيجار زنجان، خدماتي ٢ درجه محور.  

 ٢ درجه گردشگري محور( ايجرود زنجان، عبوري گردشگري محور( 

 ٣ درجه فرعي گردشگري محور 

 گالبر سد تفريحي گردشگري محور  

  در طرح مطالعه برنامه آمايش استان زنجان خدابنده ريزي برنامه ي طقهمن اصلي هاي تخصص  ي نقشه: ٥شكل 

  
 ١٣٩٥،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان: منبع
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١٢  

 اسكان نظام( سكونتگاهي مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي كلي بندي شكل تعيين) ب

  )جمعيت

 شش سكونتگاهي مراكز استقرار الگوي زنجان، استان تجمعي مراكز و فضا سطحبندي پيشنهادي، الگوي براساس

 شهري برتر سكونتگاهي كانون بقيه و روستاشهري يا روستايي هاي مركزيت آن، سطح ٣ كه گيرد دربرمي را سطح

 :از عبارتند برتر هاي مركزيت و كالن فضاهاي از ترتيب به سطوح، اين .است استان

 گيرد دربرمي را استان قلمرو تمامي كه است ناستا مركز عنوان به زنجان شهر اول سطح.  

 است ابهر و زنجان شهر دو شامل عملكردي مركز ٢ بر مشتمل اي، ناحيه مراكز دوم سطح.  

 سياسي اداري، قلمرو با منطبق  )١٣٩٥ سال تقسيمات اساس بر( استان شهرستاني مركزيتهاي سوم سطح  

 و سلطانيه خرمدره، ابهر، طارم، ايجرود، ماهنشان، زنجان، :شرح به مركزيت ٧ شامل و است كنوني شهرستانهاي

 .است خدابنده

 به كه گيرد برمي در را كانون ٢٠ مجموع در كه است استان روستايي و شهري هاي منظومه مراكز چهارم سطح 

 :هنشانما شهرستان«، »زنجان و ارمغانخانه پي، نيك قرهبوطه،  :زنجان شهرستان «:از عبارتند شهرستان تفكيك

 بهر،ا :ابهر شهرستان«، »آببر و چورزق :طارم شهرستان «،»حلب و آباد زرين :ايجرود شهرستان «،»ماهنشان و دندي

 محمودآباد، زرينرود، گرماب، :خدابنده شهرستان«، »خرمدره: خرمدره شهرستان«، »سلطانيه و قلعه صائين هيدج،

  .»سجاس و قيدار

 ٢١ و روستايي ي مجموعه ٣٩ بر مشتمل كه است روستايي و شهري هاي مجموعه ي برگيرنده در پنجم سطح 

 .است شده انتخاب مركز عنوان به نيز آنها از تعدادي كه است شهري ي مجموعه

 به روستايي مراكز مراتب سلسله در سطح خردترين كه دارد انطباق روستايي حوزههاي مراكز بر نيز ششم سطح  

  .است روستايي ي حوزه ١٧٤ داراي زنجان استان مجموع در . آيد مي شمار

  پيشنهادي جديد شهرهاي)  ج

 و روستايي سكونتگاههاي به رساني خدمات نظام تقويت هدف با و استان فضايي توسعه مطلوب سناريوي براساس

 مناطق اولويت با ١٤٠٤ افق در استان شهرهاي تعداد زنجان، استان شهري نظام هايتعادل عدم كاهش همچنين

 با مركزي مكان يك روستايي سكونتگاه ٤٠ هر ازاي به كه اي گونه به يابد، مي افزايش شهر ٣١ تعداد به اي شيهحا

 بر عمدتاً شناسي گونه لحاظ از استان اي حاشيه مناطق در جديد شهرهاي ايجاد. تداش خواهد وجود شهري عملكرد

 هاي سكونتگاه نظام حاضر حال در .شد خواهد انجام هريش نقاط به توان و قابليت داراي مركزي روستاهاي تبديل پايه

 فضايي توسعه مطلوب سناريوي اهداف طرح افق در جديد شهر ١٠ كه است شهري نقطه ٢١ از متشكل استان شهري

   .كرد خواهد تأمين را استان
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١٣  

  دسترسي شعاع مبناي بر استان شهري هاي سكونتگاه عملكردي نفوذ ي ي حوزه نقشه: ٦شكل 

  
١٣٩٥،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان: منبع  

 

  )خدابنده شهرستان(ح طر افق در بخش مركزي جديد شهري هاي اهسكونتگ مشخصات. ٣ جدول

 نام

  شهرستان

هاي گاه سكونت  

  موجود شهري

هاي سكونتگاه  

 شهري

  جديد

  جديد شهري سكونتگاه هاي قابليت و توان

  خدابنده
 قيدار

  سهرورد و

  سفلي دوتپه

  .خدابنده شهرستان شرقي شمالي حوزه شهري نظام خأل رفع

  .ابهر شهرستان و خدابنده شهرستان فضايي پيوند افزايش

  .مركزي مكان يا شهري نقطه يك از دوتپه قيدار، دشت برخورداري ضرورت

 در روستايي ي يكپارچه ي توسعه اهداف بخشي تحقق هدف با رساني خدمات بهتر امكان

  .)فعاليت نظام سناريوي( منطقه اين كشاورزي مهم هاي دشت

  .استان و خدابنده منطقه بزرگ روستاهاي از يكي عنوان به تپه سفلي دو جمعيتي باالي ظرفيت

 انباشت افزايش ضرورت و استان سطح در چغندرقند توليد در دوتپه دشت نسبي مزيت

  .جديد نقطه شهري يك ايجاد به اتكا با قهمنط كشاورزي از فعاليت حاصل درآمدهاي

  .آن به روستاها مناسب دسترسي و دوتپه دشت در سفلي دوتپه روستاي هندسي مركزيت

  محمود آباد

  .قيدار دشت پرجمعيت روستايي منطقه براي شهري نظام به دسترسي خأل رفع

 مركزي مكان يك ايجاد طريق از نورآباد قيدار دشت روستايي ي يكپارچه ي توسعه اهداف تحقق

  .قوي بخش خدمات در قومي

  .خدابنده منطقه بزرگ روستاهاي از يكي عنوان به محمودآباد جمعيتي باال ظرفيت

  .باال دسترسي ضريب با و نورآباد قيدار، دشت طولي مركزيت در آباد محمود قرارگيري

  .شهري نقطه به شدن يلتبد براي آباد محمود مناسب قابليت هاي و توان

١٣٩٥سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان: منبع  
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١۴  

  زنجان ناحيه جامع طرح مطالعات در بازنگري -٦-٢- ٢

 شامل زنجان ناحيه. است شده تقسيم ابهر و زنجان ناحيه دو به استان كل زنجان، استان آمايش برنامه طرح براساس

 اين در استفاده مورد اقتصادي - جمعيتي پايه اطالعات و آمار. است ايجرود و ماهنشان طارم، زنجان، هاي شهرستان

  .است بوده ١٣٧٥ سال سرشماري براساس مطالعات

  زنجان استان توسعه سند ملي -٧-٢- ٢

هاي  ترين قابليت ين اسناد شامل اصليا. ه استبه تصويب رسيد ٥/٤/١٣٨٤استان كشور مورخ  ٣٠سناد ملي توسعه ا

بر اين . شود هاي هدف كمي در برنامه چهارم توسعه مي هاي توسعه و شاخص ترين تنگناها و محدوديت هتوسعه، عمد

سند ملي  .هاي ساالنه آن استان است مدت و بودجه هاي ميان اساس سند ملي توسعه هر استان مبناي تهيه برنامه

هاي  ترين تنگناها و محدوديت دهعم«، »هاي توسعه ترين قابليت اصلي«شامل چهار بخش توسعه استان زنجان 

  .مي باشد» راهبردهاي بلندمدت توسعه«،»اهداف بلندمدت «،»ترين مسائل اصلي «،»توسعه

شوراي آمايش سرزمين نامه  ٣/٥/١٣٨٥مصوب جلسه / نظريه پايه توسعه استان زنجان  - ٨-٢-٢

  ٢٤/٥/١٣٨٥مورخ  ٨٧١٢٨/١٠٠

هاي آمايش سرزمين  گيري عه كشور، نظريه پايه توسعه ملي و جهتانداز بلندمدت توس در راستاي تحقق اهداف چشم

ها و وظايف اصلي استان به ترتيب بر پايه توسعه صنعت، معدن و كشاورزي،  هاي استان، ماموريت و با توجه به ويژگي

گيري از  بهره هاي فوق مانع تكيه بر اولويت. هاي بازرگاني و گردشگري استوار خواهد بود استفاده حداكثر از قابليت

 . هاي استان نخواهدبود ها و ظرفيت ساير توانمندي

استاني خواهد  ١٤٠٤هاي تعيين شده و تحقق راهبردهاي فوق، استان زنجان در سال  با توجه به نقش و ماموريت

و هاي صنعتي  هاي مناسب براي رشد فعاليت با عملكرد فعال در عرصه تعامالت ملي، برخوردار از زيرساخت بود؛

برداري مناسب و متعادل از منابع آب، ارائه  هاي نوين با بهره معدني، برخوردار از كشاورزي و صنايع مبتني بر فناوري

اي در سطح ملي، داراي نقش  حرفه و كننده خدمات نوين بازرگاني و خدمات برتر در عرصه استان و آموزش فني

هي شده جمعيت و فعاليت در كل استان به گونه اينكه سهم مناسب در گردشگري كشور، با توزيع متعادل و سازماند

  .يابد جمعيت استان از كل كشور اندكي افزايش مي

 زنجان استان توسعه راهبردي برنامهسند  -٩-٢- ٢

 دستور در ١٣٨٨ سال از استان توسعه پنجم برنامه تدوين جهت بار اولين براي زنجان استان توسعه راهبردي برنامه

 و كالن سطح دو در راهبردي اسناد شده، طراحي فرايند براساس گرفت؛ قرار استان توسعه و رزي نامهبر شوراي كار

 و ريزي برنامه راستاي در موثر و مفيد اطالعات ارائه هدف با ١٣٩٢ سال از همچنين. گرديد تدوين توسعه هاي بخش

 راهنما سندي ايجاد منظور به ارزشيابي و يشپا اسناد ها، برنامه موجود هاي مصداق و شواهد بر مبتني سياستگذاري

 تدوين توسعه، راهبردي هاي برنامه دستاوردهاي ارزشيابي و اجرا حال در هاي فعاليت و ها پروژه كليه پايش براي

  .گرديد
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 نقل، و حمل انرژي، بازرگاني، عالي، آموزش آموزش، آب، سرفصل ١٠ در زنجان استان توسعه راهبردي هاي برنامه

  .است شده تدوين زيست محيط و بدني تربيت صنعت، كشاورزي،

  گذاري استان زنجان سند توسعه اشتغال و سرمايه - ١٠-٢- ٢

 ١٣٩٠گذاري استان زنجان از طرف جهاددانشگاهي واحد استان زنجان تهيه و در سال  سند توسعه اشتغال و سرمايه

در . و اطالعات مورد استفاده در سند آورده شده است به عنوان سال پايه آمار ١٣٨٦سال . به تصويب رسيده است

، ١٣٧٥-٨٨هاي  اين سند موضوعاتي چون جمعيت، ارزيابي و تحليل عرضه نيروي كار و نرخ مشاركت طي سال

ها و مناطق شهري و روستايي، بازار كار  بررسي پيش بيني تحوالت تقاضاي نيروي كار استان به تفكيك شهرستان

در خروجي مطالعات عالوه بر تدوين . مورد بررسي قرار گرفته است... نجان، محيط كسب و كار وغير رسمي استان ز

، نقاط قوت، )٩٤- ١٣٩٠(گذاري در استان براي دوران برنامه پنجم توسعه  سند دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه

گذاري براي  هاي سرمايه قها و مشو ضعف، فرصت و تهديد شهرستان استخراج شده است و دفترچه راهنماي فرصت

  .هاي استان زنجان تدوين شده است كارآفرينان خصوصي براي هر يك از شهرستان

 : بندي بخش اسناد باالدستي جمع 

شود كه هيچ كدام از اين اسناد به هيچ وجه مصداقي،  ميامر حاصل با بررسي استاد باالدستي استان زنجان اين 

از . بيان نكرده استو سياستي  راهكار قابل اجرايي ؛اي است ه روستا كه حوزه نقطهاي نبوده و در حوز عملياتي و نقطه

هاي اقتصادي، اجتماعي،  ظرفيت و ناديده گرفتن تناسب با عدماين اسناد تهيه و تدوين  از آنجايي كه ،سويي ديگر

 همراه بوده هاي مرتبط هاي دستگاه هاي اجرايي و توانمندي ظرفيت همچنينبخش و شهرستان و  انساني و فرهنگي

   .باشد است؛ براي اشتغال و توسعه روستايي نيز مناسب و قابل اجرا نمي

  شهرستان خدابندهافشار  بخش زيستي و طبيعي منابع وضعيت تبيينِ و تحليل توصيف،-٣- ٢

  :باشد زير مي اين بخش شامل موارد

  شناسي زمين -١-٣- ٢

كه عمده سازندهاي منطقه از نوع مارن، ژيپس، ماسه سنگ، مارن  در تحليل نقشه زمين شناسي مشاهده مي شود 

اين امر نشان مي دهد كه بخش اعظم منطقه در دوران سينوزوئيك در اشغال . ژيپس دار به همراه كنگلومرا مي باشد

 درياهاي كم عمق با سازندهاي قرمز بااليي شناخته شده و درياهاي عميق با. درياي كم عمق قرار داشته است

. درياهاي كم عمق عمدتا مربوط به دوره ميوسن در دوران سينوزوئيك مي باشد. تشكيالت آهكي همراه مي باشند

غار كتله خور نيز كه در اين بخش واقع شده از . وجود غارهاي آهكي در منطقه مويد غلبه اين تشكيالت مي باشد

بخشي ديگري . شكيالت كارستي شناخته مي شودجمله سازندهاي آهكي معروف در اين منطقه مي باشد كه با نام ت

از اين منطقه از نظر تشكيالت زمين شناسي مربوط به تشكيالت ليگوميوسن مي باشد بر همين اساس سطح وسيعي 

  : از منطقه داراي تشكيالت قرمز بااليي است سازند قرمز بااليي به دو واحد تقسيم مي شود

اي به  ناشي از تناوب مارن هاي سبز، سفيد، صورتي، بنفشي، ارغواني و قهوه زير واحد پاييني با ظاهري رنگين كه. ١

هاي رنگي محتوي  مارزن. متر است ٧٠٠تا  ٦٠٠گردد و ضخامت آن  آيد و با فراواني تبخيرها مشخص مي وجود مي



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

١۶  

ل، رگه يا ژيپس نيز به صورت تودو. سلستون و ماسه سنگ فراوان ترين عناصر تشكيل دهنده اين زير عضو هستند

دهند به طوري كه اين زير  ها گاهي ساختمان دياپيري از خود نشان مي ژيپس. طبقه در بخش زيرين وجود دارد

  .واحد متشكل از گچ و نمك، كنگلو مرا، مارن، ماسه سنگ و اليه اي سرخ رنگ مي باشد

اي در درون  سهزير واحد باالئي كه به طور يكنواخت قرمز رنگ بوده و از رس، مارن، شيل ما. ٢

  .اليه هاي ماسه سنگ تشكيل شده است

اي داراي رخساره تبخيري بوده و به تدريج بر روي سازند قم جاي گرفته  هر دو زير واحد فوق الذكر از لحاظ رخساره

 .سازند قم نيز متشكل از مارن، ماسه سنگ و آهك مي باشد كه بر روي سازند قرمز زيرين قرار گرفته است. است

  .ر هر يك از تشكيالت زمين شناسي در زير نمايش داده شده استمقادي
  سازندهاي زمين شناسي بخش افشار شهرستان خدابنده. ٤جدول 

 درصد عالمت اختصاري عنوان سازندهاي زمين شناسي
 ٣٢ Plms  ژيپس و ماسه سنگ

 ٢٥ Murm  مارن، مارنژيپس دار با ميان اليه هاي ماسه سنگي
٤/١٥ Qft2  افكنه هاي كوهپايه اي جديد كم ارتفاع ذخاير تراسي و مخروط  

٤/٧ Mur  )سازند قرمز بااليي(مارن، مارن ژيپس دار، ماسه سنگ و كنگلومرا  
٣/٦ Omql  اي تا ضخيم اليه سنگ آهك ريفي توده  

٧/٥ Kussh  )شيل سنندج(شيل خاكستري تيره  
٦/٢ Qft1  ذخاير تراسي و مخروط افكنه هاي كوهپايه اي قديمي مرتفع  

سازند (انيدريت، نمك، مارن هاي دگرسان شده خاكستري و قرمز با انيدريت، آهك آرژيلي و آهك
  )گچساران

Mlgs ٤/٢  

٢/٢ Qal  كانال جرياني و نهشته هاي سيالبي  

 ١ Olcs  كنگلومرا و ماسه سنگ
١٣٩٧،هاي مشاور يافته: منبع  
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  هخدابند شهرستان افشار بخش شناسي زمين ي نقشه.  ٧شكل

  
  ١٣٩٧،هاي مشاور يافته: منبع

  )١پدولوژي(خاك شناسي  -٢-٣- ٢

در تحليل شرايط خاك مشاهده مي شود كه خاك نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين روي تجمعي از مواد آهكي و 

سانتيمتر و حاصلخيزي متوسط  ١٢٠تا  ٦١سنگريزه با بافت سنگين، زهكشي متوسط تا خوب، دانه متوسط با عمق 

اين در . درصد به خود اختصاص داده است ٦٥/٢٤فرسايش خفيف و خاك نيمه تحول يافته جايگاه اول را به ميزان با 

حالي است كه خاك كم عمق سنگالخي با بافت ليتوسول و رگرسول، زهكشي متوسط تا خوب، خيلي دانه ريز با 

درصد به  ٧٨/٢٢ايگاه دوم را به ميزان سانتيمتر و حاصلخيزي خيلي كم و فرسايش نسبتا شديد ج ٣٠عمق صفر تا 

تا  ٦١همچنين مسيل ها با بافت سنگين، زهكشي متوسط تا خوب و دانه متوسط با عمق . خود اختصاص داده است

 ٢٣/٠سانتيمتر و حاصلخيزي متوسط و فرسايش خفيف و خاك نيمه تحول يافته كمترين ميزان را با حدود  ١٢٠

  .زير آمده استهاي  و شكل ادير فوق در جدولمق كهدرصد به خود اختصاص داده 

                                                           
1 . Pedology 
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  نوع خاك بخش افشار شهرستان خدابنده. ٥جدول

اندازه  زهكشي نوع خاك

 ذرات

عمق 

خاك به 

 سانتيمتر

ميزان 

 حاصلخيزي

نسبت 

 فرسايش

تحول 

 خاك

 درصد

خاك نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين 

روي تجمعي از مواد آهكي و سنگريزه با بافت 

 سنگين

وسط مت

 تا خوب

دانه 

 متوسط

تا  ٦١

١٢٠ 

نيمه  خفيف متوسط

تحول 

 يافته

٦٥/٢٤  

خاك كم عمق سنگالخي ليتوسول بافت 

 رگرسول و ليتوسول

متوسط 

 تا خوب

خيلي 

 دانه ريز

صفر تا 

٣٠ 

نسبتا  خيلي كم

 شديد

تحول 

 نيافته

٧٨/٢٢  

خاك نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين 

سنگين روي تجمعي از مواد آهكي با بافت  

متوسط 

 تا خوب

دانه 

 متوسط

تا  ٦١

١٢٠ 

نيمه  خفيف متوسط

تحول 

 يافته

٥٤/١٧  

متوسط و  رگرسول و ليتوسول

 خوب

خيلي 

 ريز

٦٠تا  ٣١ تحول  شديد خيلي كم 

 نيافته

٧١/١٢  

خاك كم عمق تا نسبتا عميق سنگريزه دار 

روي تجمعي از مواد آهكي با بافت رگرسول و 

 ليتوسول

متوسط 

 تا خوب

 خيلي

 ريزدانه

صفر تا 

٣٠ 

نسبتا  خيلي كم

 شديد

تحول 

 نيافته

٧٧/١١  

مارن هاي گچي نمكي ليتوسول خاكهاي كم 

عمق تا عميق بافت متوسط از نوع رگرسول و 

 ليتوسول

متوسط و 

 خوب

خيلي 

 ريز

صفر تا 

٣٠ 

در حال  شديد خيلي كم

 تحول

٩/٣  

خاك خيلي كم عمق تا كم عمق سنگالخي 

گرسول و ليتوسولدر دامنه ها با بافت ر  

متوسط 

 تا خوب

خيلي 

 دانه ريز

صفر تا 

٣٠ 

فرسايش  خيلي كم

 شديد

تحول 

 نيافته

٩/٢  

خاك عميق با بافت ريز بدون سنگريزه روي 

 تجمعي از مواد آهكي با بافت خيلي سنگين

دانه  كامل

 درشت

٦٠تا  ٣١ بدون  خوب 

 فرسايش

تحول 

 نيافته

٨/٢  

متوسط  نسبتا عميق تا عميق آبرفتي با بافت

تا ريز روي شن و سنگريزه با بافت خيلي 

 سنگين

دانه  كامل

 درشت

بيش از 

١٨٠ 

بدون  خوب

 فرسايش

تحول 

 نيافته

٧٥/٠  

متوسط  مسيل ها با بافت سنگين

 تا خوب

تا  ٦١ متوسط

١٢٠ 

نيمه  خفيف متوسط

تحول 

 يافته

٢٣/٠  

١٣٩٧هاي مشاور،  يافته:منبع    
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  تان خدابندهنوع خاك بخش افشار شهرس. ٨شكل

 

 
١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع  

  توپوگرافي -٣-٣- ٢

متر  ٢٢٢٠متر تا  ١٤٤٠در تحليل نقشه توپوگرافي مشاهده مي شود كه محدوده مورد مطالعه از ارتفاعي در حدود 

كمتري  برخوردار بوده و مرتفع ترين قسمتها در شرق و جنوب متمركز شده و بخش مياني، شمالي و غربي از ارتفاع
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همانطوري كه از نقشه شيب در بخش هاي قبلي مشاهده شده بود منطقه فوق از كمترين ميزان شيب . برخوردارند

  . برخوردار است
توپوگرافي بخش افشار شهرستان خدابنده. ٩شكل  

 
١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع  

  شيب و جهت شيب - ٤-٣- ٢

درصد  ٢٢درصد واقع شده و  ٥تا  ٢رصد منطقه در شيب بين د ٤١در تحليل نقشه شيب مي توان مشاهده كرد كه 

 ٦٣با توجه به اين مي توان چنين عنوان كرد كه . درصد قرار گرفته است ٨تا  ٥از منطقه در محدوده شيب هاي 

. ه هموار بودن منطقه مي باشددرصد برخوردار بوده و اين امر نشان دهند ٨تا  ٢درصد منطقه از شيبي در حدود 

اي را در  و جنوب واقع شده و محدوده در شرق كه عمدتاً شود درصد را شامل مي ١درصد تنها  ٣٠ اي بيش ازه شيب

توان عنوان كرد  بنابراين مي. باشد آن محدوده شهر گرماب ميخور در آن واقع شده است كه  گيرد كه غار كتله بر مي

آمده  ذيلشيب در درجات و ميزان مربوط به ل و شكجدول . باشد از شيب قابل توجهي برخوردار نمي كه منطقه

  :است
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  ميزان شيب بخش افشار شهرستان خدابنده. ٦جدول 

 مساحت هر دامه شيب ميزان شيب به درصد

٥تا  ٢  ٤١ 

٨تا  ٥  ٢٢ 

١٢تا  ٨  ١٣ 

٢كمتر از   ١٢ 

٣٠تا  ١٥  ٧ 

١٥تا  ١٢  ٤ 

٦٥تا  ٣٠  ١ 

٦٥بيش از   ٠ 

١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع  

درجات شيب بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٠كلش  

 
  ١٣٩٧هاي مشاور، يافته: منبع

  تيپ اراضي -٥-٣- ٢

در . قابليت اراضي بخش افشار را مي توان به چهار بخش تپه ها، دشت هاي دامنه اي، فالت ها و كوه ها تقسيم كرد

قابليت اراضي اختصاص به تپه ها به بررسي نقشه قابليت اراضي بخش افشار مشاهده مي شود كه بيشترين ميزان 

.  درصد دارا مي باشد ٢درصد داشته و كمترين ميزان اختصاص به دشت هاي دامنه اي به ميزان  ٥/٦٢ميزان 

همانطوري كه از نقشه مي توان استنباط نمود بخش جنوبي منطقه به صورت فالت بوده و بخش اعظمي از نيمه 

  :ارائه شده است ذيلدرصدهاي مربوط به هر بخش در جدول  .شمالي اختصاص به تپه ها داشته است
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  قابليت اراضي بخش افشار شهرستان خدابنده. ٧جدول

 درصد عنوان قابليت اراضي

٥/٦٢ تپه ها  

 ٣١ فالت

٥/٤ كوه  

 ٢ دشت هاي دامنه اي

  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  قابليت اراضي بخش افشار شهرستان خدابنده. ١١شكل

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

درصد  ٥/٦٢حدود . توان در سه بخش جلگه، كوهپايه و كوهستان خالصه نمود واحدهاي اراضي بخش افشار را مي

توان چنين  لذا مي. باشد درصد مي ٥/٤به كوهستان به ميزان منطقه در كوهپايه واقع شده و كمترين ميزان اختصاص 

جدول و شكل ذيل جدول مربوط به واحدهاي اراضي در . باشد ش زياد نميه ميزان شيب در اين بخاستنتاج نمود ك

هاي كوچكي را  بخش كوهستان نيز بخش. اند اي عمدتاً در جنوب و غرب واقع شده هاي جلگه بخش. ارائه شده است

در باشد كه  كوهپايه ميبخش اعظمي از منطقه تحت سلطه  بنابراين .در شرق و جنوب به خود اختصاص داده است

  . نيمه شمالي بخش افشار مسلط شده است
  واحدهاي اراضي بخش افشار شهرستان خدابنده. ٨جدول 

 درصد عنوان واحدهاي اراضي

٥/٦٢ كوهپايه  

 ٣٣ جلگه

٥/٤ كوهستان  

  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع
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٢٣  

  واحدهاي اراضي بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٢شكل 

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  كاربري اراضي - ٦- ٣-١

 همچنين، .دارد اوزن، رودخانه تالوار، شورچاي و شيرين چاي جريان قزل هاي مهمي همچون رودخانه اين بخش در

 ٦٠شود كه  ليل نقشه كاربري اراضي مشاهده ميدر تح باشد مي قنات رشته ٣٣ و چشمه حلقه ٨داراي  اين بخش

ر و روستا به دار بوده و كمترين ميزان كاربري اراضي اختصاص به شهكاربري اراضي از نوع ديم برخوري  درصد منطقه

درصد مراتع  ١١حدود . درصد كاربري را به خود اختصاص داده اند ٥/٠آبي دارد كه هر كدام  تهمراه باغات و زراع

را نشان  صد بوده كه ميزان كميدر ٥/١مراتع خوب و متوسط در حدود . باشند نطقه نيز از نوع ضعيف و متوسط ميم

  :و شكل ذيل نمايش داده شده است مقادير مربوط به هر كاربري در جدول. دهد مي
  كاربري اراضي بخش افشار شهرستان خدابنده. ٩جدول

 درصد عنوان كاربري اراضي
 ٦٠ ديم

 ١٩ مراتع به همراه ديم
 ١١ مراتع ضعيف و متوسط

٥/٤ اراضي باير شور  
٥/١ مراتع متوسط و خوب  

راههبستر آب  ١ 
٥/٠ باغات و زراعت آبي  

٥/٠ شهر و روستا  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢۴  

  كاربري اراضي بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٣شكل

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  مطالعات آب و هوايي -٧-٣- ٢

بندان را تجربه كرده تنها روز يخ ١١٠اي كه بيش از  شود كه منطقه بوط به روزهاي يخبندان مشاهده ميدر نقشه مر

روستاي آقاچلو،  ٥به عبارتي تنها . يك محدوده خيلي كوچك را در شمال منطقه افشار به خود اختصاص داده است

كه همگي در  كنند جربه ميروز يخبندان را ت ١١٠لو، عيسي بيگلو و تازه قشالق روزهاي بيش از وكيل قشالق، طاهر

  .اند شمال منطقه واقع شده
  تعداد روزهاي يخبندان بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٤شكل 

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢۵  

درصد  ٢٩ساعت تنها  ٣٠٠٠شود كه ساعات آفتابي بيش از  مربوط به ساعات آفتابي مشاهده مي )١٥(شكلدر 

ع محدوده واقگرماب نيز در اين بخش شرقي منطقه محدود گشته كه بخش  منطقه را به خود اختصاص داده و در

  . اند را تجربه كرده ٣٠٠٠تابي كمتر از درصد از منطقه ساعات آف ٧١در اين بين  .شده است
  ساعت آفتابي ساالنه بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٥شكل

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

ه از ميزان بارندگي غربي منطق شود كه قسمت شمال ي و خطوط هم باران نيز مشاهده ميدر تحليل وضعيت بارندگ

ميليمتر  ٣٥٠ميليمتر تا  ١٠٠ميزان بارش در دامنه بين . كمتري نسبت به بخش شرقي و جنوبي برخوردار است

درصد منطقه از بارش  ١و تنها  بودهميليمتر برخوردار  ٢٠٠درصد منطقه از بارندگي  ٤٢حدود . گسترده شده است

  :شود مينمايش داده  و شكل ذيل ه سهم بارش ها در جدولمقادير مربوط ب. ميليمتري برخوردار است ٣٠٠
  ميزان بارندگي بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٠جدول

 درصد ميزان بارندگي
٤٢ ٢٠٠ 

٢٩ ١٥٠ 

٢١ ٢٥٠ 

١٤ ١٠٠ 

٤ ٣٠٠ 

١ ٣٥٠ 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢۶  

  بخش افشار شهرستان خدابنده ميزان بارندگي. ١٦شكل 

 
  ١٣٩٧اي مشاور، ه يافته: منبع

درصد منطقه از اقليم نيمه خشك و سرد برخوردار بوده و تنها  ٨٨شود كه  بندي اقليمي مشاهده مي حليل طبقهدر ت

  . باشد اي معتدل برخوردار مي نطقه واقع شده از اقليم مديترانهدرصد منطقه كه در نوار شمالي م ١٢
  ندهبندي اقليمي بخش افشار شهرستان خداب طبقه. ١٧شكل 

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٧  

ميليمتر  ٢٦٠درصد منطقه از تبخير بيش از  ٣٠توان مشاهده كرد كه حدود  تبخير مي )١٨(شكل در تحليل 

منطقه گرماب نيز در اين محدوده واقع شده غربي منطقه متمركز هستند و  در بخش جنوب برخوردارند كه تماماً

تواند باعث تشديد شرايط خشكي  نيمه خشك و سرد، ميزان تبخير مي از اقليم با توجه به برخورداري منطقه. است

  . منطقه گردد
  ميزان تبخير بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٨شكل 

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  زمين لغزش و رانش -٨-٣- ٢

ورد مطالعه متمركز شده درصد منطقه كه عمدتا در جنوب منطقه م ٤٧در تحليل خطر زلزله مشاهده مي شود كه 

درصد منطقه از درصد خطر كم زلزله برخوردار بوده  ٥٣است از خطر زلزله بااليي برخوردار است اين در حاليست كه 

 . كه در نيمه شمالي منطقه واقع شده است
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٢٨  

  رانش و لغزش زمين در بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٩شكل 

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

 بخش زيرساختي و اقتصادي اجتماعي، انساني، منابع وضعيت تبيينِ و تحليل توصيف، -٤- ٢

  شهرستان خدابنده افشار

تدوين برنامه توسعه «مربوط به ) ٩٧- ١٣٩٦(ها و روستاهاي هدف استان زنجان  بندي دهستان اساس ليست اولويت بر

به ) گوگرچينك(افشار يك روستا ششم؛ براي بخش  قانون برنامه ٢٧بند الف ماده » زايي روستايي اقتصادي و اشتغال

  . شده است و انتخاب تعريفعنوان روستاي هدف 

بخش افشار داراي يك ، ١٣٩٦هاي پيشين نيز اشاره شد، بر اساس تقسيمات سياسي سال همانطور كه در قسمت   

) به مركزيت روستاي باشقشالقار افشهاي شيوانات به مركزيت گرماب و قشالقات با نام(و دو دهستان ) گرماب(شهر 

آبادي خالي از سكنه  ١٣و آبادي داراي سكنه  ٦٢، اين بخش داراي ١٣٩٦بر اساس آخرين اطالعات در سال . است

  . باشدمي

  

  
  



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢٩  

  )١٣٩٦سال (شهرستان خدابنده  افشاربخش و خالي از سكنه تعداد آبادي داراي سكنه  :١١جدول

 تعداد آبادي
  بخش/ هرستانش نام شهر نام دهستان

 جمع داراي سكنه خالي از سكنه

 خدابنده ٢٦٣ ٢٢٩ ٣٤

شهرستان  بخش افشار گرماب شيوانات ٣٤ ٢٩ ٥

افشار قشالقات ٤١ ٣٣ ٨ خدابنده  

  ١٣٩٦ريزي استان زنجان،  سالنامه آماري سازمان مديريت و برنامه: منبع

  

 در و بدنه عـريض آن  افزايشن خدابنده با قاعده در حال شهرستا افشارهرم سني مربوط به جمعيت بخش ، ١نمودار 

هاي سني جوانان ضمن نشان دادن جواني جمعيت موجود روستا، حاكي از افزايش ميـزان مواليـد و بـاروري در    گروه

  . باشدسطح روستـــا مي
   ١٣٩٥هرم سني جمعيت بخش افشار شهرستان خدابنده در سال :  ١نمودار

 
  ١٣٩٥و نفوس مسكن،  سرشماري عموم: منبع

درصد از جمعيت بخش افشار را  ٨٣/٣در حدود  ١٣٩٥نفر در سال  ٤٧٦در مجموع با جمعيت ي گوگرچينك روستا

حاكي از ) ١٢(در جدول  ١٣٩٥تا  ١٣٤٥هاي طي سالبررسي روند جمعيتي اين روستا . )١٢ جدول( گيرددر بر مي

  . يافته استآن است كه جمعيت روستا به طور قابل توجهي كاهش 



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٠  

 هدف  تعداد و نسبت جمعيت روستاي: ١٢جدول 

درصد از جمعيت 

 افشاركل بخش 

  )١٣٩٥سال (

١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥ ١٣٩٠ ١٣٩٥ 

  

١٣٤٥  
 

 روستاي هدف

 گوگرچينك ٧٢٩ ٨٦٠ ١٠٨٥ ٩٤٥ ٧٣٨ ٩٢٧ ٤٧٦  ٨٣/٣

  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

-٨٥،  ١٣٩٠-٩٥و  ١٣٨٥-٩٥، ١٣٤٥-٩٥ هاي طي دوره ي گوگرچينكاروست جمعيت ، نرخ رشد٢نموداربر اساس 

  . باشد مثبت مي ١٣٤٥-٥٥و  ١٣٥٥-٦٥، ١٣٨٥-٩٠طي دورهاي و  منفي ١٣٦٥- ٧٥و  ١٣٧٥
 متوسط رشد ساالنه جمعيت  روستاي  گوگرچينك  طي دهه و نيم دهه.  ٢نمودار 

 
  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

هم براي بيشترين طيف جمعيتي اين روستا . دهد معيتي روستاي گوگرچينك را نشان ميساختار ج ١٣جدول 

دهند از كل همچنين، همانطور كه اطالعات نشان مي. استسال  ٦٤الي   ٣٠رده مربوط به مردان و هم زنان 

  . دهنددرصد را زنان تشكيل مي ٧/٥٢جمعيت روستا در حدود 
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٣١  

  ستاي گوگرچينك در بخش افشار شهرستان خدابندهساختار جمعيتي رو. ١٣جدول 

  نام آبادي

  جمعيت

  زن  مرد  زن  مرد

  كل

ان
 زن

 به
ان

رد
ت م

عي
جم

ت 
سب

ن
  

ني
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ف
صد  
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ني  
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س
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س
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  ٢٧  ١٣٧  ٤٨  ٣٩  ٢٨  ٨٩  ٧٦  ٣٢  ٩/٠  ٤٧٦  ٧/٥٢  ٢٥١  ٣/٤٧  ٢٢٥ گوگرچينك

١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع  

ميـزان  جـدول،  اطالعات اين بر اساس  .دهد را نشان ميگوگرچينك ي ساختار جمعيتي و آموزشي روستا )١٤(جدول 

 )١٤(افزون بر اين، نتايج در جـدول  . تعداد بيكاران زن دو برابر مردان است باشد، هر چند،بيكاري در روستا پايين مي

باشد به طور كه در حدود يك سـوم  سوادي در بين جمعيت روستاي گوگرچينك باال ميحاكي از آن است كه نرخ بي

بين زنـان بيشـتر   سوادي در اين روستا در مشابه وضعيت بيكاري، نرخ بي. سواد هستندبي) زن و مرد(جمعيت روستا 

  . از مردان است

زيرساختارهاي بهداشتي و درماني، ورزشي، فرهنگي و مذهبي، آب و بـرق و گـاز و مخـابرات و ارتباطـات     )١٥(جدول 

همانطور كه از جدول مشخص است، اين روستا از بين امكانـات  . دهد نشان ميي گوگرچينك در بخش افشار را روستا

از نظـر  . باشد، در حالي فاقد داروخانه، پزشك، ماما و دامپزشك اسـت خانه بهداشت ميبهداشتي و درماني تنها داراي 

فرهنگـي   -در بـين امكانـات مـذهبي   . امكانات ورزشي شرايط روستا خوب وده و داراي زمين و سـالن ورزشـي اسـت   

-در بين زيرساخت همچنين، اين روستا داراي آب، گاز و برق بوده و. باشدروستاي گوگرچينك تنها داراي مسجد مي

  . روستايي دارد ICTهاي ارتباطي و مخابراتي نيز دفتر پست و دفتر 

بر اساس اين . دهد مي را نشان روستاي گوگرچينكوضعيت آموزشي و تعداد دانش آموزان دختر و پسر )١٦(جدول 

آموز دختر و پسر در آن دانش ٣٧، روستاي گوگرچينك تنها داراي مدرسه دولتي ابتدايي بوده كه در حدود مارآ

آموزي به كل جمعيت در ضمن، بر اساس اطالعات مشخص شد كه نسبت جمعيت دانش. مشغول به تحصيل هستند

  . درصد بود ٧٧/٧بسيار پايين بوده و در حدود  ١٣٩٥در سال در اين روستا 

  



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٢  

  شهرستان خدابنده افشارهدف بخش ي موزشي روستاآساختار جمعيتي و . ١٤جدول 

 روستا نام

 سطح سواد جمعيت

 بي سواد باسواد تعداد كل مهاجران بيكار شاغل جمعيت

 زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل  

 ١٠١ ٥٨ ١٥٩ ١٣٢ ١٥٠ ٢٨٢ ١٢ ١٢ ٢٥ ٣٧ ١١ ١٢٣ ١٣٤ ٢٥١ ٢٢٥ ٤٧٦ گوگرچينك

  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

  

  گوگرچينكي گاز و مخابرات و ارتباطات روستااي بهداشتي و درماني، ورزشي، فرهنگي و مذهبي، آب و برق و زير ساختاره. ١٥جدول 

نام 

 بخش

 نام روستا

 مخابرات و ارتباطات برق، آب و گاز فرهنگي و مذهبي ورزشي بهداشتي و درماني

خانه 

 بهداشت

زمين  ماما دامپزشك داروخانه پزشك

 ورزشي

سالن 

 ورزشي

كتابخانه  امزادهام مسجد

 عمومي

دفتر  گاز آب برق

 پست

دفتر 

 مخابرات

دفتر 

ICTروستايي 

 * - * * * * - - * * * - - - - * گوگرچينك

  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

  

  وضعيت آموزش و تعداد دانش آموزان روستاي گوگرچينك در بخش افشار شهرستان خدابنده. ١٦جدول

موزي به كل درصد جمعيت دانش آ

 جمعيت
 نام بخش نام روستا نوع اداره دوره جنسيت جمع دانش آموز پسر جمع دانش آموزدختر جمع دانش آموز

٧٧/٧  دولتي ابتدايي مختلط ٢٠ ١٧ ٣٧ 

 غير دولتي پيش دبستاني مختلط - - - - افشار گوگرچينك

 دولتي متوسطه اول مختلط - - - -

  ١٣٩٦ستان زنجان، اداره آموزش و پروش ا: منبع
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  هاي اجتماعيحمايت

بخش  روستايي مناطق در خانوار سرپرست زنان تعداد ١٣٩٦در سال ) ره( اساس آمار كميته امداد امام خميني بر

 مناطق در ساكن حمايت مورد خانوار و تعداد - سرپرست شهرستان خدابنده بي زنان ٢٠٥٠از  -زن  ٢٥٢ افشار

  . باشندمي - مورد حمايت در شهرستان خدابندهخانوار  ٣٨٥١از  - ارخانو ٥٠٦روستايي اين بخش 

  )كشاورزي، صنايع، خدمات و گردشگري(وضعيت نظام توليدي  تبيين و تحليل توصيف، -٥- ٢

  :باشد اين بخش شامل موارد زير مي

  ، دام و طيور و زنبوردارياقتصاد كشاورزي -١-٥- ٢

بـه عبـارت ديگـر، اقتصـاد     . نمايـد در محدوده جغرافيايي روستا، مطرح مي اقتصاد روستايي، اصوالً مسائل اقتصادي را

هاي فردي و اجتماعي كه در محيط روستا به منظور گذرانـدن زنـدگي و تـأمين    روستايي عبارت است از كليه فعاليت

رفـاه و گـذران    بنابراين هر فعاليتي كه در محيط روسـتا، بـه منظـور تـأمين     .پيونددرفاه مادي روستاييان به وقوع مي

هـاي  به طـوركلي فعاليـت   .دهدزندگي روستاييان به وقوع بپيوندد تمام و يا قسمتي از اقتصاد روستايي را تشكيل مي

  .هر كدام محتاج بحث ويژه خود است اقتصادي روستاها در سه محور اصلي كشاورزي، صنعت و خدمات قرار دارد كه

بخـش خـدمات در ايـن روسـتا در مرحلـه      . بخش كشاورزي استوار است روستاي هدف از نظر اقتصادي بيشتر بر پايه

  .توان گفت كه در حال حاضر بخش صنعت نيز جايگاه مهمي در اين روستا نداردبعدي قرار دارد و مي

  ورزيبخش كشا

-عاليتدهد و به كليه فهاي اقتصاد روستايي را به خود اختصاص ميزراعت بخش نسبتاً مهمي از فعاليت: زراعت) الف

در ايـران اصـطالح زراعـت    . گيردبرداري از كاشت گياهان يك ساله صورت ميگردد كه به منظور بهرههايي اطالق مي

در اكثر روسـتاهاي كشـور، هنـوز هـم كشـت گنـدم و جـو شـديدًا مـورد توجـه           . باشدتقريباً با غله كاري يكسان مي

نيازي و تأمين ماده غذايي اصـلي خـود اقـدام بـه     منظور بي دهند كه بهكشاورزان است و روستاييان اكثراً ترجيح مي

ميـزان توليـد   باشـد كـه   مـي  يونجـه شامل گندم، جو و محصوالت عمده كشاورزي در اين روستا . كشت غالت نمايند

  .آمده است) ١٧( ساليانه هر يك از محصوالت روستا در جدول

دهد، ديگر از اركان اقتصاد در روســـــتاها را تشكيل مي برداري از آنها يكيكشت درختان ميوه و بهره: باغداري) ب

   .در روستاي گوگرچينك مربوط به توليد انگور استعمده محصوالت و سطح زير كشت محصوالت باغي 

  دامداري و طيوربخش 

مـداري  در برخي از نقاط كشور صد در صد درآمـد روسـتاييان از دا  . دامداري يكي از اركان مهم اقتصاد روستايي است

بيان توزيع و الگوهاي دامداري، جمعيت دامدار، تراكم و ميزان توليدات دامي در كشور بسـيار مشـكل    .شودتأمين مي

-زيرا كه دامداري در اكثر مناطق روستايي حتي به صورت محدود وجود دارد و بندرت روستايي را در ايران مي. است

به همـين دليـل الگوهـاي دامـداري مشخصـي را بـراي منـاطق        . اشدتوان يافت كه در آن از دام و دامداري نشاني نب

هاي جغرافيايي، برداري از دام در نقاط مختلف كشور، با توجه به ويژگيميزان بهره. توان بيان نمودمختلف كشور نمي
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 )١٨( به شـرح  جـدول  ي هدف تركيب دام و طيور روستا. خصوصيات اجتماعي و مسائل اقتصادي كامًال متفاوت است

  .باشدمي

  پروي و زنبورداري آبزيبخش 

صـنعت آبـزي   . در اين روستا ها اندك مي باشد. در روستاي گوگرچينك وجود نداردصنعت آبزي پروري و زنبورداري 

تن توليد مـي شـود و در بقيـه روسـتاها وجـود       ٨پروري و پرورش ماهيان سرد آب تنها در روستاي توپقره به ميزان 

  .ندارد
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  ١٣٩٦ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي  روستاي گوگرچينك در بخش افشار شهرستان خدابنده در سال .  ١٧دولج

  محصوالت باغداري
محصوالت 

  جاليزي
  غالت  نباتات علوفه اي  سبزيجات  حبوبات

  نام روستا

  سيب  آلو  انگور
 عدس لوبيا نخود  خيار

سيب 

 زميني

گوجه 

 فرنگي
  يونجه سير پياز

ذرت 

  اي علوفه
 جو گندم

 آبي ديم آبي ديم آبي آبي آبي آبي آبي آبي ديم آبي ديم آبي ديم  آبي

٤/١٤ ٨٠ ٠ ٢ ٤٥٠  ٨٥/٣ ٠ ٠ ٠  ٥/١٤٥٦ ٠ ٢٥ ٥ ٨ ٣٠ ٤٠  گوگرچينك ٠ ٥٥ ٤٠ 

  ١٣٩٦جهادكشاورزي استان زنجان،: منبع
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خدابنده در سال ينك بخش افشار شهرستان ي گوگرچدام و طيور و تعداد كندو و ميزان عسل روستاميزان توليد . ١٨جدول 

١٣٩٦  

  تعداد كندو  طيور صنعتي  شير توليدي  گوسفند و بز  گاو و گوساله  نام آبادي
ميزان عسل توليدي 

  كيلو گرم

  ٠  ٠  -  ١  ١٥٠٠  ٢٠٦  گوگرچينك

  ١٣٩٦جهادكشاورزي استان زنجان،: منبع

جدول  بر اساس. ي روستاي هدف را به دست آوردتوان ارزش اقتصاد هاي زراعي و دامي و طيور مي براساس ستانده

  .باشدمي ١٣٩٥هزار ريال ستانده كل سال  ٩٥٣,٤٦١,٣٥ با  روستا معادلمتعلق ، اقتصادي )١٩(
  شهرستان خدابنده افشارروستاهاي منتخب بخش  اقتصاد كشاورزيستانده  ارزش. ١٩جدول 

  ستانده زراعي روستا  نام آبادي

  )هزار ريال( 

  ي و طيور ستانده دام

  )هزار ريال(

   ستانده كل

  )هزار ريال(

  ٩٥٣,٤٦١,٣٥  ٠٠٠,٧٠٦,١٢  ٩٥٣,٧٥٥,٢٢  گوگرچينك

  ١٣٩٧، محاسبات مشاور: منبع   

در هر ) مقدار ضرب در متوسط قيمت(قابل ذكر است كه ارزش ستانده معادل درآمد كل فروش محصوالت كشاورزي 

  .است سال

  افشاربخش  گردشگريهاي تاريخي و ظرفيت - ٢-٥- ٢

هاي گردشگري بخش ترين جاذبهفرد كتله خور در گرماب نه تنها يكي از اصليبدون ترديد، غار عظيم و منحصربه

رود كه ساالنه شمار زيادي گردشگر هاي طبيعي استان و كشور به شمار ميترين جاذبهافشار، بلكه از جمله بزرگ

ر اين غار، بقاياي قلعه مره بن قيس، قلعه ميرزا آقاخان در روستاي در كنا. نمايدخارجي را به خود جذب مي/ داخلي

خان در گرماب، بقاياي قلعه قيصر در سوله، قلعه مكين در روستاي گوگرچينك، چشمه شاهاولي بيك، قلعه جهان

گردشگري  هايتوانند بر جاذبهشوند كه ميبالخلي بوالغي گرماب و كوه سقيزلو در گرماب، آثار تاريخي محسوب مي

، )١٣٩٥( اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجانالبته، بر اساس اطالعات . بخش بيفزايند

بابا قلعه سي تپه در روستاي چغلوي سفلي مربوط به (ثبت شده در بخش افشار تنها يك اثر تاريخي در حال حاضر 

به مناظر طبيعي افزون بر موارد اشاره شده، وجود . وجود دارد) ١١/٧/١٣٥٦ميالدي ثبت شده در تاريخ  ٧و  ٦ قرون

وجود چنين . بخش افشار از پتانسيل مناسبي براي توسعه گردشگري برخوردار باشدويژه باغات سبب شده است تا 

شرايطي سبب شده است تا از هفت مسير مصوب گردشگري استان زنجان، سه مسير آن از بخش افشار عبور نمايد 

  ). ٢٠جدول (
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  در ارتباط با بخش افشار شهرستان خدابنده مسيرهاي گردشگري استان زنجان. ٢٠جدول 

  توضيحات  امكانات  جاذبه  مقصد  مبداء  رديف

  تهران  ١
همدان 

  )مسير اول(

خور، مقبره  روستاي تاريخي كرسف، غار كتله

پير زهرنوش، موزه ابهر، بقعه زيدالكبير، 

شگري پنجه امامزاده اسماعيل، سايت گرد

  علي، امامزاده قاسم

رستوران، پمپ بنزين، پمپ 

گاز، فوريت پزشكي، خانه 

مسافر، اقامتگاه بومگردي، 

  هتل

---- 

  تهران ٢
همدان 

  )مسير دوم(

گنبد سلطانيه، مقبره چلبي، معبد داش 

كسن، بقعه قيدار نبي، غار كتله خور، مسجد 

  تاريخي سجاس

رستوران، پمپ بنزين، پمپ 

ت پزشكي، خانه گاز، فوري

مسافر، اقامتگاه بومگردي، 

  هتل

---- 

  بانه  تهران ٣

گنبد سلطانيه، مقبره چلبي، معبد داش 

كسن، بقعه قيدار نبي، غار كتله خور، مسجد 

تاريخي سجاس، روستاي تاريخي كرسف، 

مقبره پير زهرنوش، موزه ابهر، بقعه 

زيدالكبير، امامزاده اسماعيل، سايت 

  امامزاده قاسمگردشگري پنجه علي، 

رستوران، پمپ بنزين، پمپ 

گاز، فوريت پزشكي، خانه 

مسافر، اقامتگاه بومگردي، 

  هتل

اين مسير از دو 

 -ابهر (نقطه استان 

زنجان (و ) خدابنده

) سلطانيه -

  .دسترسي دارد

  

  صنعتي و معدني اقتصاد - ٢-٥- ٢

شتركين صنعتي و تجاري روستاها د تعداد مده اقتصاد صنعتي روستاها را نشان ميهايي كه ميزان  يكي از شاخص

مشترك صنعتي وجود دارد، اين در حالي است كه در  ٥در روستاي گوگرچينك تنها  )٢١(بر اساس جدول . باشدمي

  . اين روستا هيچ مشترك تجاري وجود ندارد

  
  گوگرچينك در بخش افشارتعداد مشتركين صنعتي، تجاري و خانگي روستاي  . ٢١جدول

 رديف روستا شتركينتعداد م

 تجاري صنعتي خانگي

 ١ گوگرچينك ٠ ٥ ٩٨

  ١٣٩٥اداره گاز استان زنجان، : منبع

  :مشغول به فعاليت مي باشند شهرستان خدابنده افشاردر بخش طبق استعالمات به دست آمده معادن زير 
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  ١٣٩٥شهرستان خدابنده در سال  افشارادن بخش عوضعيت و نوع م . ٢٢جدول

تعداد  هويت بهره بردار وضعيت معدن نوع ماده معدني

 پرسنل

مساحت محدوده 

 معدن

مواد خام صادر شده مناطق  ذخيره معدن

 روستايي

مدت بهره 

  برداري

  نام معدن

 ذخيره احتمالي ذخيره قطعي خصوصي تعاوني غير فعال فعال

 صالنلوگچ ا سال ٥ داخل استان  ٢٥٠٠٠٠.٠٠ ١٠٠٠٠٠.٠٠ ٢ ٣ ١ ٠ ٠ ١ گچ

  گچ عباسلو  سال ٥  داخل استان  ٥٠٠٠٠٠.٠٠  ١٥٠٠٠٠.٠٠  ٢٠/٥  ٤ ١ ٠ ٠ ١  گچ

  گچ كوشكونلو  سال ٥  داخل استان  ٥٠٠٠٠٠.٠٠  ١٢٠٠٠٠.٠٠  ٤٧/٣  ٤ ١ ٠ ٠ ١  گچ

شن وماسه كوهي   سال ١٠  داخل استان  ٥٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٩٩/٠  ٣ ١ ٠ ٠ ١  ماسه كوهي شن و

  چغلوي سفلي

  
١٣٩٥دن استان زنجان، سازمان صنعت و مع: منبع  
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پيداست، تنها در حدود سه واحد صنعتي در روستاهاي بخش افشار ) ٢٣(همانطور كه از اطالعات مندرج در جدول 

ها به ويژه بخش مركزي اين تعداد بسيار شهرستان خدابنده مشغول به فعاليت هستند كه در مقايسه با ديگر بخش

  . ناچيز است
  نعتي مستقر در روستاهاي بخش افشارواحدهاي ص.  ٢٣جدول

 مكان  كارگاه رقمي ٤گروه فعاليت  رقمي ٢گروه فعاليت 

 سراميكي ساختماني غيرنسوز ساخت محصوالت سفالي و
)٢٦٩٣( 

 محصوالت كاني غيرفلزي ساير
)٢٦(  

 گرماب جاده قمچه قاي -خدابنده 

 روستاي تيمور لو  )١٤( استخراج سايرمعادن )١٤١٠( خاك رس شن وماسه و-استخراج سنگ 

جاده بيجار سه راهي  ٦٠كيلومتر   )١٤( معادن استخراج ساير )١٤١٠( خاك رس شن وماسه و-استخراج سنگ 
 باشقشالق اراضي روستاي اصالن لو

  ١٣٩٥سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان، : منبع

  

نيز ) ٢٤(ر اين بخش، همانگونه كه از جدول با توجه به صنعتي نبودن بخش افشار و وجود واحدهاي صنعتي كم د

پيداست، تعداد صنايع آالينده در اين بخش نيز بسيار كم بوده و تنها يك آالينده صنعتي در دهستان شيوانات وجود 

  . دارد
  شهرستان خدابنده افشارصنايع آالينده در بخش نوع و تعداد . ٢٤جدول 

 شهرستان بخش دهستان نوع آلودگي تعداد صنايع آالينده

١٤+ ١  
  هوا

 پساپ
 خدابنده افشار شيوانات

  ١٣٩٥ اداره محيط زيست استان،: منبع                  

توصيف، تحليل و تبيين قوانين و مقررات محدوديت ساز و محدوديت نهادي در توسعه  -٦- ٢

  افشار بخش  زايي روستاي گوگرچينكاقتصادي و اشتغال 

  
  با سازمان ها يا ادارات تاي گوگرچينكروسهاي ليست تعارض .٢٥جدول 

  اداره منابع طبيعي  ايمنطقه آب  وزارت راه  اوقاف  طرح هادي  روستاي هدف

           گوگرچينك

  

  .در جدول فوق روستاهايي كه هاشور خورده اند در توسعه ظرفيت هاي روستا با تعارض يا مانع قانوني مواجه هستند

   اعي، اقتصادي و فضايي بخش در عرصه توليد طبيعي، اجتم تنگناهايقابليت و  - ٧- ٢

تواند زمينه مناسبي را ترين جاذبه گردشگري بخش وجود غار كتله خور است كه ميهمانطور كه اشاره شد، اصلي

 . زايي در منطقه فراهم نمايدبراي اشتغال
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ولويت بخش در حوزه آبي مواجه هستند، ابا توجه به اينكه بيشتر روستاهاي بخش افشار با مشكل عمده كم

عالوه بر اين، اين بخش در حوزه دام سبك . است به ويژه محصول گندممحصوالت كشاورزي مربوط به كشت ديم 

ها به شكل سنتي است، به ويژه هر چند در اين زمينه، بيشتر فعاليت. نيز از پتانسيل نسبتاً مناسبي برخوردار است

 . مورد توجه قرار گرفته استاينكه اصالح نژاد در اين منطقه بسير كم 

كاهش چشمگير جمعيت بخش افشار و مهاجرت افراد كه در برخي روستاها منجر به تخليه روستا شده، مشكل عمده 

هاي اخير، بنا به داليل مختلف علي الخصوص كمبود آب آشاميدني و عدم رونق در سال. روداين بخش به شمار مي

در حال حاضر . اندجمعيت روستاها و جوانان به مناطق ديگر مهاجرت كرده هاي كشاورزي، بخش زيادي ازفعاليت

تواند منجر به تخليه اين باشند كه در آينده ميبسياري از روستاهاي اين بخش داراي جمعيت بسيار كمي مي

  . روستاها شود
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ن ه ۀ دو صادی  و غال و  ا ی ا تا ی رو   زا
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  روستاي گوگرچينك. ١

سياسي، تابع دهستان شيوانات يكي از دو دهستان بخش افشار شهرستان خدابنده  روستاي گوگرچينك به لحاظ

 ). ٣تصوير (روستاي گوگرچينك مجاور با روستاهاي اولي بيك، حصار و مصرانه است . باشد مي

 ١١٠كيلومتر و فاصله كوتاه ترين مسير به مركز استان نيز  ١٨) گرماب(فاصله روستاي گوگرچينك تا مركز دهستان 

  .كيلومتر مي باشد

 
  تصوير هوايي از روستاي گوگرچينك -٢٠شكل 

  
دهد كه جمعيت روستا در فاصله ، بررسي روند تغييرات جمعيتي نشان مي)٣(با توجه به اطالعات مندرج در نمودار 

يكي از داليل اصلي مهاجرت افراد محلي به . كاهش جمعيتي قابل توجهي داشته است ١٣٩٥تا  ١٣٩٠سال هاي  

ويژه جوانان، گسترش مهارت سيمان كاري در روستا و مهاجرت در دوره رونق مسكن مهر در اطراف تهران بوده 

  . است

البته، مشاهدات ميداني در منطقه نشان داد كه در دو سال اخير مهاجرت از روستا انجام نشده يا در حد چند خانوار 

  . بوده است
  )مركز آمار ايران: ماخذ( ١٣٤٥-١٣٩٥دهه  ٥گرچينك در روند تغييرات جمعيت روستاي گو - ٣نمودار 
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هاي  سنجي ايجاد زنجيره شناسايي و امكان -هدفبرنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي 

  هاي كسب و كار در روستاي هدف  ارزش، توليد و خوشه

 توسعه زنجيره ارزش گردشگري روستا -١

 توسعه زنجيره ارزش دام سبك -٢

هزار نفر از اين غار بازديد مي  ٧٠تا  ٥٠ساالنه حدود . گوگرچينك در نزديكي غار كتله خور استروستاي : توضيح

منظره خوب روستا و چشمه آب وسط روستا مي توانند . هزار نفر آنها گردشگر خارجي اند ٥تا  ٤كنند كه حدود 

گردشگران غار كتله خور در اين درصد  ٣تا  ٢امكان جذب . ظرفيت مناسبي براي ايجاد خانه هاي بوم گردي باشد

در راستاي زنجيره ارزش بوم گردي در اين روستا مي توان عسلي با برند و گواهي هاي . روستا مقدور مي باشد

  . آزمايش شده نيز توليد و براي فروش به گردشگران معرفي نمود

  
  چشمه دايمي داخل روستا -٢١شكل

 
تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي منابع  بندي قابليتها و شناسايي، توصيف و اولويت

  توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا 

  هاي اصليقابليت

  ساختار توليد و درآمد روستا  - ٢٦جدول 

  مالحظه  موضوع  شاخص رديف
  )تن ١٣٥(، محصوالت جاليزي )تن ٤٥٠(، انگور )تن ١٤٩٦(گندم   -  توليدات اصلي  ١

  زراعت  مدي روستا در بخش كشاورزياتكا درآ ٢
) گندم ديم(درصد از درآمدهاي كشاورزي روستا از زراعت  ٥٥حدود 

دومين محل امرار معاش روستاييان ) دام سبك(همچنين، دامداري . است
  . شودمحسوب مي

٣  
اتكا درآمدي روستا در بخش 

  غيركشاورزي
  .شتهار دارندولي اهالي روستا به سيمان كاري ا. اتكاء خاصي ندارد  

٤  
برآورد رتبه روستا در ارزش ستانده 

  بخش كشاورزي در بخش
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  ي روستاي گوگرچينك ها و تنگناهاقابليت - ٢٧جدول 

  توضيح  ١٠امتياز از   شاخص هاي اصلي  رديف  

  قوت

  قنات و سه چشمه داراي آب پايدار ٣وجود   ٥  منابع آب  ١

  ٥  زمين هاي كشاورزي و مرتع  ٢
هكتار آبي و  ١٠٠شامل  (تار زمين قابل كشت هك ١٦٠٠داراي 

  )بقيه ديم

  ٤  نيروي انساني  ٣
 ٥٠شكل گيري مهاجرت گسترده ده سال گذشته و كاهش 

  درصد جمعيت رسمي روستا

  ٧  دسترسي و امكانات زيرساختي  ٤
به دليل نزديكي به شهر گرماب دسترسي نسبتاً خوبي به 

  . امكانات زيرساختي دارد

٥  
جتماعي و هماهنگي مشاركت ا

  اقتصادي
٤  

مشاركت اهالي روستا عالوه بر اماكن مذهبي در ايجاد سالن 
  .ورزشي و تامين امكانات آموزشي بسيار مناسب است

    ٣  ارزش ستانده سرانه كل روستا  ٦

٧  
توانمندي سرمايه گذاري و 

  تامين آورده مالي
٣    

٨  
چشم انداز زيباي روستا، چشمه 

روستا و تپه هميشه جاري وسط 
  تاريخي

٧    

  ضعف
 ٧ مهاجرت از روستا  ١

با توجه به مهاجرت اكثريت روستاييان به تهران، كرج و 
 . شهر زمينه مهاجرت براي ديگر افراد نيز فراهم مي باشدمشكين

    ٥  وجود زمين هاي با آبياري سنتي  ٢

  فرصت
  .كيلومتر است ٢٠فاصله از غار كتله خور حدود   ٩  نزديكي به غار كتله خور  ١
  اجراي پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري  ٩  بهره برداري از سيالب  ٢

  تهديد
  ٥  امكان خشك شدن قنات  ١

هاي زيرزميني در حدود سطح آب) ده سال(در چند سال اخير 
  ٢  . متر كاهش يافته است ٢

امكان خشك شدن چشمه هاي 
  روستا

٥  

  .  ترسيم شده است) ٤(تا، نمودار جهت گيري راهبردي روستا در نمودار روس SWOTبا توجه به امتياز ماتريس 
 SWOTراهبرد توسعه روستاي گوگرچينك بر اساس تحليل  - ٤نمودار 
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  جمع بندي راهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل امتيازات 

شود كه روستا را در برابر تهديدها حفظ مي كند و  به استراتژي هايي اطالق مي :WT) تدافعي: (راهبرد منتخب

 .توانمندي روستا را براي كنترل و يا تبديل تهديدها به فرصت ها افزايش مي دهد

ها و خدمات هاي روستا با تاكيد بر برندسازي فعاليتبندي مهمترين ظرفيت شناسايي و اولويت

  يشرانها جهت تحرك اقتصادي روستابراي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پ

 دامداري سبك با نژاد اصالح شده .١

  احداث خانه هاي بوم گردي .٢

  توليد عسل .٣

  ظرفيت كشت زعفران .٤

 اجراي آبياري مدرن در زمين هاي آبي .٥

گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با مقياس  هاي سرمايه بندي طرحها و پروژه تعيين و اولويت

  ايده هاي كارآفرينانهو  كاركردي در سطح روستا

  دام سبك اصالح نژاد شدهتوسعه  

 توسعه زنجيره ارزش گردشگري روستا 

  تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 

  . استآورده شده ) ٧(به صورت خالصه در جدول نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 
  نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا - ٢٨جدول 

رتبه 
  اولويت

  تعداد واحد  اولويت
اشتغال 

  )نفر(مستقيم 
  مالحظات  تاثير در درآمد

قلمرو 
عملكردي 

  پروژه

١  
توسعه دام سبك 
  با نژاد اصالح شده

واحد  ١٠
  راسي ١٠٠

٣٠  
ايجاد و افزايش درآمد براي 

  كار روستا نيروي
  خود روستا  

١  
هاي احداث خانه

  بوم گردي
٢  ١  

تنوع معيشتي روستاييان و 
  افزايش سطح درآمد آنان

در قالب زنجيره ارزش 
  گردشگري

  خود روستا

٢  
توليد عسل با 

  برند روستا
  خود روستا  ٥  ٥

٢  
توسعه چشمه 

  روستا
  خود روستا  ٠  ١

٣  
قابليت كشت 

  زعفران
    

عفران، با توجه به قيمت ز
تواند كشت اين محصول مي

منبع درآمدي مناسبي 
  . براي روستاييان باشد

هرچند، تسهيالت خوبي از 
سوي سازمان جهاد كشاورزي 
براي توسعه كشت زعفران داده 

شود؛ ولي ضروري است مي
تمركز اصلي بر بهبود سطح 

  . دانش و مهارت روستاييان باشد

  خود روستا

        ٣٧  مجموع اشتغال مورد انتظار
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به نتايج كيفي برنامه نيز ) ٨(، در جدول برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاعالوه بر نتايج كمي حاصل از 

  .  اشاره شده است
  مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا كيفينتايج  -٢٩جدول 

رتبه 
  اولويت

  نيازمندي ها  پيامد  اولويت
قلمرو 

  عملكردي

١  
افزايش بهره وري آب 

  در زمين هاي آبي

افزايش درآمد اهالي و پايداري منابع 
آب، افزايش زمين هاي آبي و توسعه 

  اشتغال 

اجراي اين برنامه نيازمند مشاركت 
تمام اهالي روستا است؛ هرچند، 

همكاري و مشاركت اقتصادي روستا 
  .ضعيف مي باشد

  خود روستا

٢  
گذر از مرحله دامداري 

ي به نيمه سبك سنت
  سنتي

    آموزش گسترده  

  

طرح (هاي اقتصادي و اشتغالزاي موجود روستا اقدامات مناسب براي ارتقاء ظرفيت فعاليتتعيين 

  )هاي عمراني مورد نياز روستا

  داريهاي آبخيزداري و آبخواناجراي پروژه -١

 ها اليروبي قنات -٢

جود دارد كه در ايام بارش به صورت مكرر سيالب از در مجاورت قنات هاي روستا مسيل سيالبي و :داليل توجيهي

هاي روستا، استفاده از اين سيالب هاي فصلي با توجه به نياز جدي به تقويت منابع آب قنات. آن جاري مي شود

پيشنهاد اجراي پروژه هاي آبخوان داري  در اين روستا از نيازمندي هاي اصلي روستا . رسدكامالً ضروري به نظر مي

  .در تصاوير زير سيالب هاي فصلي جاري از مجاورت قنات هاي روستا قابل مشاهده است. اشدمي ب
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  سيالب فصلي جاري در مجاورت قنات هاي روستاي گوگرچينك -٢٢شكل

   
  

  كار جوياي خانوار سرپرستان و جوانان شناسايي طريق از انساني نيروي شناسي ظرفيت

 الح نژاد شدهآموزش و ترويج دامداري سبك مدرن و اص -١

 برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي كاشت زعفران -٢



 

  
  


