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  مطالب   فهرست

  صفحه                               عنوان

 *كليات برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي: بخش اول 

 ٢ ..................... موجود در بخش  بزينهرود  شهرستان خدابنده وضع ليتحل و فيتوص و اسناد يبررس: بخش دوم

 ٢ .......................................... هدف يبخش بزينهرود شهرستان خدابنده و روستاها ييايجغراف تيموقع - ١-٢

 ٤ ................................................................................. ياسناد باالدست نِييو تب ليحلت ف،يتوص - ٢-٢

 ٤ ....................................... )١٤٠٠- ١٣٩٦(كشور  يو فرهنگ ياجتماع-يبرنامه ششم توسعه اقتصاد -١- ٢-٢

 ٦ ................................... يريو عشا ييدر مناطق روستا داريشتغال پاا جادياز توسعه و ا تيقانون حما -٢- ٢-٢

 ٨ ................................................................................. نيسرزم شيآما يمل يها يريگ جهت -٣- ٢-٢

 ٨ .......................................................................... يمنطقه البرز جنوب شيمطالعات برنامه آما -٤- ٢-٢

 ٨ .................................................................................. استان زنجان شيمطالعات برنامه آما -٥- ٢-٢

 ١٤ ..................................................................... زنجان هيدر مطالعات طرح جامع ناح يبازنگر -٦- ٢-٢

 ١٤ ....................................................................................... توسعه استان زنجان يسند مل -٧- ٢-٢

 ١٥ ...................................................................................... توسعه استان زنجان هيپا هينظر -٨- ٢-٢

 ١٥ .......................................................................... توسعه استان زنجان يسند برنامه راهبرد -٩- ٢-٢

 ١٥ .............................................................. استان زنجان يگذار هيسند توسعه اشتغال و سرما - ١٠- ٢-٢

 ١٦.................... بخش بزينهرود شهرستان خدابنده يستيو ز يعيمنابع طب تيوضع نِييو تب ليتحل ف،يتوص- ٣-٢

 ١٦............................................................................................................ يشناس نيزم -١- ٣-٢

 ١٧ .............................................................................................. )يپدولوژ( يخاك شناس -٢- ٣-٢

 ١٩ ............................................................................................................... يتوپوگراف -٣- ٣-٢

 ٢٠ .................................................................................................... بيو جهت ش بيش -٤- ٣-٢

 ٢١ .............................................................................................................. ياراض پيت -٥- ٣-١

 ٢٣ .......................................................................................................... ياراض يكاربر -٦- ٣-٢

 ٢٤ .................................................................................................. ييمطالعات آب و هوا -٧- ٣-٢

 ٢٩ ................................................................................................... نيرانش و لغزش زم -٨- ٣-٢

بخش بزينهرود شهرستان  يرساختيو ز ياقتصاد ،ياجتماع ،يع انسانمناب تيوضع نِييو تب ليتحل ف،يتوص - ٤-٢
 ٣١ ............................................................................................................................ خدابنده

 ٣٧ ...................... )يخدمات و گردشگر ع،يصنا ،يكشاورز( يدينظام تول تيوضع نييل و تبيتحل ف،يتوص - ٥-٢

 ٣٧ ......................................................................... يو زنبوردار وري، دام و طياقتصاد كشاورز -١- ٥-٢

 ٤٠ ................................................................... بخش بزينهرود يو گردشگر يخيتار يهاتيظرف -٢- ٥-٢

 ٤١ ............................................................................................... يعدنو م ياقتصاد صنعت -٣- ٥-٢

 ييو اشتغالزا يدر توسعه اقتصاد ينهاد تيساز و محدودتيو مقررات محدود نيقوان نييو تب ليتحل ف،يتوص - ٦-٢
 ٤٣ ............................................................................................ روستاهاي هدف در بخش بزينهرود

 ٤٤ ................................. ديبخش در عرصه تول ييو فضا ياقتصاد ،ياجتماع ،يعيطب يو تنگناها تيقابل - ٧-٢

                                                           
 .در مجلد جداگانه انتشار يافته است *
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 ٤٥ .............................................. 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 ينيكارآفر يها مرتبط با طرح يها دهيا يجمع آور
 ديتول يو محورها ها تيمز
 روستا ييزا و اشتغال يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يو كم يفيك جينتا نييتع
 موجود روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيفعال تيارتقاء ظرف ياقدامات مناسب برا نييتع
 روستا ييو اشتغالزا ياقتصاد يها تيارتقاء سطح فعال يبرا ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يها برنامه نييتع
در سطح  يكاركرد اسيبا مق ييو اشتغالزا يتوسعه اقتصاد يگذار هيسرما يها ها و پروژه طرح يبند تيو اولو نييتع

  روستا
 ٤٦................................................................................................................... كهال يروستا -١

 ٥٣ ................................................................................................................. شرور يروستا -٢

 ٥٧ ................................................................................................................... يح يروستا -٣

 ٦٣................................................................................................................... نيبز يروستا -٤

  
  



 

  ه 

  جدول ها   فهرست

  صفحه                               عنوان

 ٧ ..................... دارياشتغال پا جادياز توسعه و ا تيقانون حما يينامه اجرا نييموارد مهم دستورالعمل آ.  ١جدول

در مناطق  داريل پااشتغا جادياز توسعه و ا تيشده در قانون حما ينيب شيپ ييو اشتغالزا يمنابع مال.  ٢جدول
 ٧ ................................................................................................................. يريو عشا ييروستا

 ١٤ ................... )خدابنده شهرستان(طرح  افق در يبخش مركز ديجد يشهر يهاسكونتگاه مشخصات. ٣ جدول

 ١٦...................................................... بخش بزينهرود شهرستان خدابنده يشناس نيزم التيتشك. ٤جدول

 ١٨ ...................................................................... نوع خاك بخش بزينهرود شهرستان خدابنده. ٥جدول

 ٢١ .................................................................... شهرستان خدابنده بزينهرودبخش  ياراض پيت. ٦جدول

 ٢٢ ............................................................. شهرستان خدابنده بزينهرودبخش  ياراض يواحدها. ٧جدول 

 ٢٣ ................................................................. شهرستان خدابنده بزينهرودبخش  ياراض يكاربر. ٨جدول

 ٢٥ ................................................................ شهرستان خدابنده بزينهرودبخش  يبارندگ زانيم. ٩جدول

 ٣٢ .............. )١٣٩٦سال (سكنه و خالي از سكنه بخش بزينهرود شهرستان خدابنده  يدارا يتعداد آباد: ١٠جدول

 ٣٣ ......................................................................... روستاهاي هدف تيتعداد و نسبت جمع: ١١جدول 

 ٣٤ ................................... روستاهاي هدف در بخش بزينهرود شهرستان خدابنده يتيساختار جمع. ١٢جدول 

 ٣٦............................ روستاي هدف بخش بزينهرود شهرستان خدابنده يو آموزش يتيساختار جمع.  ١٣جدول 

آب و برق و گاز و مخابرات و ارتباطات  ،يو مذهب يفرهنگ ،يورزش ،يو درمان يبهداشت يساختارها ريز. ١٤جدول  
 ٣٦.................................................................................................................... هاي هدفروستا

 ٣٧ ........... آموزش و تعداد دانش آموزان روستاهاي هدف در بخش بزينهرود شهرستان خدابنده تيوضع. ١٥جدول

روستاهاي هدف در بخش بزينهرود شهرستان خدابنده در سال  يباغو  يمحصوالت زراع ديتول زانيم.  ١٦جدول
٣٩ ............................................................................................................................... ١٣٩٦ 

عسل روستاهاي هدف در بخش بزينهرود شهرستان  زانيو تعداد كندو و م وريدام و ط ديتول زانيم. ١٧جدول
 ٤٠ .......................................................................................................... ١٣٩٦خدابنده در سال 

 ٤٠ ................... منتخب بخش بزينهرود شهرستان خدابنده يروستاها يارزش ستانده اقتصاد كشاورز. ١٨جدول 

 ٤١ ................................................................. بخش بزينهرود شهرستان خدابنده يخيآثار تار.  ١٩جدول

 ٤١ ..............................روستاهاي هدف در بخش بزينهرود يو خانگ يتجار ،يصنعت نيتعداد مشترك. ٢٠جدول

 ٤٢ .................................... ١٣٩٥و نوع معادن بخش بزينهرود شهرستان خدابنده در سال  تيوضع. ٢١جدول

 ٤٣ ........................................................ بخش بزينهرود يمستقر در روستاها يصنعت يواحدها.  ٢٢جدول

 ٤٣ ............................................ در بخش بزينهرود شهرستان خدابنده ندهيآال عينوع و تعداد صنا. ٢٣جدول 

 ٤٣ ........................................................ ادارات ايروستاهاي هدف با سازمانها  يتعارضها ستيل. ٢٤جدول 

 ٤٧ ............................................................................. كهال يو درآمد روستا ديساختار تول - ٢٥جدول 

 ٤٧ ................................................................................ كهال يروستا يو تنگناها تهايقابل -٢٦جدول 

 ٥٠ .......................................... روستا ييو اشتغالزا يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يكم جينتا - ٢٧جدول 

 ٥١ ......................................... روستا ييو اشتغالزا يكيفي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد جينتا - ٢٨ل جدو

 ٥٤ ............................................................................ شرور يو درآمد روستا ديساختار تول - ٢٩جدول 



 

  و 

 ٥٤ ............................................................................... شرور يروستا يتنگناها و تهايقابل - ٣٠جدول 

 ٥٦........................................... روستا ييو اشتغالزا يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يكم جينتا - ٣١جدول 

 ٥٦.......................................... روستا ييو اشتغالزا يه توسعه اقتصادكيفي مورد انتظار برنام جينتا - ٣٢جدول 

 ٥٨ .............................................................................. يح يو درآمد روستا ديساختار تول - ٣٣جدول 

 ٥٨ ................................................................................. يح يروستا يو تنگناها تهايقابل - ٣٤جدول 

 ٦٠........................................... روستا ييو اشتغالزا يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يكم جينتا - ٣٥جدول 

 ٦١.......................................... روستا ييو اشتغالزا يكيفي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد جينتا -٣٦جدول 

 ٦٤.............................................................................. نيبز يو درآمد روستا ديساختار تول - ٣٧جدول 

 ٦٤................................................................................. نيبز يروستا يو تنگناها تهايقابل - ٣٨جدول 

 ٦٦ ........................................... روستا ييو اشتغالزا يمورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد يكم جينتا - ٣٩جدول 

 ٦٧.......................................... روستا ييو اشتغالزا يكيفي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصاد جينتا - ٤٠جدول 



 

  ز 

  نمودارها   تفهرس

  صفحه                               عنوان

 ٣٢ ........................................ ١٣٩٥بخش بزينهرود شهرستان خدابنده در سال  تيجمع يهرم سن:  ١نمودار

 ٣٣ ............... هدف يرا در روستاها ١٣٨٥- ٩٥و  ١٣٧٥- ٩٥ يهدف ط يروستاها تيمتوسط رشد جمع.  ٢نمودار

 ٤٦.................................................. ١٣٤٥-١٣٩٥دهه  ٥كهال در  يروستا تيجمع راتييروند تغ - ٣نمودار 

 ٤٨ ................................................................. SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  - ٤نمودار 

 ٥٣ ................... )رانيمركز آمار ا: ماخذ( ١٣٤٥-١٣٩٥دهه  ٥شرور در  يروستا تيجمع راتييروند تغ - ٥نمودار 

 ٥٥ ................................................................. SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  -٦نمودار 

 ٥٧ ................................................. ١٣٤٥-١٣٩٥دهه  ٥در  يح يروستا تيجمع راتييروند تغ - ٧نمودار 

 ٥٩ ................................................................... SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  - ٨نمودار 

 ٦٣.................... )رانيمركز آمار ا: ماخذ( ١٣٤٥-١٣٩٥دهه  ٥در  نيبز يروستا تيجمع راتييروند تغ - ٩نمودار 

 ٦٥.................................................................. SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  - ١٠نمودار 



 

  ح 

  شكل ها   فهرست

  صفحه                               عنوان

 ٢ ............................................................. در سطح استان و شهرستان رود بزينه بخش تيموقع.  ١شكل 

 ٣ ............................................................... خدابنده شهرستان رود بزينه بخش ياسيس ماتيتقس. ٢شكل

 ٩ .......................... استان زنجان شياستان زنجان در طرح مطالعه برنامه آما يزير مناطق برنامه ي نقشه: ٣شكل 

 ١٠ ............................. استان زنجان شيلعه برنامه آماخدابنده در طرح مطا يزير مناطق برنامه ي نقشه: ٤شكل 

 ١٢ ... استان زنجان شيخدابنده در طرح مطالعه برنامه آما يزير برنامه ي منطقه ياصل يها تخصص  ي نقشه: ٥شكل 

 ١٣ ..................... يدسترس شعاع يمبنا بر استان يشهر يها سكونتگاه يعملكرد نفوذ ي حوزه ي نقشه: ٦شكل 

 ١٧ ......................................................... خدابنده شهرستان رود نهيبز بخش يشناس نيزم ي نقشه.  ٧شكل

 ١٨ ....................................................................... رود شهرستان خدابنده نوع خاك بخش بزينه. ٨كلش

 ٢٠ ...................................................................... شهرستان خدابنده رود بزينهبخش  يتوپوگراف. ٩شكل

 ٢١ ................................................................ دهشهرستان خدابن رود بزينهبخش  بيدرجات ش. ١٠شكل

 ٢٢ ................................................................... شهرستان خدابنده رود بزينهبخش  ياراض پيت. ١١شكل

 ٢٣ ............................................................ شهرستان خدابنده رود بزينهبخش  ياراض يواحدها. ١٢شكل 

 ٢٤ ............................................................... شهرستان خدابنده رود هبزين بخش ياراض يكاربر. ١٣شكل

 ٢٤ ................................................... شهرستان خدابنده رود بزينهبخش  خبنداني يتعداد روزها. ١٤شكل 

 ٢٥ ........................................................ شهرستان خدابنده رود بزينهساالنه بخش  يساعت آفتاب. ١٥شكل

 ٢٦............................................................... شهرستان خدابنده رود بزينه بخش يبارندگ زانيم. ١٦شكل 

 ٢٧ .............................................................. شهرستان خدابنده رود بزينه دما بخش مخطوط ه. ١٧شكل 

 ٢٨ ......................................................... شهرستان خدابنده رود بزينه بخش يمياقل يبند طبقه. ١٨شكل 

 ٢٩ ................................................................ خدابندهشهرستان  رود بزينهبخش  ريتبخ زانيم. ١٩شكل 

 ٣٠ ................................................... شهرستان خدابنده رود بزينهدر بخش  نيرانش و لغزش زم. ٢٠شكل 

 ٣١ .......................................... خدابنده شهرستان رود بزينه نقشه شبكه ارتباطي روستاهاي بخش.  ٢١شكل

 ٤٦.......................................................................................... كهال يروستا ييتصوير هوا -٢٢شكل 

 ٥٣ .................................................................................... تصوير هوايي از روستاي توپقره -٢٣شكل 

 ٥٧ ....................................................................................... يح ياز روستا ييتصوير هوا -٢٤شكل 

 ٦٢................................................................................. خيز در ورودي روستا محل حادثه -٢٥شكل 

 ٦٣....................................................................................... تصوير هوايي از روستاي بزين -٢٦شكل 

 
 



 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  رودبزينه  بخشموجود در  وضع تحليل و توصيف و اسناد بررسي :دوم بخش

 رودبزينههاي موجود به توصيف وضعيت موجود در بخش در اين بخش تالش شده است تا با بررسي اسناد و گزارش

  . خته شودشهرستان خدابنده پردا

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

شمالي نسبت به خط استوا واقع شده   ٥٣- ٣٥تا  ٣٥- ٣٥و از  ٤٨-٤٥تا  ٤٨- ١٥در طول جغرافيايي  رودبزينهبخش 

از شرق به  همدان،استان  اين بخش از شمال به بخش مركزي خدابنده، از جنوب به بخش شيرين سوي .است

 ٤٢) قيدار(ن مركز شهرستااز  رودفاصله بخش بزينه .شود خدابنده منتهي مي بخش افشارو از غرب به  شهرستان رزن

همسايه بودن اين بخش با  به لحاظ موقعيت جغرافيايي و. استكيلومتر  ١٢٤ )زنجان(از مركز استان  كيلومتر و

يكي از مهمترين  ، اين منطقهجاده اصلي زنجان به همدان از مركز اين بخش عبور خط ترانزيتي و استان همدان و

 .شوداجتماعي محسوب مي زير ساخت مهمي در توسعه اقتصادي، فرهنگي و ،نقل هاي حياتي حمل وشريان

درصد از مساحت كل استان زنجان را  ٢١/٥كيلومتر مربع در حدود  ١١٣٥با مساحت  رودبزينهبخش همچنين، 

  .شودشامل مي
موقعيت . ١ شكل رودبزينه بخش  شهرستاندر سطح استان و    
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و ) رودينزر(داراي يك شهر  رودبزينهبخش بر اساس آخرين تقسيمات سياسي، ور كه از شكل زير پيداست، ط همان

  .)٣ شكل( باشدمي) رود به مركزيت روستاي كهالبزينهو رود  رود به مركزيت شهر زرينزرينههاي با نام(دو دهستان 

  

تقسيمات سياسي بخش. ٢شكل رودبزينه    خدابنده شهرستان 
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   ١باالدستي اسناد تبيينِ و تحليل توصيف، -٢- ٢

 مطالعات از بخش اين در. است فرادست مصوبات و مطالعات ررسيب 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-قتصاديا توسعه ششم برنامه 

 عشايري و روستايي 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 تاناس توسعه ملي سند  

 زنجان استان توسعه پايه نظريه  

 زنجان استان توسعه راهبردي برنامه  

 زنجان استان گذاري سرمايه و اشتغال توسعه سند  

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

  :رح زير مي باشدبه ش 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 ماده

  : كه شامل موارد زير مي باشد درآمد استاني

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

  .آورد در اجراء به برنامه قانون اجراي دوم سال از سرزمين آمايش عالي 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 بهسوم  يك ترتيب

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

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

 ايجاد و ملي اقتصاد در روستاها جايگاه و روستاييان اجتماعي منزلت ارتقاي و روستايي نواحي در موجود هاي تظرفي

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

  :دهد انجام

  

                                                           
 . با توجه به اين كه اين اسناد فقط كالن نگر مي باشند در اين گزارش تالش شده است تا به طور خالصه به تبيين اين اسناد پرداخته شود.  ١
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  اقدامات اقتصادي و بخشي) الف

 .روستا هزار پنج در دولترنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها توسط تهيه ب. 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 زا نفر صدهزار آموزش - ٦

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

  .  اجرايي هاي دستگاه هاي طرح

 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 درقا 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

 حريم 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، عهتوس 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 نساني،ا
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 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 ايه 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 درپايان

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

سازي  منظور متنوع هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست .٣٣ماده

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

را به مطرح شده در اين ماده  اقدامات كشاورزي محصوالت ارزش زنجيره تكميل و افزايي ارزش و كشاورزي محصوالت

  .انجام برساند

 بخش آب. ٨بخش 

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

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

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

   .عمل آورد را بهاين ماده 

  طبيعي منابع و زيست محيط . ٩بخش

اجراي ، اي طرحهاي جامع مديريت پسماندنظارت بر اجر :مطرح شده هماننددولت موظف است اقدامات  ـ٣٨ماده

هاي  زدايي وكنترل كانون بيابان، ميليون هكتار  عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل درسطح ده

  .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 ٨/٦/١٣٩٦كه در تاريخ  -  قانون اين يك ماده در

 يجادا 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

                                                           
 .ريال محاسبه گرديده است ٣٧٠٠٠الزم به ذكر است كه در تصويب اين قانون، دالر بر حسب .  ١
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 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، منابع كشاورزي، حوزه در غيردولتيهاي  طرح به قانون اين موضوع تسهيالت كه شده ذكر ٤ ماده رد

 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 پيشموارد مهم دستورالعمل آيين نامه اجرايي 

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

  
از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و  بيني شده در قانون حمايت لي و اشتغالزايي پيشمنابع ما  .٢جدول

  عشايري

 عنوان طرح

قانون حمايت از اشتغال پايدار روستايي و 

 عشايري

 تعداد اشتغال كل اعتبار مورد نياز

 ١٢٦٠٠ ١٤٠٠٠ ها  و  باغات توسعه گلخانه

 ٥١٠٠ ٤٢١٠ توسعه گياهان داروئي

 ٤٦٠٠ ٦٤٢٠ توسعه فعاليت آبزي پروري و شيالت 

 ٦٥٠٠ ٧٠٠٠ ...)توليد شير و گوشت و (توسعه  دامپروري 

 ١٠٥٠٠ ١٣٤٠٠ صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي

 ٢٥٠٠ ٣٢٦٠ توسعه خدمات بازرگاني و تجارت محصوالت كشاورزي 

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

 دانش بنيان 

٨٧٠٠ ٦١٩٣ 

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

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

 خانگي روستائي و عشايري

٨٦٠٠ ٣٠٠٠ 

 ٦٤٠٠ ٤٠٠٠ مات كسب و كارهاي عشايريهاي توسعه خد طرح

 ٤٢٥٠ ٤١٣٢ ...)هاي خصوصي و  كشت و صنعت(خدمات توسعه كسب و كارهاي تعاوني كشاورزي 

 ٢٠٥٠ ٣٢٧١ خدمات و كسب و كارهاي دامپزشكي و گياه پزشكي

 ٧٥٠٠٠ ٧٠٤٨٦  جمع

 ١٣٩٦ايري،قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عش: منبع
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  سرزمين آمايش ملي هاي گيري جهت -٣-٢- ٢

 توسعه هاي برنامه دائمي احكام قانون ٣٢ ماده استناد به ٢/٥/١٣٩٦ مورخ 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 شآماي گانه هشت اصول چارچوب در كشور، مناسب و مطلوب فضايي سازمان

 منابع احياي و زيست محيط حفاظت اي، منطقه هاي تعادل 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 صخصو به ها محروميت رفع و كشور

  جنوبي البرز منطقه آمايش برنامه مطالعات - 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 سمنان، 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 نسرزمي آمايش ملي ضوابط و

 ايجاد و جوار هم هاي استان به منطقه متمركز و پرتراكم هاي استان از گذاري سرمايه هدايت 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 رزيكشاو 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 طقهمن 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 يبترت 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 مطالعات

 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
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٩  

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

  .طارم اي رودخانه 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

 منطقه 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
  زنجان در طرح مطالعه برنامه آمايش استان زنجان استانريزي  مناطق برنامهي  نقشه: ٣شكل 

  
١٣٩٥،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان: منبع  

 

  ايجرود خدابنده، ريزي برنامه ي منطقه

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

 از ماهنشان، ريزي برنامه ي منطقه به 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 ودايجر شهرستان دو از منطقه اين استان سياسي

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

 رود بزينه سهرورد، كرسف، خرارود، حومه، آقبالغ، سجاسرود، و ايجرود شهرستان در پايين ايجرود و سعيدآباد
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 ٧٠٠١حدود منطقه اين مساحت .است شده تشكيل خدابنده شهرستان در افشار قشالقات و شيالنات رود، زرينه

 .است قيدار شهر آن مركز و است كيلومترمربع

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

  
 ١٣٩٥،زنجانسازمان مديريت و برنامه ريزي استان : منبع

  ايجرود خدابنده، ريزي برنامه ي منطقه اصلي هاي خصص

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 عنوان به بوغداكندي  آباد زرين – سجاس - سفلي دوتپه - رود بزينه - رمابگ 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 منطقه به 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
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اولويت  با رود بزينه منطقه در خمسه صنعتي كانون منطقه، اين براي پيشنهادي صنعتي )شهرك(كانون  دومين

 . است كشاورزي پشتيبان صنايع استقرار

  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 به 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

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

 شود مي

 خورخوره قيدار، محور همچنين و آباد زرين سجاس، محور 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  
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  در طرح مطالعه برنامه آمايش استان زنجان خدابنده ريزي برنامه ي منطقه اصلي هاي تخصص  ي نقشه: ٥شكل 

  
  ١٣٩٥،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان: منبع

 

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

  )جمعيت

 شش سكونتگاهي مراكز استقرار الگوي زنجان، استان جمعيت 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 هايفضا از ترتيب به سطوح، اين .است استان

 گيرد دربرمي را استان قلمرو تمامي كه است استان 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 

 :ماهنشان شهرستان«، »زنجان و ارمغانخانه پي، نيك قرهبوطه،  :زنجان شهرستان «:از رتندعبا 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
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 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 هك دارد انطباق روستايي هايحوزه مراكز بر نيز ششم سطح  

  .است روستايي 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 اساس بر

 مناطق اولويت با ١٤٠٤ افق در استان شهرهاي تعداد زنجان، استان شهري نظام ايهتعادل 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 حاشيه

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

 هاي سكونتگاه نظام حاضر حال در .شد خواهد انجام شهري 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
ي حوزه شهنق: ٦شكل  هاي سكونتگاه عملكردي نفوذ ي   دسترسي شعاع مبناي بر استان شهري 

  
  ١٣٩٥،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان: منبع
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  )خدابنده شهرستان(ح طر افق در بخش مركزي جديد شهري هاي سكونتگاه مشخصات. ٣ جدول

 نام

  شهرستان

 هايگاه سكونت

  موجود شهري

 ريشه هايسكونتگاه

  جديد
  جديد شهري سكونتگاه هايقابليت 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

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

  .مركزي

 ي توسعه اهداف بخشي تحقق هدف با خدمات رساني بهتر امكان

 سناريوي( منطقه اين كشاورزي مهم دشتهاي در روستايي ي يكپارچه

  .)فعاليت نظام

 بزرگ روستاهاي از يكي عنوان به تپه سفلي دو جمعيتي باالي ظرفيت

  .استان و خدابنده منطقه

 ضرورت و استان سطح در ندچغندرق توليد در دوتپه دشت نسبي مزيت

 به اتكا با منطقه كشاورزي از فعاليت حاصل درآمدهاي انباشت افزايش

  .جديد نقطه شهري يك ايجاد

 دسترسي و دوتپه دشت در سفلي دوتپه روستاي هندسي مركزيت

  .آن به روستاها مناسب

  محمودآباد

 دشت تپرجمعي روستايي منطقه براي شهري نظام به دسترسي خأل رفع

  .قيدار

 طريق از نورآباد قيدار دشت روستايي ي يكپارچه ي توسعه اهداف تحقق

  .قوي بخش خدمات در قومي مركزي مكان يك ايجاد

 منطقه بزرگ روستاهاي از يكي عنوان به محمودآباد جمعيتي باال ظرفيت

  .خدابنده

 ضريب با و نورآباد قيدار، دشت طولي مركزيت در محمودآباد قرارگيري

  .باال دسترسي

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

  ريزي استان زنجان سازمان مديريت و برنامه: منبع

  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 توسعه، عمده

 سند ملي .هاي ساالنه آن استان است مدت و بودجه هاي ميان اساس سند ملي توسعه هر استان مبناي تهيه برنامه
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هاي  ترين تنگناها و محدوديت عمده«، »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 ٣/٥/١٣٨٥مصوب جلسه / نظريه پايه توسعه استان زنجان  -٨-٢- ٢

  ٢٤/٥/١٣٨٥مورخ  ٨٧١٢٨/١٠٠نامه 

هاي آمايش سرزمين  گيري انداز بلندمدت توسعه كشور، نظريه پايه توسعه ملي و جهت 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  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. اي بازرگاني و گردشگري استوار خواهد بوده 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

هاي صنعتي و  هاي مناسب براي رشد فعاليت امالت ملي، برخوردار از زيرساختبا عملكرد فعال در عرصه تع بود؛

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

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

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

  .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 برنامه شوراي كار

 و يريز 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 پايش 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

 نقل، و حمل انرژي، بازرگاني، عالي، آموزش آموزش، آب، سرفصل ١٠ رد 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

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

در . به عنوان سال پايه آمار و اطالعات مورد استفاده در سند آورده شده است 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  شهرستان بررسي پيش بيني تحوالت تقاضاي نيروي كار استان به تفكيك

در خروجي مطالعات عالوه بر تدوين . مورد بررسي قرار گرفته است... غير رسمي استان زنجان، محيط كسب و كار و

، نقاط قوت، )٩٤- ١٣٩٠(گذاري در استان براي دوران برنامه پنجم توسعه  سند دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه
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گذاري براي  هاي سرمايه ها و مشوق و تهديد شهرستان استخراج شده است و دفترچه راهنماي فرصتضعف، فرصت 

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

 : بندي بخش اسناد باالدستي جمع 

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

از . بيان نكرده استو سياستي  راهكار قابل اجرايي ؛اي است اي نبوده و در حوزه روستا كه حوزه نقطه 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 خدابنده رودبزينه بخش زيستي و طبيعي منابع وضعيت تبيينِ و تحليل توصيف،-٣- ٢

   :باشد ميزير  اين بخش شامل موارد

  زمين شناسي -١-٣- ٢

درصد بخش بزينه رود از نوع سازند گچساران يا همان تركيبات انيدريت، نمك، مارن  ٩/٤٧از نظر زمين شناسي 

درصد  ٧/٢٠گلسنگ، ژيپس و ماسه سنگ با . هاي دگرسان شده خاكستري و قرمز با انيدريت آهك آرژيلي مي باشد

وان چنين استدالل نمود كه سازندهاي منطقه نيز از نوع آهكي و مارني بوده و لذا مي ت. در جايگاه دوم قرار دارد

  .مقادير ديگر در جدول زير نمايش داده شده است. نشاني از تشكيالت آذرين ديده نمي شوند
  رود شهرستان خدابندهتشكيالت زمين شناسي بخش بزينه. ٤جدول

 درصد  تشكيالت زمين شناسي

٩/٤٧  )سازند گچساران(دگرسان شده خاكستري و قرمز با انيدريت آهك آرزيليانيدريت، نمك، مارنهاي   

٣/٢  ذخاير تراسي و مخروط افكنه هاي كوهپايه اي جديد كم ارتفاع  

٦/١٠  ذخاير تراسي و مخروط افكنه هاي كوهپايه اي قديمي مرتفع  

 ١  )سازند تيزكوه(سنگ آهك اربيتولين دار ضخيم اليه تا توده اي

٢/٦  ريفي توده اي تا ضخيم اليه سنگ آهك  

٤/١  كنگلومرا و ماسه سنگ  

٧/٢٠  گلسنگ، ژيپس و ماسه سنگ  

٦/٢  مارن و مارن ژيپس دار با ميان اليه هاي ماسه سنگ  

٧/٢  )سازند دره زنجير(مارن، شيل، ماسه سنگ و سنگ آهك   
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ي نقشه.  ٧شكل شناسي زمين  رود ينهبز بخش   خدابنده شهرستان 

  
  ١٣٩٧هاي مشاور، يافته: منبع

  )١پدولوژي(خاك شناسي  -٢-٣- ٢

درصد خاك منطقه از نوع خاك نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين روي تجمعي از مواد آهكي بوده و  ٣٤/٤٥حدود 

درصد در جايگاه دوم قرار  ٦/٢٦خاك نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين روي تجمعي از مواد آهكي و سنگريزه با 

مواد كارستي و آهكي در منطقه  درصد خاك منطقه نشان دهنده جايگاه ٧٢اين دو نو ع خاك با در برگرفتن . دارد

  .مابقي خاك ها در جدول زير آورده شده است. باشند مي

                                                           
1 . Pedology 
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  رود شهرستان خدابندهنوع خاك بخش بزينه. ٥جدول
 درصد  نوع خاك

٥/٤  )بدلند(ليتوسول   

٣/٥  خاك نسبتا عميق تا عميق آبرفتي با بافت متوسط تا ريز روي شن و سنگريزه  

 ٥  خاك كم عمق تا نسبتا عميق سنگريزه دار روي تجمعي از مواد آهكي

١١/٠  خاك عميق با بافت ريز بدون سنگريزه روي تجمعي از مواد آهكي و سنگريزه  

٦/٢٦  ز مواد آهكيخاك نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين روي تجمعي ا  

٣٤/٤٥  خاك خيلي كم عمق تا كم عمق سنگالخي در دامنه ها  

٨/٤  خاك كم عمق سنگالخي ليتوسول  

٣/٥  .نوع خاك متناسب با واحدهاي تشكيل دهنده متغير است  
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درصد  ٤/٨١وسط خوب با زهكشي خاك در اين منطقه به دو طبقه كامل و متوسط خوب تقسيم شده و زهكشي مت

درصد بخش بزينه  ٦/١٨زهكشي كامل تنها . در جايگاه نخست قرار گرفته و بخش اعظم محدوده را در بر مي گيرد

  .زير آمده استهاي  شكلكه مقادير فوق در . رود را شامل مي گردد
رود شهرستان خدابندهنوع خاك بخش بزينه. ٨شكل  
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  توپوگرافي -٣-٣- ٢

متر بوده كه در بخش غربي واقع شده و  ١٦٠٠شود كمترين ارتفاع حدود  تحليل نقشه توپوگرافي مشاهده مي در

اي بخش جنوبي روستاي ترين روست مرتفع. خش هاي غربي واقع شده استمتر در ب ٢٢٨٠بيشترين ارتفاع در حدود 

هاي  ترين بخش باشد و در مرتفع هاي اورگنجه و داش تپه ميي روستاترين روستاهاي بخش شرق غالم ويس و مرتفع
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تمركز اصلي روستاها در بخش غربي و در ارتفاعات پايين دست واقع  وشمالي روستاهاي دوراخلو، اغوزلو و سقرچين 

  . شده است

قع هاي شرقي، شمال و جنوبي واشود كه ارتفاعات منطقه در بخش  حليل مدل سطوح ارتفاعي مشاهده ميدر ت

و  جهت جريان آب از جنوب شرق به شمال غرب بوده. هندد تفاعات خط تقسيم آب را نمايش ميار. اند شده

 اي بيشترين هاي رنگ قهوه تن. باشد اي كه درست در بخش مياني وقع شده به سمت شمال غربي جاري مي رودخانه

اي از ارتفاعات كمتري برخوردار بوده و ليكن  هاي قهوه هاي رنگ سبز به نسبت تن سطوح ارتفاعي را نشان داده و تن

  .دهد كه بستر اصلي رودخانه در آن قسمت واقع شده است كمترين سطوح ارتفاعي را نشان مي رنگ سفيد
شهرستان خدابنده رودبزينهتوپوگرافي بخش . ٩شكل  

  
  ١٣٩٧هاي مشاور، يافته: منبع

  شيب و جهت شيب - ٤-٣- ٢

درصد برخوردار بوده و  ٦٥تا  ٣٠درصد از منطقه از شيب بين  ٦/٠اهده كرد كه توان مش در تحليل نقشه شيب مي

 ٣٠تا  ١رود از شيبي بين  درصد بخش بزينه ٨٨ز بيش ا. درصد را دارا مي باشد ٦٥درصد شيبي بيش از  ٠٢/٠تنها 

هاي كوچكي  در بخش ناهمواري ها تنها. باشد يدهنده هموار بودن اين بخش م صد برخوردار است كه اين امر نشاندر

  .اند شمال شرق و جنوب غرب پراكنده شدهاز 
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شهرستان خدابنده رودبزينهدرجات شيب بخش . ١٠شكل  

 
  ١٣٩٧هاي مشاور، يافته: منبع

  تيپ اراضي -٥- ٣-١

اند  گرفتهمنطقه را در بر درصد بيشترين بخش از ٥/٥٥شود كه فالت ها با  تحليل تيپ اراضي منطقه مشاهده ميدر 

درصد در پايين ترين حد واقع  ٥اين در حالي است كه كوه ها با . درصد در جايگاه بعدي قرار دارند ٥/٢٣ها با  و تپه

بزينه رود كوه ها تنها باريكه هايي را در شمال و جنوب بخش . اين امر نشان دهنده هموار بودن منطقه دارد. شده اند

  . اند در برگرفته
  شهرستان خدابنده رودهبزينتيپ اراضي بخش . ٦جدول

 درصد تيپ اراضي

٥/٢٣ تپه  

اي هاي دامنه دشت  ١٦ 

ها فالت  ٥/٥٥  

ها كوه  ٥ 
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شهرستان خدابنده رودبزينهتيپ اراضي بخش . ١١شكل    

  
  ١٣٩٧هاي مشاور، يافته: منبع

ربوط در مبحث م. وهپايه و كوهستان خالصه نمودتوان در سه بخش جلگه، ك رود را مي واحدهاي اراضي بخش بزينه

رود از واحد ارضي جلگه تشكيل شده و  بزينه درصد از سطح بخش ٥/٧١شود كه  به واحدهاي اراضي مشاهده مي

اين امر هموار بودن بخش . درصد متعلق به كوهستان مي باشد ٥درصد اختصاص به كوهپايه داشته و تنها  ٥/٢٣

ها در شمال و جنوب محدوده هاي كوچكي را در بر  ها نيز به تبعيت از كوه كوهپايه. ازدبوطه را نمايان مي سمر

  .گيرند مي
 شهرستان خدابنده رودبزينهواحدهاي اراضي بخش . ٧جدول 

 درصد عنوان واحدهاي اراضي

٥/٧١ جلگه  

٥/٢٣ كوهپايه  

٠٥/٠ كوهستان  
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  شهرستان خدابنده رودبزينهضي بخش واحدهاي ارا. ١٢شكل 
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  كاربري اراضي -٦-٣- ٢

درصد بيشترين سهم را به خود  ٣/٦٧كاربري اراضي ديم با ميزان  شود كه ليل نقشه كاربري اراضي مشاهده ميدر تح

مابقي كاربري ها سهم . دوم قرار دارددرصد در جايگاه  ١/١٦اختصاص داده و پس از آن مراتع به همراه ديم به ميزان 

  .بسيار كمي را به خود اختصاص داده اند
  شهرستان خدابنده رودبزينهكاربري اراضي بخش . ٨جدول
 درصد كاربري اراضي

٣/٦٧ ديم  

١/١٦ مراتع به همراه ديم  

 ٢ زراعت آبي

 ١ شهر و روستا

٥/٥ مراتع متوسط تا خوب  

 ٣ مراتع ضعيف تا متوسط

زراعت آبي و باغ مخلوط  ٣ 

٥/١ اراضي باير شور  

٥/٠ باغات و مجتمع هاي درختي  

  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع
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٢۴  

شهرستان خدابنده رودبزينه كاربري اراضي بخش. ١٣شكل  

  
  ١٣٩٧هاي مشاور، يافته: منبع

درصد در  ٧/١٨با درصد منطقه از حاصلخيزي متوسط برخوردار بوده و حاصلخيزي خوب  ٣/٦٦از نظر حاصلخيزي 

  .  جايگاه بعدي و بقيه از حاصلخيزي خيلي كم برخوردار مي باشند

  مطالعات آب و هوايي -٧-٣- ٢

  .  روز يخبندان را تجربه كرده است ١٠٠در نقشه مربوط به روزهاي يخبندان مشاهده مي شود كه منطقه بزينه رود بيش از 
رستان خدابندهشه رودبزينهتعداد روزهاي يخبندان بخش . ١٤شكل   

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٢۵  

ساعت آفتابي را  ٣٠٥٠درصد منطقه  ٦١شود كه در بخش بزينه رود  مربوط به ساعات آفتابي مشاهده ميدر نقشه 

 ٣٠٠٠درصد كه در بخش جنوب غرب واقع شده  ٣٩تجربه مي كنند كه شمال شرق بخش را در بر گرفته و تنها 

  .گذارند مي فتابي را پشت سرساعت آ
شهرستان خدابنده رودبزينهساعت آفتابي ساالنه بخش . ١٥شكل  

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

ميليمتر  ٤٠٠درصد بخش بزينه رود از بارندگي در حدود  ٤/٣٦در تحليل نقشه هم باران مشاهده مي شود كه 

مشاهده مي شود كه در حركت . شده است ميليمتر واقع ٣٥٠درصد منطقه در خط هم باران  ٦/٢٨برخوردار بوده و 

ميليمتر كه حداكثر ها و حداقل ها مي باشد با كاهش در سطح  ٢٥٠ميليمتر و زير  ٤٥٠به سمت بارندگي باالي 

  . يابد سمت شرق ميزان بارندگي افزايش ميكامال مشهود است كه از حركت از غرب به . برخوردار هستيم
شهرستان خدابنده رودبزينهميزان بارندگي بخش . ٩جدول  

 درصد خط هم باران

٣/١٠ ٤٥٠  

٤/٣٦ ٤٠٠  

٦/٢٨ ٣٥٠  

٨/٢١ ٣٠٠  

٣ ٢٥٠ 

  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع
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٢۶  

شهرستان خدابنده رودبزينه ميزان بارندگي بخش. ١٦شكل   

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  

شرق بخش بزينه رود واقع شده اند در خط درصد منطقه كه در  ٦٣شود كه  هده ميدما مشا در بررسي نقشه هم

درصد را در برگرفته است در خط  ٣٧گراد قرار گرفته و بخش غربي منطقه كه معادل  درجه سانتي ١٠دماي  هم

  . درصد قرار دارد ٣٧دماي  هم
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٢٧  

شهرستان خدابنده رودبزينه دما بخش خطوط هم. ١٧شكل   

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  

درصد بخش بزينه رود را شامل مي  ٩٧طبقه بندي اقليمي مشاهده مي شود كه بخش اعظم منطقه كه حدود  تحليل

درصد در  ٣شود داراي اقليم نيمه خشك سرد بوده و تنها باريكه كوچكي كه در بخش شرقي واقع شده به ميزان 

  . محدوده اقليم مرطوب معتدل واقع شده است
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٢٨  

شهرستان خدابنده رودبزينه يمي بخشبندي اقل طبقه. ١٨شكل   

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

ميليمتر برخوردارند  ٢٦٠درصد منطقه از تبخير بيش از  ٣٠در تحليل نقشه تبخير مي توان مشاهده كرد كه حدود 

با توجه به . منطقه گرماب نيز در اين محدوده واقع شده است. اند بخش جنوب غربي منطقه متمركز شده كه تماما در

  . برخورداري منطقه از اقليم نيمه خشك و سرد، ميزان تبخير مي تواند باعث تشديد شرايط خشكي منطقه گردد
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٢٩  

شهرستان خدابنده رودبزينهميزان تبخير بخش . ١٩شكل   

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع

  زمين لغزش و رانش -٨-٣- ٢

ود كه منطقه اي كه داراي ميزان خطر باال در زلزله باشد در اين قسمت در بررسي هاي صورت گرفته مشاهده مي ش

درصد  ١٧درصد منطقه در طبقه بندي با خطر زلزله خيزي متوسط واقع شده و تنها  ٨٣وجود نداشته ليكن حدود 

  . تاين بخش در شمال شرقي بخش بزينه رود واقع شده اس. منطقه از خطر پايين در زمينه زلزله برخوردار است
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٣٠  

شهرستان خدابنده رودبزينهرانش و لغزش زمين در بخش . ٢٠شكل   

  
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: منبع       

  هاي بخش بزينه رود شبكه  ارتباطي راه - ٩- ٣-٢

اند از كمترين  در بررسي شبكه راه ها مشاهده مي شود كه بخش هاي شرقي كه مرتفع ترين بخش هاي مطقه بوده

رخوردار بوده و در اين قسمت نيز تعداد روستاها كمتر از بخش هاي غربي كه در سطوح ارتفاعي تراكم جاده ها ب

فرد و جالبي  هكهال به عنوان مركز دهستان از وضعيت منحصرب ،رود در بخش بزينه. پايين واقع شده اند بوده است

اطق مجاور برخوردار بوده و در بدين صورت كه اين منطقه از كمترين شبكه هاي ارتباطي با من ،برخوردار است

. اي واقع شده است كه از كمترين تراكم روستايي برخوردار بوده و در سطوح ارتفاعي باالتري واقع شده است منطقه

توان گفت كه در جوار  رود از سطوح ارتفاعي پايين تري برخوردار بوده و مي اين در صورتي است كه شهر زرين

طبقه بندي استراهلر و هورتن را در زمينه خط تقسيم آب ها در نظر بگيريم مي توان اگر . رودخانه واقع شده است



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣١  

برخوردار بوده و شبكه هاي آبراهه اي به يكديگر  ٥گفت كه شهر زرين رود در منطقه اي واقع شده كه از امتياز 

  . رسند مي
  خدابنده شهرستان رودبزينه نقشه شبكه ارتباطي روستاهاي بخش.  ٢١شكل

 
  ١٣٩٧هاي مشاور،  يافته: بعمن

  

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

  شهرستان خدابنده رودبزينه

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

بزين، حي، (روستا  چهارافشار قانون برنامه ششم؛ براي بخش  ٢٧بند الف ماده » وستاييزايي ر اقتصادي و اشتغال

  . شده است و انتخاب تعريفي هدف هابه عنوان روستا) شرور و كهال

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

 رود به مركزيت روستاي كهالبزينهو رود رود به مركزيت شهر زرينزرينههاي با نام(دهستان  و دو) رودزرين(شهر 



 ١٣٩٧ - زايي روستايي استان زنجان  برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

٣٢  

و تنها يك روستاي خالي از آبادي داراي سكنه  ٣٩، اين بخش داراي ١٣٩٦اساس آخرين اطالعات در سال بر. است

   . باشدميسكنه 
  )١٣٩٦سال (رود شهرستان خدابنده تعداد آبادي داراي سكنه و خالي از سكنه بخش بزينه: ١٠جدول

  تعداد آبادي  نام دهستان  نام شهر  بخش/ شهرستان

  جمع  خالي از سكنه  داراي سكنه  خدابنده

شهرستان 

  خدابنده
  رودزرين  رودبخش بزينه

  ١٢  ١  ١١  رودبزينه

  ٢٨  ٠  ٢٨  رودزرينه

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

 در و بدنه عـريض آن  افزايششهرستان خدابنده با قاعده در حال  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
   ١٣٩٥شهرستان خدابنده در سال  رودينهبزهرم سني جمعيت بخش :  ١نمودار

  
  ١٣٩٥سرشماري عموم و نفوس مسكن، : منبع

نفري بخش  ٣٢٠٩٩درصد از جمعيت  ٧١/١٨نفر،  ٦٠٠٦رود در مجموع با جمعيت روستاهاي هدف بخش بزينه

نتخاب شده جزو نيز پيداست، چهار روستاي ا ٥همانطور كه از اطالعات مندرج در جدول . شوندرود را شامل ميبزينه

به ويژه بعد از دهه ي هدف تنها جمعيت روستاي شرور از بين روستاها. باشندرود ميروستاهاي بزرگ بخش بزينه

  . روند كاهشي داشته است ١٣٩٠
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٣٣  

 هدف  يهاتعداد و نسبت جمعيت روستا: ١١جدول 

درصد از جمعيت 

- بزينهكل بخش 

  )١٣٩٥سال ( رود

١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥ ١٣٩٠ ١٣٩٥   

١٣٤٥  

 

 روستاي هدف

 بزين ٧٧١ ١٠٧٦ ١٥٣٠ ١٤٩٢ ١٧٥٤ ١٨٦٣ ١٨٦١  ٨٠/٥

 حي  ٨٢٠  ١٠١٣  ١٣٢٥  ١٢٧٩  ١٣٥٥  ١٤٠٧  ١٣١٨  ١١/٤

 شرور  ٤٨٨  ٦٣٢  ٩٠٢  ٩٧٢  ٩٢٦  ٩٩٩  ٨٨٠  ٧٤/٢

 كهال  ١٣٦٦  ١٧٣٦  ٢٠٥٠  ٢٠٠١  ١٨٥٩  ١٩٠٠  ١٩٤٧  ٠٧/٦

  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

- ٩٥رخ رشد روستاهاي محمود آباد، آبي سفلي، اينچه، آهار مشكين و نعلبندان طي دوره ، نزير نموداربر اساس 

طي  اهمين تغييرات ر. مثبت و روستاهاي بلگه شير، بيجقين، توپقره و شيخ آلو طي اين دوره منفي مي باشد ١٣٧٥

  . در اين روستاها به جز بيجقين و آهار مشكين مي توان مشاهده كرد ١٣٨٥- ٩٥دوره 
 را در روستاهاي هدف ١٣٨٥- ٩٥و  ١٣٧٥- ٩٥متوسط رشد جمعيت روستاهاي هدف طي .  ٢ودارنم

  
  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

از نظر تركيب جنسيتي، در سه روستاي بزين، شرور . دهد را نشان مي هاي هدفساختار جمعيتي روستا )١٢(جدول

در . بيشتر است، هر چند اين تفاوت در نسبت بسيار ناچيز استو كهال نسبت جمعيت مردان در مقايسه با زنان 

هم بيشترين طيف جمعيتي در هر چهار روستاي هدف . روستاي حي نيز تعداد مردان و زنان با يكديگر برابر است

نكته قابل توجه آن است كه در تمامي روستاهاي هدف . استسال  ٦٤الي   ٣٠رده مربوط به براي مردان و هم زنان 

  . دهندسال نيز بخش قابل توجهي از جمعيت را تشكيل مي ١٤الي  ٠معيت بين ج
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٣۴  

  شهرستان خدابندهرود ش بزينههاي هدف در بخساختار جمعيتي روستا. ١٢جدول 

نام 

  آبادي

  زن  مرد  جمعيت

  كل  زن  مرد

ان
 زن

 به
ان

رد
ت م

عي
جم

ت 
سب

ن
  

ني
راوا

ف
  

صد
در

ني  
راوا

ف
  

صد
در

  

ت
معي

ج
٠ -

١٤
اله

س
  

ت
معي

ج
١٥ -

٢٩
اله

س
  

ت 
معي

ج
٣٠-

٦٤
اله

س
  

ت 
معي

ج
٦٥

تر
يش

و ب
له 

سا
  

ت
معي

ج
٠ -

١٤
اله

س
  

ت
معي

ج
١٥ -

٢٩
اله

س
  

ت 
معي

ج
٣٠-

٦٤
اله

س
  

ت 
معي

ج
٦٥

تر
يش

و ب
له 

سا
  

  ٥٠  ٣٥٩  ٢٢٧  ٢٥٦  ٣٤  ٣٥٩  ٢٤٦  ٣٣٠  ١/١  ١٨٦١  ٩/٤٧  ٨٩٢  ١/٥٢  ٩٦٩ بزين

  ٣٦  ٢٩٤  ١٤١  ١٨٨  ٣١  ٢٩٠  ١٤٨  ١٩٠  ١  ١٣١٨  ٥٠  ٦٥٩  ٥٠  ٦٥٩ حي

  ٢١  ١٨٤  ١٠٦  ١٢٣  ٢٩  ١٦٤  ١٢٨  ١٢٥  ٠٣/١  ٨٨٠  ٣/٤٩  ٤٣٤  ٧/٥٠  ٤٤٦ شرور

  ٤٨  ٣٦٠  ٢٥٨  ٢٥٦  ٥٤  ٣٨٨  ٢٦٠  ٣٢٣  ١/١  ١٩٤٧  ٤/٤٧  ٩٢٢  ٦/٥٢  ١٠٢٥ كهال

  ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : منبع

بـه غيـر از   جـدول،  اطالعات اين بر اساس  .دهد را نشان ميهاي هدف ساختار جمعيتي و آموزشي روستا )١٣(جدول 

بيكار هستند، در سه روستاي هـدف  ) شامل مردان و زنان(درصد از جمعيت كل آن  ٥رور كه در حدود دو روستاي ش

همچنين از نظر ميزان مهاجرت، بيشـترين ميـزان مربـوط    . باشددرصد جمعين كل مي ٢ديگر ميزان بيكاري كمتر از 

هر چهـار روسـتاي هـدف، نـرخ      در. درصد از جمعيت آن مهاجرت نموده است ٥به روستاي كهال است كه نزديك به 

متعلق به روستاي شـرور و  سوادي جمعيت نرخ بيباالترين باسوادي در بين مردان بيشتر از زنان بوده و به طور كلي، 

درصـد و كهـال    ٠٤/٢٧درصـد، شـرور    ٦٤/٢٠درصد، حـي   ٩٨/١٩بزين (ترين آن مربوط به روستاي كهال است پايين

  ). درصد ٠٥/١٩

ارهاي بهداشتي و درماني، ورزشي، فرهنگي و مذهبي، آب و برق و گـاز و مخـابرات و ارتباطـات    زيرساخت )١٤(جدول 

تمامي روسـتاهاي هـدف   همانطور كه از جدول مشخص است، . دهد نشان ميرا رود هاي منتخب در بخش بزينهروستا

باشـند، دو  اي پزشـك مـي  به غير از دو روستاي حـي و كهـال كـه دار   . داراي خانه بهداشت، مسجد، آب و برق هستند

از نظر امكانات ورزشي تنها روسـتاي كهـال وضـعيت مناسـبي     . روستاي ديگر شامل بزين و شرور فاقد پزشك هستند

بـدون ترديـد، مهمتـرين مشـكل مشـترك در هـر چهـار        . باشـند داشته و سه روستاي ديگر فاقد امكانات ورزشي مي

اي  بـراي روسـتاييان   است كه منجر به ايجاد مشـكالت عديـده   روستاي هدف عدم دسترسي آنها به شبكه توزيع گاز

به لحاظ امكانات مخابرات و ارتباطات نيز به غير از روستاي حي كه از وضعيت خوبي برخوردار اسـت، سـه   . شده است

  . روستاي ديگر وضعيت نسبتاً ضعيفي دارند

، مارآبر اساس اين . دهد مي را نشاني هدف هاروستاوضعيت آموزشي و تعداد دانش آموزان دختر و پسر  )١٥(جدول 

باشند، به ويژه دبستاني، ابتدايي و متوسط ميهر چهار روستاي هدف داراي امكانات آموزشي مناسبي در مقاطع پيش

آموزي در اين روستاها نيز نشان اطالعات نرخ جمعيت دانش. مدرسه است ٨اينكه روستاي كهال به تنهايي داراي 
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) درصد ٧٣/١٩(و باالترين آن به روستاي حي ) درصد ٢٥/١٦(ترين نرخ مربوط به روستاي شرور يندهد كه پايمي

  .تعلق دارد
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  شهرستان خدابنده رودبزينههدف بخش ي موزشي روستاآساختار جمعيتي و .  ١٣جدول 

 سطح سواد جمعيت نام روستا

تعداد كل  بيكار شاغل جمعيت

 مهاجران

 بي سواد باسواد

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

 ٢٤٢ ١٣٠ ٣٧٢ ٥٣٢ ٦٧٩ ١٢١١ ٢٥ ٢ ٣١ ٣٣ ٢١ ٤٨٧ ٥٠٨  ٨٩٢  ٩٦٩  ١٨٦١ بزين

  ١٦٧  ١٠٥  ٢٧٢  ٤٠٣  ٥٥٩  ٩٦٢  ١٠  ٣  ١٣  ١٦  ٢١  ٣٥٨  ٣٧٩  ٦٥٩  ٦٥٩  ١٣١٨ حي

  ١٤٠  ٩٨  ٢٣٨  ٢٤٦  ٢٨٠  ٥٢٦  ٣  ٢  ٤٢  ٤٤  ٦  ٢٣٤  ٢٤٠  ٤٣٤  ٤٤٦  ٨٨٠ شرور

  ٢١١  ١٦٠  ٣٧١  ٥٨١  ٧٠٧  ١٢٨٨  ٩٧  ٦  ٢  ٨  ٣١  ٥٢٦  ٥٥٧  ٩٢٢  ١٠٢٥  ١٩٤٧ كهال

  
  هاي هدفگاز و مخابرات و ارتباطات روستازير ساختارهاي بهداشتي و درماني، ورزشي، فرهنگي و مذهبي، آب و برق و . ١٤ جدول 

نام  نام بخش

 روستا

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

 روستاييICTدفتر  دفتر مخابرات دفتر پست گاز آب برق كتابخانه عمومي امامزاده مسجد سالن ورزشي زمين ورزشي ماما دامپزشك داروخانه پزشك بهداشت خانه

 * - - - * * - * * - - - - - - * بزين رودبزينه

 *  * * - * * - - * - - - - - * * حي

 - - - - * * -  * * - - - - - - * شرور

 * - - - * *  * - * * *  *  *  *  * * كهال
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  شهرستان خدابندهرود هاي هدف در بخش بزينهوضعيت آموزش و تعداد دانش آموزان روستا. ١٥جدول
درصد 

جمعيت 
دانش آموزي 

به كل 
  جمعيت

  جمع
دانش 
 آموز

جمع 
دانش 
 آموز
 دختر

جمع دانش 
 آموز پسر

ام ن نام روستا نوع اداره  تعداد دوره جنسيت
 بخش

 رودبزينه بزين دولتي  ١ ابتدايي پسرانه ١٣٠ ٠ ١٣٠  ١٣/١٩

 دولتي  ١ ابتدايي  دخترانه ٠ ١٠٤ ١٠٤

پيش  مختلط ٢٦ ١٧ ٤٣
 دبستاني

 غير دولتي  ٢

 دولتي  ١ متوسطه اول مختلط ٥٢ ٢٧ ٧٩

 حي دولتي  ١ ابتدايي مختلط ٨٤ ٨٤ ١٦٨  ٧٣/١٩

پيش  مختلط ١٧ ١٢ ٢٩
 دبستاني

 ير دولتيغ  ١

 دولتي  ١ متوسطه اول مختلط ٢٨ ٣٥ ٦٣

 شرور دولتي  ١ ابتدايي مختلط ٥١ ٤٩ ١٠٠  ٢٥/١٦

پيش  مختلط ٥ ٤ ٩
 دبستاني

 غير دولتي  ١

 دولتي  ١ متوسطه اول مختلط ١٧ ١٧ ٣٤

 كهال دولتي  ٢ ابتدايي پسرانه ٩٨ ٠ ٩٨  ٨٥/١٨

 مختلط ١٦ ٩٦ ١١٢

پيش  مختلط ٢٠ ١٢ ٣٢
 دبستاني

 غير دولتي  ١

 دولتي  ٢ متوسطه اول پسرانه ٥٥ ٠ ٥٥

  دخترانه ٠ ٤١ ٤١
 دولتي  ٢ متوسطه دوم پسرانه ٧١ ٠ ٧١

  ١  دخترانه ٠ ٥٦ ٥٦
  ١٣٩٦اداره آموزش و پروش استان زنجان، : منبع

  هاي اجتماعيحمايت

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

 مناطق در ساكن حمايت مورد خانوار و تعداد -سرپرست شهرستان خدابنده بي زنان ٢٠٥٠از  - زن  ٦٦١ رودبزينه

  . باشندمي - مورد حمايت در شهرستان خدابندهخانوار  ٣٨٥١از  - خانوار ١٢٩٨روستايي اين بخش 

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

  :باشد اين بخش شامل موارد زير مي

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

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

هاي فردي و اجتماعي كه در محيط روستا به منظور گذرانـدن زنـدگي و تـأمين    ت است از كليه فعاليتروستايي عبار
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بنابراين هر فعاليتي كه در محيط روسـتا، بـه منظـور تـأمين رفـاه و گـذران        .پيونددرفاه مادي روستاييان به وقوع مي

هـاي  به طـوركلي فعاليـت   .دهديي را تشكيل ميزندگي روستاييان به وقوع بپيوندد تمام و يا قسمتي از اقتصاد روستا

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

در  هابخـش خـدمات در ايـن روسـتا    . هسـتند ي هدف از نظر اقتصادي بيشتر بر پايه بخش كشاورزي استوار هاروستا

  .نداردعت نيز جايگاه مهمي در اين روستاها توان گفت كه در حال حاضر بخش صنو مي مرحله بعدي قرار دارد

  ورزيبخش كشا

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

در ايـران اصـطالح زراعـت    . گيردله صورت ميبرداري از كاشت گياهان يك ساگردد 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     دهند كه به منظور بيكشاورزان است و روستاييان اكثراً ترجيح مي

، گندم، يونجه، جـو، خيـار و هندوانـه    يزمينسيبشامل محصوالت عمده كشاورزي در اين روستا  .كشت غالت نمايند

  .آمده است ١٦ در جدول هاميزان توليد ساليانه هر يك از محصوالت روستاباشد كه مي

دهد، كيل ميبرداري از آنها يكي ديگر از اركان اقتصاد در روســـــتاها را تشكشت درختان ميوه و بهره: باغداري) ب

   .استو زردآلو انگور سيب، مربوط به توليد  هدفي هادر روستاعمده محصوالت و سطح زير كشت محصوالت باغي 

  دامداري و طيوربخش 

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

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

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

ي مشخصـي را بـراي منـاطق    به همـين دليـل الگوهـاي دامـدار    . توان يافت كه در آن از دام و دامداري نشاني نباشد

هاي جغرافيايي، برداري از دام در نقاط مختلف كشور، با توجه به ويژگيميزان بهره. توان بيان نمودمختلف كشور نمي

 ١٧ بـه شـرح  جـدول   ي هدف تركيب دام و طيور روستا. خصوصيات اجتماعي و مسائل اقتصادي كامالً متفاوت است

  .باشدمي

  اريپروي و زنبورد آبزيبخش 

در خصوص زنبـورداري نيـز بـه غيـر از روسـتاي كهـال، در سـه        . وجود ندارددر روستاهاي هدف صنعت آبزي پروري 

روستاي ديگر پرورش زنبور و توليد عسل وجود دارد كه باالترين مقدار آن متعلق به روستاهاي بـزين و شـرور اسـت    

  ). ١٧جدول (
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  ١٣٩٦شهرستان خدابنده در سال رود روستاهاي هدف در بخش بزينهي ميزان توليد محصوالت زراعي و باغ.  ١٦جدول

 نباتات  سبزيجات  حبوبات  محصوالت جاليزي  محصوالت باغي

  ايعلوفه

  نام روستا  غالت

سيب  عدس لوبيا نخود  خيار  هندوانه  سيب  گالبي  زردآلو  انگور

 زميني

گوجه 

 فرنگي

ذرت   يونجه سير پياز

  علوفه اي

 جو گندم

 آبي ديم آبي ديم ديم آبي ديم بيآ ديم

 بزين ١٠٥ ٠ ٣/١٢٨٨ ٥٠٠ ٠ ١٤٢٥ ٠ ٥٠ ١١٠ ٢٢٩٥٠ ٤/١ ٧/١٢ ٠ ٠ ٣/١ ٥٤٠  ٢٧٠٠ ٨٠  ٠ ٥٤ ٢٣٠

  حي  ١٦١  ٩  ٦٤٥  ٢٦٠  ٠  ٣٧٥  ١٥  ٥٠  ٥٠  ١٤٥٣٥  ١  ٢٥  ٠  ٠  ٦/٠  ١٨٠  ٢١٠٠  ١٤٠  ٠  ١٨  ٢١٠

  رشرو  ٨٠  ٣  ٧٠  ١٧٢٥  ٠  ٩٠  ٠  ٠  ٠  ١٣٥  ٤/١  ٠  ٠  ٠  ٢/١  ٦٠  ٠  ٢٠  ١٨  ٠  ٠

  كهال  ٣٥٠  ١٣٥  ١٩٣٥  ١٧٠٥  ٠  ١١٢٥  ٠  ٠  ١١٠  ٢٣٨٥٠  ٧/٠  ٠  ١٥  ٠  ٩/٠  ٧٨٠  ٧٢٠٠  ١٢٠  ٠  ٣٦  ٣١٠

  ١٣٩٦كشاورزي استان زنجان، جهاد: منبع         
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خدابنده در شهرستان رود هاي هدف در بخش بزينهدام و طيور و تعداد كندو و ميزان عسل روستاميزان توليد . ١٧جدول
  ١٣٩٦سال 

گوسفند و   گاو و گوساله  نام آبادي

  بز

 شير توليدي

  )تن(

  گرمميزان عسل توليدي كيلو  تعداد كندو  طيور صنعتي

  ١٢٠٠  ١٢٠  ٠  ٠  ٣٠٠٠  ١٠٠ بزين

  ٣١٠  ٣٠  ٠  ٥/٢  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  حي 

  ١١٥٠  ١١٣  ٠  ٠  ٢٠٠٠  ٠  شرور

  ٠  ٠  ٠  ٣  ٦٠٠٠  ١٣٠٠  كهال

  ١٣٩٦ جهادكشاورزي استان زنجان،: منبع

 بر اساس. ي هدف را به دست آوردهاو دامي و طيور مي توان ارزش اقتصادي روستابر اساس ستانده هاي زراعي 

هزار ريال ستانده كل و كمترين آن  ٢٦٧,٨٩٥,٣٣٢با  كهالمتعلق به روستاي ، بيشترين ارزش اقتصادي )١٨(جدول 

  .باشدمي ١٣٩٥هزار ريال ستانده كل در سال  ١٦٣,١٧٩,٣٣با  شرورمتعلق به روستاي 
  شهرستان خدابنده رودبزينهروستاهاي منتخب بخش  اقتصاد كشاورزيستانده  ارزش .١٨جدول 

  ستانده زراعي روستا  نام آبادي

  )هزار ريال( 

  ستانده دامي و طيور 

  )هزار ريال(

   ستانده كل

 )هزار ريال(

  ٢٣٥,٤٩٤,٢٣١  ٠٠٠,١١٤,١٤  ٢٣٥,٣٨٠,٢١٧ بزين

  ٤٨٤,٨٦٢,٢٠٦  ٠٠٠,١٥٠,٧٨  ٤٨٤,٧١٢,١٢٨  حي 

  ١٦٣,١٧٩,٣٣  ٠٠٠,٤٠٠,٦  ١٦٣,٧٧٩,٢٦  شرور

  ٢٦٧,٨٩٥,٣٣٢  ٠٠٠,٩٤٠,٧٣  ٢٦٧,٩٥٥,٢٥٨  كهال

  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

  رودبزينهبخش گردشگري هاي تاريخي و ظرفيت - ٢-٥- ٢

هر چند، اين بخش در مقايسه با ديگر . دهدرود شهرستان خدابنده را نشان ميآثار تاريخي بخش بزينه )١٩(ول جد

هاي مركزي و سجاسرود از آثار تاريخي كمتري برخوردار است، ولي به هاي شهرستان خدابنده به ويژه بخشبخش

تواند به عنوان يكي از ميزرين غار زرين رود  ب وبين سه غار طبيعي عليصدر همدان، كتله خور گرما قرار گرفتن در

اهميت اين . گردشگر به اقتصاد منطقه كمك كند باز مسيرهاي گردشگري استان مورد توجه قرار گرفته و با جذ

استان  چهارجغرافيايي ممتاز متصل كننده  از موقعيت مكاني ورود بخش بزينهمندي بهرهموضوع با توجه به 

   .، دوچندان استزنجان قزوين و كردستان، همدان،
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  رود شهرستان خدابندهآثار تاريخي بخش بزينه.  ١٩جدول
 اثر نام مكان قدمت ثبت تاريخ

 ٣فاصله  -دهستان زرينه رود  - بخش بزينه رود  - شهرستان خدابنده  م.ق ١هزاره  ٢٤/٠٤/١٣٨٢

 كيلومتري جنوب غربي روستاي زاغه لو

 تك تپه

 ٣فاصله  - دهستان بزينه رود  - بخش بزينه رود  - هرستان خدابنده ش ساساني ١٤/٠٥/١٣٨٢

 جنوب غربي روستاي زاغه لو كيلومتري

 تپه علي ارداق چارداقي

 ٦فاصله  -دهستان زرينه رود  - بخش بزينه رود  - شهرستان خدابنده  قرون اوليه اسالمي ٢٧/٠٥/١٣٨٢

 شمال روستاي حسام آباد كيلومتري

 چال تپه

 - شهر زرين رود -بخش بزينه رود - شهرستان خدابنده -استان زنجان قاجاريه ١٨/١١/١٣٨٩

 داخل شهر

 حمام زرين رود

  

  صنعتي و معدني اقتصاد - ٢-٥- ٢

شتركين صنعتي و تجاري روستاها دهد تعداد م اقتصاد صنعتي روستاها را نشان ميهايي كه ميزان  يكي از شاخص

كشي گاز صورت نگرفته است، بنابراين، در هيچ از چهار روستاي هدف لولهبا توجه به اينكه در هيچ يك . باشدمي

   ). ٢٠جدول (يك از اين روستاها مشترك تجاري، صنعتي و يا خانگي وجود ندارد 

  
  رودبزينهدر بخش كين صنعتي، تجاري و خانگي روستاهاي هدف تعداد مشتر. ٢٠جدول

 رديف روستا تعداد مشتركين

 تجاري صنعتي خانگي

 ١ بزين ٠ ٠ ٠

  ٢  حي  ٠ ٠ ٠

  ٣  شرور ٠ ٠ ٠

  ٤  كهال ٠ ٠ ٠

  ١٣٩٥اداره گاز استان زنجان، : منبع

  

  :مشغول به فعاليت مي باشند شهرستان خدابنده رودبزينهدر بخش طبق استعالمات به دست آمده معادن زير 
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  ١٣٩٥ال شهرستان خدابنده در س رودبزينهادن بخش عوضعيت و نوع م. ٢١جدول

نوع ماده 

 معدني

تعداد  هويت بهره بردار وضعيت معدن

 پرسنل

مساحت 

 محدوده معدن

مواد خام صادر شده  ذخيره معدن

 مناطق روستايي

مدت 

بهره 

  برداري

  نام معدن

 ذخيره احتمالي ذخيره قطعي خصوصي تعاوني غير فعال فعال

 ٢تراورتن اردهين سال ٤ داخل استان ٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٦٩/١ ٧ ١ ٠ ٠ ١ ٣تراورتن

مرمريت درجه 

  سه

  مرمريت توزلو  سال ١٠  داخل استان ١٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠  ٩٩/٢  ٨  ١  -  - ١

داخل استان و  خارج   ٣٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٤٤/١  ١٠  ١  ٠  ٠  ١  تراورتن

  استان

  تراورتن  سال ١٠

  
  ١٣٩٥سازمان صنعت و معدن استان زنجان، : منبع
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 رودبزينهواحد صنعتي در روستاهاي بخش  ٥پيداست، تنها در حدود ) ٢٢(دول همانطور كه از اطالعات مندرج در ج

  . شهرستان خدابنده مشغول به فعاليت هستند كه در مقايسه با بخش مركزي اين تعداد بسيار ناچيز است

  
  رودبزينهواحدهاي صنعتي مستقر در روستاهاي بخش .  ٢٢جدول

 كان  كارگاهم رقمي ٤گروه فعاليت  رقمي ٢گروه فعاليت 

 ساخت ماشين االت كشاورزي وجنگل داري  )٢٩( ساخت ماشين آالت وتجهيزات

)٢٩٢١( 

 روستاي ارقين بالغ

ساخت محصوالت سفالي وسراميكي   )٢٦( محصوالت كاني غيرفلزي ساير

  )٢٦٩٣( ساختماني غيرنسوز

  روستاي زاغه لو

اميكي ساخت محصوالت سفالي وسر  )٢٦( محصوالت كاني غيرفلزي ساير

  )٢٦٩٣( ساختماني غيرنسوز

  رودروستاي گل تپه

ساخت محصوالت سفالي وسراميكي   )٢٦( محصوالت كاني غيرفلزي ساير

  )٢٦٩٣( ساختماني غيرنسوز

  بخش بزينه رود -شهرستان خدابنده

كشاورزي وجنگل  آالتساخت ماشين 

 )٢٩٢١( داري

 ان و خدابندهزرين رود بين جاده همد  )٢٩( ساخت ماشين آالت وتجهيزات

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

نيز پيداست، ) ٢٣(با توجه به صنعتي نبودن بخش افشار و وجود واحدهاي صنعتي كم در اين بخش، همانگونه كه از جدول 
  . وجود داردرود زينهدو دهستان بخش بآالينده صنعتي در  ٦تعداد صنايع آالينده در اين بخش نيز كم بوده و تنها 

  شهرستان خدابنده رودبزينهصنايع آالينده در بخش نوع و تعداد . ٢٣جدول 
 شهرستان بخش دهستان نوع آلودگي تعداد صنايع آالينده

  هوا ١٤+ ٣

 پساب

 خدابنده رودبزينه رودبزينه

  رودزرينه  ٣

  ١٣٩٥ اداره محيط زيست استان،: منبع

ساز و محدوديت نهادي در توسعه بيين قوانين و مقررات محدوديتتوصيف، تحليل و ت -٦- ٢

  رودهاي هدف در بخش بزينهزايي روستااقتصادي و اشتغال

  .هاي روستا با تعارض يا مانع قانوني مواجه هستنداند در توسعه ظرفيتروستاهايي كه هاشور خورده )٢٤(در جدول 
  ها يا اداراتزمانبا ساروستاهاي هدف هاي ليست تعارض .٢٤جدول 

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

           بزين
            حي 
            شرور
            كهال
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   طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي بخش در عرصه توليد  تنگناهايقابليت و  - ٧- ٢

مناسب سبب شده است تا بيشتر روستاهاي  زمينيهاي زيرآب هاي مستعد براي كشاورزي ومينبرخورداري از ز

هاي كشاورزي داشته باشند، به نحوي كه اين بخش يكي از مناطق اصلي رود پتانسيل خوبي براي فعاليتبخش بزينه

بر اين اساس، توسعه زنجيره ارزش سيب زميني و . آيدزميني به حساب ميتوليد محصوالت زراعي به ويژه سيب

 .هاي اساسي اين منطقه باشدتواند از اولويتمرتبط با آن ميمتوسط مقياس لي توسعه صنايع تبدي

هاي صنعتي رود، توسعه دامداريبا توجه به وجود تعداد دام سبك و سنگين قابل توجه در روستاهاي بخش بزينه

 . هاي منطقه استيكي ديگر از اولويت

اسبي برخوردار بوده و به عنوان نقطه اتصال چهار استان بسيار منجغرافيايي  موقعيت مكاني ورود از بخش بزينه

 هاي حياتي حمل ويكي از مهمترين شريانرو، اين منطقه از اين. شودمحسوب مي زنجان كردستان، همدان، قزوين و

 . روداستان به شمار مي نقل

ترين يكي از عمده هاي زيرزمينيكاهش سطح آبعليرغم وجود منابع آبي مناسب در بيشتر روستاهاي هدف، 

- اي عادالنه ميضمن اينكه بازتوزيع منابع آب در روستاهاي اين منطقه با رويه .هاي فراروي اين روستاها استتهديد

 . ساير روستاها و در نتيجه توان توليدي آنها را بهبود دهدتواند سطح دسترسي 

هاي قابل اتكاي ستخرهاي دو منظوره از قابليتهاي عميق زياد در منطقه توسعه آبزيان در ابا توجه به وجود چاه

 .بخش است

رود از زميني، بخش بزينهبا توجه به افزايش دو برابري جمعيت در فصول برداشت محصوالت كشاورزي به ويژه سيب

  . برخوردار استمشاغل خدماتي پتانسيل خوبي براي توسعه 



 ١٣٩٧ - يي استان زنجان زايي روستا برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

۴۵  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

  

ن ه ۀ دو صادی  و غال و  ا ی ا تا ی رو   زا
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  كهال  روستاي -١

روستاي كهال مجاور با روستاهاي حي و . روستاي كهال به لحاظ سياسي، تابع دهستان بزينه رود و مركز آن مي باشد

كيلومتر و فاصله كوتاه ترين مسير به مركز  ٢٥) زرين رود(فاصله روستاي كهال تا مركز بخش ). ٦تصوير (بزين است 

  .باشدكيلومتر مي ١٥٣استان نيز 
صوير هوايي روستاي كهالت - ٢٢تصوير   

  
  

پيداست، روند تغييرات جمعيتي روستا در سه دهه اخير نشان دهنده ثبات جمعيتي روستا ) ٥(همانطور كه از نمودار 

 . به طور كلي، مهاجرت در روستا محدود مي باشد. است

  
  ١٣٤٥- ١٣٩٥دهه  ٥روند تغييرات جمعيت روستاي كهال در  - ٣نمودار 
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-سنجي ايجاد زنجيره شناسايي و امكان -هدفه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي برنامه توسع. ١

  اي كسب و كار در روستاي هدف ههاي ارزش، توليد و خوشه

 توسعه زنجيره ارزش دام سبك و سنگين  -١

 توسعه زنجيره ارزش محصول كلزا و تامين خوراك دام -٢

 توسعه زنجيره ارزش صنايع تبديلي -٣

 توسعه توان صادراتي -٤

بندي قابليتها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي  شناسايي، توصيف و اولويت. ٢

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا 

  قابليت هاي اصلي. ١- ٢
  ساختار توليد و درآمد روستاي كهال - ٢٥جدول 

  مالحظه  موضوع  شاخص رديف

،  محصوالت )تن ٢٣٨٥٠(، سيب زميني )تن ٤٨٥(نجه ، يو)تن ٣٦٤٠(گندم   -  توليدات اصلي  ١

  ، )تن ٢٣٦(، كلزا )تن ١١٢٥(، يونجه )تن ٧٩٨٠(جاليزي 

اتكا درآمدي روستا در بخش   ٢

  كشاورزي

افزون . درصد از درآمدهاي كشاورزي روستا از زراعت است ٨٥تا   ٨٠حدود    زراعت

  . باشداييان ميدومين محل امرار معاش روست) دام سبك(بر اين، دامداري 

اتكا درآمدي روستا در بخش  ٣

  غيركشاورزي

به جهت مركزيت دهستان، بخش خدمات روستا داراي وزن قابل توجهي   

  .است

برآورد رتبه روستا در ارزش ستانده   ٤

  بخش كشاورزي در بخش

اين روستا جايگاه نخست را در ارزش ستانده كل و سرانه روستاهاي هدف را   

  دارد

  

  ي روستاي كهالها و تنگناهاقابليت - ٢٦جدول 

  شاخص هاي اصلي  رديف  

ارزيابي 

امتياز از (

١٠(  

  توضيح

  قوت

  حلقه چاه عميق و نيمه عميق ٩٥داراي   ١٠  منابع آب  ١

٢  
زمين هاي كشاورزي و 

  مرتع
  هكتار زمين قابل كشت و حاصل خيز و وجود مرتع ١١٠٠٠داراي   ٩

  ٩  نيروي انساني  ٣
جمعيت روستا و وجود افراد با سطح تحصيالت باال در  پايداري و حفظ

  روستا 

٤  
دسترسي و امكانات 

  زيرساختي
  .روستا در مجاورت مرز بين استان زنجان و استان همدان است  ٩

  ٩  مشاركت اجتماعي  ٥
با توجه به توان درآمدي مناسب روستا مشاركت اهالي روستا در تامين 

  .ب استامكانات آموزشي و بهداشتي مناس
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  ١٠  ارزش ستانده كل روستا  ٦
از نظر شاخص ارزش سرانه ستانده، اين روستا جايگاه نخست در بخش 

  .را دارد

٧  
توانمندي سرمايه گذاري و 

  تامين آورده مالي
  وجود عمده مالكان و كشاورزان با توان مالي خيلي خوب  ١٠

٨  
وجود افراد كارافرين و 

  توانمند
  ملكرد نزديك به نمونه كشوريوجود كشاورزان با ع  ٧

  ضعف

  ٣ دوري از مركز  ١

٢  
درصد  ٢وقفي بودن حدود 

  از زمين هاي روستا

  

٣  

به دليل وقفي بودن زمين هاي مذكور اختالف جدي بين اهالي روستا با 

  .اوقاف وجود دارد

  ٦  تخريب منابع خاك  ٣
زمين  فقدان نظارت مراجع حاكميتي به تناسب استفاده از كود و سم در

  هاي كشاورزي به ويژه سيب زميني

٤  
كاهش متوسط جمعيت 

  خانوار با كنترل مواليد
٥  

رشد جمعيت روستا با اجراي سياست هاي كنترل جمعيت، محدود شده 

  است

    ٧  مركزيت دهستان  ١  فرصت

  تهديد
  ٧  افت منابع آبي منطقه  ١

گسترده و در روستاهاي مجاور به ويژه استان همدان، برداشت منابع آبي 

  قنات و چشمه هاي روستا تقريبا خشك شده اند. با نظارت حداقلي است

        

 
  . ترسيم شده است) ٦(روستا، نمودار جهت گيري راهبردي روستا در نمودار  SWOTبا توجه به امتياز ماتريس 

  

 SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  - ٤نمودار 
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  جمع بندي راهبرد توسعه روستا

وارد بر خود، از نقاط قوت موجود  يدهايفرار از تهد يبرا روستا ،ياستراتژ نيدر ا: ST )رقابتي( راهبرد منتخب

  .كند ياستفاده م روستا

بندي مهمترين ظرفيتهاي روستا با تاكيد بر برندسازي فعاليتها و خدمات  شناسايي و اولويت. ٣

  ت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستابراي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولوي

  توسعه زنجيره ارزش دام سبك .١

  توسعه زنجيره ارزش دام سنگين .٢

 توسعه آبزيان .٣

 توسعه زنبور داري .٤

 توسعه صنايع تبديلي  .٥

 توسعه بخش خدمات .٦

 ايجاد توان صادراتي سيب زميني .٧

اشتغالزايي با گذاري توسعه اقتصادي و هاي سرمايهها و پروژهبندي طرحتعيين و اولويت .٤

  مقياس كاركردي در سطح روستا

 توسعه دام سبك اصالح نژاد شده تا مقياس بزرگ .١

 توسعه دام سنگين تا مقياس بزرگ .٢

 توسعه پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره .٣

 ايجاد واحد كنسانتره و خوراك دام .٤

 روغن كشي كلزا .٥

 توسعه زنبور داري با بهره گيري از حدود دو ماه گل كلزا .٦

و سيب  زميني سوخاري سيب ،خالل(صنايع تبديلي متوسط مقياس در روستا با محوريت سيب زميني  ايجاد .٧

 )زميني منجمد آماده طبخ، توليد نشاسته، چيپس

 افزايش بهره وري كشت سيب زميني .٨

 كنترل تخريب منابع خاكي به ويژه با كاشت سيب زميني .٩

 ايجاد سردخانه .١٠

 دماتيايجاد واحدهاي خدماتي و مشاغل كوچك خ .١١

 ايجاد انجمن صادركنندگان سيب زميني ناحيه به مركزيت كهال .١٢

و تعيين تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا  - ٥

  اولويت آنها

  . ه استآورده شد) ١١(به صورت خالصه در جدول نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا 
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  نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا - ٢٧جدول 

رتبه 
  اولويت

  اولويت
تعداد 
  واحد

حداكثر 
اشتغال 

  )نفر(مستقيم 
  مالحظات  تاثير در درآمد

قلمرو عملكردي 
  پروژه

١  
پرورش دام سبك 

  اصالح نژاد شده

واحد  ٥
١٠٠٠ 
  راسي

٦٠ -٨٠  
ي توسعه واحدهاي دامپرور

صنعتي سبك و سنگين 
تأثير قابل توجهي بر ايجاد 
اشتغال و افزايش سطح 

  . درآمد روستاييان دارد

با توجه به امكان تامين 
نهاده ها در روستا و 
دوري از بازار اولويت 

روستا توسعه دام سبك 
  .صنعتي است

  خود روستا

٢  
پرورش دام 

  سنگين صنعتي

واحد  ٣
٣٠٠ 
  راسي

٦٠-٨٠  

اده ها امكان تامين نه
در روستا وجود دارد، 
ولي با  بازار مصرف 
شير  فاصله زيادي 

  .دارند

  خود روستا

٣ 

توسعه پرورش 
ماهي در 

استخرهاي 
  دومنظوره

١٥ 
  واحد

٣٠  

ستخرهاي ماهي، كود ا
ماليمي را براي زمين هاي 
كشاورزي تامين مي كنند و 

طبق برآورد انجام شده 
كيلوگرم به ازاي  ١٥٠حدود 

ماهيان سردآبي  هر تن توليد
در مصرف كودهاي فسفاته و 

نيتراته صرفه جويي مي 
  .شود

با توجه به وجود چاه 
هاي عميق متعدد، 

امكان ايجاد استخرهاي 
ماهي واسط در 

   استخرهاي دو منظوره
  .وجود دارد

  خود روستا

٢  
واحد كنسانتره و 

  خوراك دام
٥  ١  

عالوه بر ايجاد اشتغال 
تواند به طور مستقيم، مي

ابل توجهي در كاهش ق
هاي تهيه خوراك دام هزينه

  . تأثيرگذار باشد

با توجه به توليد كاه، 
امكان توليد كنجاله 
كلزا، توليد علوفه و 

امكان دامداري صنعتي، 
در تكميل زنجيره 

ارزش توليدات روستا 
  .مناسب مي باشد

در سطح بخش 
مكان استقرار (

تواند مي
روستاهاي مجاور 

  )هم باشد

    ٥  ١  كشي كلزانروغ  ٣

به منظور تكميل 
زنجيره ارزش توليد 
كلزا و بهره مندي از 

كنجاله قابل استفاده در 
  روستا

در سطح بخش 
مكان استقرار (

مي تواند 
روستاهاي مجاور 

  )هم باشد

٣  
زنبورداري بر پايه 

  مزارع كلزا
١٥  ١٥  

به عنوان منبع درآمد جانبي 
  براي كشاورزان

با توجه سطح باالي 
كلزا در روستا، كشت 

با بهره گيري از حدود 
دو ماه گل كلزا ظرفيت 

مناسب براي توسعه 
زنبورداري ايجاد مي 

  .شود

  روستا
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٤  
توسعه صنابع 

تبديلي با محوريت 
  سيب زميني

٦٠  ١  
تواند داري ميبه طور معني

در ايجاد اشتغال مستقيم و 
  . غيرمستقيم اثرگذار باشد

سرمايه گذاري متوسط 
  مقياس

و بخش 
  شهرستان

  ٥  ١  سردخانه  ٣

انبار سيب زميني در 
سردخانه در تنظيم بازار و 
افزايش درآمد كشاورزان 

  .موثر است

  بخش/ دهستان  

٣  
احداث پمپ بنزين 

  و گاز
  ٦    

حداقل فاصله تا پمپ 
كيلومتر  ١٥بنزين 

  است
  دهستان

  ١٠  ٥  مشاغل خدماتي  ٢
تواند در تنوع معيشتي و مي

مؤثر  درآمدزايي روستاييان
  .باشد

در ايام برداشت سيب 
زميني جمعيت شاغل 

 ٥/٢در روستا به حدود 
  .برابر مي رسد

  خود روستا

        ٢٢٦-٢٤٦  مجموع اشتغال مورد انتظار

  

به نتايج كيفي برنامه نيز ) ١٢(، 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  - ٢٨ول جد

رتبه 

  اولويت
  هانيازمندي  پيامد  اولويت

قلمرو 

  عملكردي

١  

استقرار نظام پنجره واحد در صدور 

مجوز و پروانه هاي سرمايه گذاري 

  روستايي

  كل استان  هماهنگي بين بخشي  ها تسهيل فرايند اداري و كاهش هزينه

١  
تشكيل تعاوني هاي زنجيره ارزش 

  احصا شده
  سرمايه گذاري مشترك و توزيع ريسك

همكاري و مشاركت 

  اجتماعي
  روستا

١  
راه اندازي انجمن صادركنندگان 

  سيب زميني ناحيه

زني توليدكنندگان و بهبود قدرت چانه

  افزايش سهم سود آنها از فروش 

عمده مالكان روستا ظرفيت 

ر كننده تبديل شدن به صاد

  .را دارند

/ روستا

  بخش

٢  
افزايش بهره وري كشت سيب 

  زميني
  افزايش درآمد معني دار كشاورزان

نيازمند انتقال دانش و 

  مهارت  و مشاوره
  روستا

١  
كنترل تخريب منابع خاكي به ويژه 

  با كاشت سيب زميني

با استفاده بي رويه از كود و سموم عوارض 

و جامعه  مستقيم و غيرمستقيم آن، روستا

  را تهديد مي كند

نظارت و بررسي ميداني از 

  وضعيت خاك
  روستا

٢  
تعيين تكليف اختالف با اوقاف در 

  روستا

اختالف، صدور مجوزهاي سرمايه گذاري 

  .در روستا را مختل نموده است
  روستا  
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وستا هاي اقتصادي و اشتغالزاي موجود رتعيين اقدامات مناسب براي ارتقاء ظرفيت فعاليت .٦

  )طرح هاي عمراني مورد نياز روستا(

 ايجاد ناحيه صنعتي در روستا -١

 فرسودگي شبكه آب روستا -٢

 مرمت قلعه تاريخي -٣

  كار جوياي خانوار سرپرستان و جوانان شناسايي طريق از انساني نيروي شناسي ظرفيت. ٧

 آموزش توسعه زنجيره ارزش كلزا و ترويج زنبورداري بر پايه كلزا .١

 درسي دوره دبيرستان مبتني بر مهارت و دانش كشاورزي ايجاد واحدهاي .٢

 آموزش و ترويج دامداري سبك مدرن و اصالح نژاد شده .٣

 آموزش اصول بازرگاني و مهارت هاي صادرات محصوالت كشاورزي .٤
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  روستاي شرور - ٢

محمد خلج و  روستاي شرور مجاور با روستاهاي. روستاي شرور به لحاظ سياسي، تابع دهستان بزينه رود مي باشد

ترين مسير به مركز استان نيز كيلومتر و فاصله كوتاه ١٥) زرين رود(فاصله روستاي شرور تا مركز بخش . بزين است

  . نشان داده شده است) ٧(تصوير هوايي روستا در تصوير . باشدكيلومتر مي ١٤٥

  
تصوير هوايي از روستاي توپقره - ٢٣تصوير   

  
شان داده شده است، روند تغييرات جمعيتي روستا در سه دهه اخير نشان دهنده ثبات ن) ٧(همانطور كه در نمودار 

 ١٣٩٥الي  ١٣٩٠هاي است، هر چند طي سال ١٣٩٠باالترين ميزان جمعيت مربوط به سال . جمعيتي روستا است

 .در حال حاضر، مهاجرت در روستا محدود مي باشد. جمعيت روستا به ميزان كمي كاهش يافته است

  
  )مركز آمار ايران: ماخذ( ١٣٤٥- ١٣٩٥دهه  ٥روند تغييرات جمعيت روستاي شرور در  - ٥مودار ن
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 سنجي ايجاد زنجيره شناسايي و امكان -هدفبرنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي . ١

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

 توسعه زنجيره ارزش دام سبك  -١

ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي بندي قابليتي، توصيف و اولويتشناساي. ٢

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا 

  هاي اصليقابليت. ١-٢

  ساختار توليد و درآمد روستاي شرور -٢٩جدول 

  مالحظه  موضوع  شاخص رديف

  )تن ٩٠(، يونجه )تن ١٣٥(ني زمي، سيب)تن ١٧٩٥(گندم   -  توليدات اصلي  ١

٢  
اتكا درآمدي روستا در 

  بخش كشاورزي
  زراعت

دامداري . است) گندم ديم(درصد از درآمدهاي كشاورزي روستا از زراعت  ٥٠حدود 

البته، در اين روستا به صورت . دومين محل امرار معاش روستاييان است) دام سبك(

 ١١٥٠كندو با توليد  ١١٣وجود (گيرد محدود فعاليت زنبورداري نيز صورت مي

  ). كيلوگرم عسل

٣ 
اتكا درآمدي روستا در 

  بخش غيركشاورزي
  ضعيف  

٤  

برآورد رتبه روستا در ارزش 

ستانده بخش كشاورزي در 

  بخش

  بسيار ضعيف  

  

  ي روستاي شرورها و تنگناهاقابليت - ٣٠جدول 

  شاخص هاي اصلي  رديف  

  ارزيابي

امتياز از (

١٠(  

  توضيح

  قوت

  حلقه چاه عميق ٣داراي   ٣  نابع آبم  ١

  هكتار زمين قابل كشت ديمي ١٦٠٠داراي   ٣  زمين هاي كشاورزي و مرتع  ٢

  ٦  نيروي انساني  ٣
روستا، مهاجرت و تحصيالت پايين، تامين نيروي  كاهش جمعيت

  انساني روستاهاي بزين و كهال

  .ستان زنجان و استان همدان استروستا در مجاورت مرز بين ا  ٧  دسترسي و امكانات زيرساختي  ٤

  ٣  مشاركت اجتماعي  ٥
با توجه به توان درآمدي پايين روستا مشاركت اهالي روستا در 

  .تامين امكانات آموزشي و بهداشتي ضعيف است

  ٢  ارزش ستانده كل روستا  ٦
از نظر شاخص ارزش سرانه ستانده، اين روستا جايگاه ضعيفي در 

  بخش را دارد

٧  
ي سرمايه گذاري و تامين توانمند

  آورده مالي
٣    
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  ضعف

 خشك شدن منابع آب هاي جاري و چشمه ها  ٧  كاهش شديد منابع آب  ١

 توزيع نامتوازن منابع آب موجود  ٢
٨  

 
 

   ٦ مهاجرت و تحصيالت پايين روستا  ٢

   ٣ دوري از مركز  ٤

  ١  فرصت
همجواري با روستاي هاي كهال و 

  بزين
  انساني روستاهاي مجاور امكان تامين نيروي  ٥

  تهديد

  ٤  افت منابع آبي منطقه  ١
در روستاهاي مجاور به ويژه استان همدان، برداشت منابع آبي 

  . گسترده و با نظارت حداقلي است

٢  
عدم صدور مجوز چاه عميق 

  متناسب با نياز آبي روستا
٦    

 
  . ترسيم شده است) ٨(دي روستا در نمودار روستا، نمودار جهت گيري راهبر SWOTبا توجه به امتياز ماتريس 

  

 SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  - ٦نمودار 

  
  

  جمع بندي راهبرد توسعه روستا

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

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

ها و خدمات هاي روستا با تاكيد بر برندسازي فعاليتبندي مهمترين ظرفيتشناسايي و اولويت. ٣

  ها جهت تحرك اقتصادي روستابراي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران

  توسعه دام سبك -١
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گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با  هاي سرمايهوژهها و پربندي طرحتعيين و اولويت .٤

  مقياس كاركردي در سطح روستا

 توسعه دام سبك اصالح نژاد شده تا مقياس متوسط -١

و تعيين تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا  - ٥

  اولويت آنها

  .  آورده شده است) ١٥(به صورت خالصه در جدول قتصادي و اشتغالزايي روستا نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه ا
  نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا -٣١جدول 

رتبه 

  اولويت
  اولويت

تعداد 

  واحد

حداكثر اشتغال 

  )نفر(مستقيم 

تاثير در 

  درآمد
  مالحظات

قلمرو 

عملكردي 

  پروژه

١  

پرورش دام 

ك اصالح نژاد سب

  شده

واحد  ٦

١٠٠ 

  راسي

١٠ -١٥    

با توجه به امكان تامين نهاده ها در روستا و 

دوري از بازار اولويت روستا توسعه دام 

  .سبك صنعتي است

  خود روستا

        ١٠ -١٥  مجموع اشتغال مورد انتظار

به نتايج كيفي برنامه نيز ) ١٦(ول ، در جدبرنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاعالوه بر نتايج كمي حاصل از 

  . اشاره شده است
  مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا كيفينتايج  -٣٢جدول 

رتبه 

  اولويت
  نيازمندي ها  پيامد  اولويت

قلمرو 

  عملكردي

١  
افزايش دبي مجوز حفر چاه موجود 

  ٢٠به  ٦از 

افزايش اشتغال معيشتي روستا و 

  توقف مهاجرت

توزيع متوازن منابع آب 

  در ناحيه
  روستا

  

طرح (هاي اقتصادي و اشتغالزاي موجود روستا اقدامات مناسب براي ارتقاء ظرفيت فعاليت . ٦

  )هاي عمراني مورد نياز روستا

ي نظر به توزيع نامتوازن منابع آبي ناحيه روستاها: ليتر در ثانيه ٢٠به ٦افزايش دبي مجوز حفر چاه موجود از  -١

مجاور، با كاهش يك درصد از سهميه شارژ روستاهاي باالتر امكان افزايش برداشت چاه عميق داراي مجوز اين روستا 

  .اين موضوع مهم ترين درخواست روستاييان است. وجود دارد

  كار جوياي خانوار سرپرستان و جوانان شناسايي طريق از انساني نيروي شناسيظرفيت. ٧

 ايش بازده دامداري سبك در روستاتوسعه مهارت هاي افز -١
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  روستاي حي - ٣

روستاي حي آخرين روستاي زنجان در . روستاي حي به لحاظ سياسي، تابع دهستان بزينه رود و مركز آن مي باشد

فاصله . اين روستا مجاور با روستاهاي كهال و بلگه و توزلو است). ٨تصوير (باشد ناحيه مرزي با استان همدان مي

كيلومتر مي  ١٥٧كيلومتر و فاصله كوتاه ترين مسير به مركز استان نيز  ٢٩) زرين رود(تا مركز بخش  روستاي حي

  .باشد

  
تصوير هوايي از روستاي حي - ٢٤تصوير   

  
با توجه به اطالعات مندرج، . نشان داده شده است) ٩(روند تغييرات جمعيتي روستا در سه دهه اخير در نمودار 

 . د بوده و جمعيت روستا نسبتاً ثابت بوده استمهاجرت در روستا محدو

  
  ١٣٤٥- ١٣٩٥دهه  ٥روند تغييرات جمعيت روستاي حي در  - ٧نمودار 

  



 ١٣٩٧ - يي استان زنجان زايي روستا برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال

۵٨  

-سنجي ايجاد زنجيره شناسايي و امكان -هدفبرنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي . ١

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

 )داراي اولويت(ش دام سبك و سنگين توسعه زنجيره ارز -١

 توسعه زنجيره ارزش تامين خوراك دام -٢

ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي بندي قابليت شناسايي، توصيف و اولويت. ٢

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا 

  هاي اصليقابليت. ١- ٢
  روستاي حيساختار توليد و درآمد  -٣٣جدول 

  مالحظه  موضوع  شاخص رديف

  -  توليدات اصلي  ١
 ٣٧٥(، يونجه )تن ٢٢٨٠(، محصوالت جاليزي )تن ١٤٥٣٥(سيب زميني 

  )تن ٩٠٥(، گندم )تن

٢  
اتكا درآمدي روستا در بخش 

  كشاورزي
  زراعت

. درصد از درآمدهاي كشاورزي روستا از توليدات زراعي است ٧٥تا  ٧٠حدود 

  . رودامرار معاش روستاييان به شمار ميدامداري دومين محل 

٣ 
اتكا درآمدي روستا در بخش 

  غيركشاورزي
  .ضعيف مي باشد  

٤  
برآورد رتبه روستا در ارزش ستانده 

  بخش كشاورزي در بخش
  خيلي خوب است  

  

  ي روستاي حيها و تنگناهاقابليت - ٣٤جدول 

  شاخص هاي اصلي  رديف  
امتياز از (ارزيابي

١٠(  
  توضيح

  قوت

  چشمه ٢حلقه چاه عميق و نيمه عميق و  ٤٠داراي   ٩  منابع آب  ١

٢  
زمين هاي كشاورزي و 

  مرتع
  هكتار زمين قابل كشت و حاصل خيز ١٤٠٠داراي   ٩

  روستا پايداري و حفظ جمعيت  ٩  نيروي انساني  ٣

٤  
دسترسي و امكانات 

  زيرساختي
  .استروستا در مجاورت مرز بين استان زنجان و استان همدان   ٨

    ٧  مشاركت اجتماعي  ٥

  ٧  ارزش ستانده كل روستا  ٦
از نظر شاخص ارزش سرانه ستانده، اين روستا جايگاه خيلي مناسب در 

  .بخش را دارد

٧  

توانمندي سرمايه 

گذاري و تامين آورده 

  مالي

  وجود عمده مالكان و كشاورزان با عملكرد نزديك به نمونه كشوري  ٨

  ٣ ستاندوري از مركز ا  ١  ضعف
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  ٥  تخريب منابع خاك  ٢
كاران همداني تهديد تخريب هاي كشاورزي به سيب زمينيبا اجاره زمين

  .منابع خاك با مصرف بي رويه كود و سموم شيميايي وجود دارد

  ١  فرصت

امكان تامين خدمات 

مورد نياز از رزن و 

  همدان

٥    

  تهديد
  ٧  افت منابع آبي منطقه  ١

ويژه استان همدان، برداشت منابع آبي گسترده و در روستاهاي مجاور به 

طي ده سال اخير سطح منابع آب زيرزميني . با نظارت حداقلي است

  . متر دچار كاهش شده است ٤٠بيش از 

        

 
  . ترسيم شده است) ١٠(روستا، نمودار جهت گيري راهبردي روستا در نمودار  SWOTبا توجه به امتياز ماتريس 

  

 SWOTبرد توسعه روستا بر اساس تحليل راه - ٨نمودار 

  
  

  جمع بندي راهبرد توسعه روستا 

وارد بر خود، از نقاط قوت موجود  يدهايفرار از تهد يبرا روستا ،ياستراتژ نيدر ا: ST )رقابتي( راهبرد منتخب

  .كند ياستفاده م روستا

ازي فعاليتها و خدمات بندي مهمترين ظرفيتهاي روستا با تاكيد بر برندس شناسايي و اولويت. ٣

  براي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشرانها جهت تحرك اقتصادي روستا

  توسعه زنجيره ارزش دام سبك و سنگين -١

 توسعه آبزيان -٢

 هاي كشاورزيتوسعه بخش توليد ادوات و قطعات ماشين -٣
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ه اقتصادي و اشتغالزايي با گذاري توسعهاي سرمايهها و پروژهبندي طرح تعيين و اولويت .٤

  مقياس كاركردي در سطح روستا

 توسعه دام سبك اصالح نژاد شده تا مقياس متوسط -١

 توسعه دام سنگين تا مقياس بزرگ -٢

 توسعه پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره -٣

 ايجاد واحد كنسانتره و خوراك دام -٤

 افزايش بهره وري كشت سيب زميني -٥

 ه با كاشت سيب زمينيكنترل تخريب منابع خاكي به ويژ - ٦

 ايجاد سردخانه -٧

 توسعه بخش توليد ادوات كشاورزي -٨

 ايجاد واحدهاي خدماتي و مشاغل كوچك خدماتي -٩

و تعيين تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا  - ٥

  اولويت آنها

  . آورده شده است) ١٩(به صورت خالصه در جدول يي روستا نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزا
   نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا - ٣٥جدول 

رتبه 

  اولويت
  اولويت

تعداد 

  واحد

حداكثر 

اشتغال 

مستقيم 

  )نفر(

  مالحظات  تاثير در درآمد
قلمرو عملكردي 

  پروژه

١  

پرورش دام 

سبك اصالح 

  نژاد شده

واحد  ٤

٥٠٠ 

  راسي

٢٠ -٢٥    
با توجه به امكان تامين نهاده ها 

  در روستا 
  خود روستا

٢  
پرورش دام 

  سنگين صنعتي

واحد  ٣

٣٠٠ 

  راسي

٦٠-٨٠    

امكان تامين نهاده ها در روستا 

وجود دارد، ولي با  بازار مصرف 

  .شير  فاصله زيادي دارند

  خود روستا

٣ 

توسعه پرورش 

ماهي در 

استخرهاي 

 رهدومنظو

  

١٠ 

  واحد
١٥-٢٠  

ستخرهاي ماهي، كود ماليمي را ا

براي زمين هاي كشاورزي تامين 

مي كنند و طبق برآورد انجام شده 

كيلوگرم به ازاي هر  ١٥٠حدود 

تن توليد ماهيان سردآبي در 

مصرف كودهاي فسفاته و نيتراته 

  .صرفه جويي مي شود

با توجه به وجود چاه هاي عميق 

ستخرهاي متعدد، امكان ايجاد ا

استخرهاي دو ماهي واسط در 

البته، با . وجود دارد   منظوره

توجه به قطعي برق، روستاييان 

تمايل چنداني براي ايجاد اين 

  .استخرها ندارند

  خود روستا

٢  
واحد كنسانتره 

  و خوراك دام
٤  ١  

عالوه بر ايجاد اشتغال مستقيم، 

تواند به طور قابل توجهي در مي

خوراك دام  هاي تهيهكاهش هزينه

با توجه به توليد كاه، امكان 

توليد كنجاله كلزا، توليد علوفه و 

امكان دامداري صنعتي، در 

در سطح بخش 

مكان استقرار مي (

تواند يكي از 
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تكميل زنجيره ارزش توليدات   .تأثيرگذار باشد

  .روستا مناسب مي باشد

روستاهاي مجاور 

  )هم باشد

  

بخش  توسعه

توليد ادوات و 

- ماشينقطعات 

  هاي كشاورزي

٤-٦  ١  

با توجه به نبود كارگاه تعمير و 

توليد ادوات و قطعات كشاورزي در 

اندازي سطح دهستان و بخش، راه

تواند با ارايه خدمات اين كارگاه مي

به روستاهاي همجوار در بهبود 

  . درآمد روستاييان مؤثر باشد

با توسعه واحد موجود توليد 

ش ادوات كشاورزي امكان گستر

  .بازار محصول وجود دارد

  در سطح بخش

  ٥  ١  سردخانه  ٣

انبار سيب زميني در سردخانه در 

تنظيم بازار و افزايش درآمد 

  . كشاورزان موثر است

  

در سطح بخش 

مكان استقرار مي (

تواند يكي از 

روستاهاي بخش 

  )هم باشد

  ١٠  ٥  مشاغل خدماتي  ٢
تواند در تنوع معيشتي و مي

  .ان مؤثر باشددرآمدزايي روستايي

در ايام برداشت سيب زميني 

جمعيت شاغل در روستا به 

  .برابر مي رسد ٥/٢حدود 

  روستا

مجموع اشتغال مورد 

  انتظار
١٢٨-١٦٠        

به نتايج كيفي برنامه نيز ) ٢٠(، 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  - ٣٦جدول 

رتبه 
  اولويت

  نيازمندي ها  پيامد  اولويت
قلمرو 

  عملكردي

١  
استقرار نظام پنجره واحد در 

صدور مجوز و پروانه هاي سرمايه 
  گذاري روستايي

  كل استان  هماهنگي بين بخشي  ها تسهيل فرايند اداري و كاهش هزينه

٢  
افزايش بهره وري كشت سيب 

  زميني
  افزايش معني دار درآمد كشاورزان

نيازمند انتقال دانش 
  و مهارت  و مشاوره 

  روستا

١  
كنترل تخريب منابع خاكي به 

  ويژه با كاشت سيب زميني

با استفاده بي رويه از كود و سموم عوارض 
مستقيم و غيرمستقيم آن، روستا و جامعه را 

  .تهديد مي كند

ت و بررسي نظار
ميداني از وضعيت 

  خاك
  روستا

   

هاي اقتصادي و اشتغالزاي موجود روستا تعيين اقدامات مناسب براي ارتقاء ظرفيت فعاليت .٦

  ) طرح هاي عمراني مورد نياز روستا(

 .نفر تصادف و فوت نموده اند ٦طبق شواهد ارائه شده در اين ورودي : اصالح هندسي جاده ورودي به روستا -١

  
 

 حادثه خيز
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خيز در ورودي روستامحل حادثه - ٢٥تصوير   

  
  كار جوياي خانوار سرپرستان و جوانان شناسايي طريق از انساني نيروي شناسي ظرفيت. ٧

 آموزش و ترويج توسعه پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره -١

 آموزش و ترويج دامداري سبك مدرن و اصالح نژاد شده -٢
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  روستاي بزين -٤

روستاي بزين آخرين روستاي زنجان در . سياسي، تابع دهستان بزينه رود و مركز آن مي باشدروستاي بزين به لحاظ 

فاصله روستاي بزين تا . اين روستا مجاور با روستاهاي كهال است). ١٠تصوير (ناحيه مرزي با استان همدان مي باشد 

  .كيلومتر مي باشد ١٤٨استان نيز  فاصله كوتاه ترين مسير به مركز. باشد كيلومتر مي ٢٠) زرين رود(مركز بخش 

  
تصوير هوايي از روستاي بزين - ٢٦تصوير   

 
. ، روند تغييرات جمعيتي روستا در سه دهه اخير نشان دهنده ثبات جمعيتي روستا است)١١(با توجه نمودار 

 . مهاجرت در روستا محدود بوده است

  )مركز آمار ايران: ماخذ( ١٣٤٥- ١٣٩٥دهه  ٥روند تغييرات جمعيت روستاي بزين در  - ٩نمودار 

  
 سنجي ايجاد زنجيره شناسايي و امكان -فبرنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هد. ١

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

 )داراي اولويت(توسعه زنجيره ارزش دام سبك و سنگين  -١
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 توسعه زنجيره ارزش تامين خوراك دام -٢

 در زنجيره ارزش توليد سيب زمينيمشاركت  -٣

ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي بندي قابليت شناسايي، توصيف و اولويت. ٢

  منابع توليد و نظام فعاليتي جهت توليد و اشتغال روستا 

  قابليت هاي اصلي. ١- ٢
  ساختار توليد و درآمد روستاي بزين -٣٧جدول 

  مالحظه  موضوع  شاخص رديف

  -  توليدات اصلي  ١
 ١٧٨٨(، گندم )تن ٣٢٤٠(، محصوالت جاليزي )تن ٢٢٩٥٠(سيب زميني 

  ) تن ٤٠٠(، كلزا )تن ١٤٢٥(،  يونجه )تن

  زراعت  اتكا درآمدي روستا در بخش كشاورزي  ٢

درصد از درآمدهاي كشاورزي روستا از توليدات زراعي   ٨٥تا  ٨٠حدود 
. ر معاش روستاييان استدومين محل امرا) دام سبك(دامداري . است

همچنين در اين روستا به صورت محدود به توليد عسل نيز پرداخته شده 
  ).كيلوگرم ١٢٠٠كندو با توليد  ١٢٠(است 

٣ 
اتكا درآمدي روستا در بخش 

  غيركشاورزي
  .ضعيف مي باشد  

٤  
برآورد رتبه روستا در ارزش ستانده 

  بخش كشاورزي در بخش
  خيلي مناسب است  

  

  ي روستاي بزينها و تنگناهاقابليت - ٣٨جدول 

  شاخص هاي اصلي  رديف  
امتياز از (ارزيابي

١٠(  
  توضيح

  قوت

  چشمه ٢حلقه چاه و  ٤٠داراي   ٩  منابع آب  ١

٢  
زمين هاي كشاورزي و 

  مرتع
  هكتار زمين قابل كشت و حاصل خيز ٣٠٠٠داراي   ٩

  روستا پايداري و حفظ جمعيت  ٩  نيروي انساني  ٣

٤  
و امكانات  دسترسي

  زيرساختي
  .روستا در مجاورت مرز بين استان زنجان و استان همدان است  ٨

    ٨  مشاركت اجتماعي  ٥

  ٧  ارزش ستانده كل روستا  ٦
از نظر شاخص ارزش سرانه ستانده، اين روستا جايگاه خيلي 

  .مناسب در بخش را دارد

٧  
توانمندي سرمايه گذاري 

  و تامين آورده مالي
  ه مالكان و كشاورزان با عملكرد خوبوجود عمد  ٧

  ضعف

  ٣ دوري از مركز استان  ١

  ٥  تخريب منابع خاك  ٢
كاران همداني، تهديد با اجاره زمين هاي كشاورزي به سيب زميني

تخريب منابع خاك با مصرف بي رويه كود و سموم شيميايي وجود 
  .دارد

    ٥  فقدان الگوي بهينه كشت  ٣
    ٥دمات از امكان تامين خ  ١  فرصت
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  رزن و همدان

  تهديد
  ٦  افت منابع آبي منطقه  ١

رويه از منابع آب در روستاهاي مجاور به ويژه به دليل برداشت بي
هاي اخير دچار افت شده استان همدان، منابع آب روستا در سال

  . است
        

 
  . ترسيم شده است) ١٢(نمودار روستا، نمودار جهت گيري راهبردي روستا در  SWOTبا توجه به امتياز ماتريس 

  

 SWOTراهبرد توسعه روستا بر اساس تحليل  - ١٠نمودار 

 
  جمع بندي راهبرد توسعه روستا 

وارد بر خود، از نقاط قوت موجود  يدهايفرار از تهد يبرا روستا ،ياستراتژ نيدر ا: ST )رقابتي( راهبرد منتخب

  .كند ياستفاده م روستا

ها و خدمات هاي روستا با تاكيد بر برندسازي فعاليتي مهمترين ظرفيتبند شناسايي و اولويت. ٣

  ها جهت تحرك اقتصادي روستابراي تعيين محورهاي توليد يا خدمات داراي اولويت و پيشران

  توسعه زنجيره ارزش دام سبك و سنگين .١

 توسعه آبزيان .٢

 توسعه توان صادراتي سيب زميني .٣

گذاري توسعه اقتصادي و اشتغالزايي با هاي سرمايهروژهها و پبندي طرحتعيين و اولويت .٤

  مقياس كاركردي در سطح روستا

 توسعه دام سبك اصالح نژاد شده تا مقياس متوسط .١

 توسعه دام سنگين تا مقياس متوسط .٢

 توسعه پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره .٣

 ايجاد واحد كنسانتره و خوراك دام .٤
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۶۶  

 افزايش بهره وري كشت سيب زميني .٥

 ترل تخريب منابع خاكي به ويژه با كاشت سيب زمينيكن .٦

 ايجاد سردخانه .٧

 ايجاد واحدهاي خدماتي و مشاغل كوچك خدماتي .٨

 مشاركت در زنجيره ارزش توليد سيب زميني ناحيه .٩

و تعيين تعيين نتايج كيفي و كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا  - ٥

  اولويت آنها

  . آورده شده است) ٢٣(به صورت خالصه در جدول رد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا نتايج كمي مو
  نتايج كمي مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستا -٣٩جدول 

رتبه 
  اولويت

  اولويت
تعداد 
  واحد

حداكثر 
اشتغال 
مستقيم 

  )نفر(

  مالحظات  تاثير در درآمد
قلمرو 
ي عملكرد
  پروژه

١  
پرورش دام 
سبك اصالح 

  نژاد شده

واحد  ٦
٤٠٠ 
  راسي

٢٤ -٣٢    
با توجه به امكان تامين 

  نهاده ها در روستا
  خود روستا

٢  
پرورش دام 

  سنگين صنعتي

واحد  ٤
٤٠٠ 
  راسي

٤٠-٦٠    

امكان تامين نهاده ها در 
روستا وجود دارد ولي يا  
بازار مصرف شير  فاصله 

  .زيادي دارند

  خود روستا

٣ 

توسعه پرورش 
ماهي در 

استخرهاي 
 دومنظوره

  

١٠ 
  واحد

١٥-٢٠  

ستخرهاي ماهي، كود ماليمي را ا
براي زمين هاي كشاورزي تامين 
مي كنند و طبق برآورد انجام 

كيلوگرم به  ١٥٠شده حدود 
ازاي هر تن توليد ماهيان 

سردآبي در مصرف كودهاي 
فسفاته و نيتراته صرفه جويي 

  .مي شود

وجود چاه با توجه به 
هاي عميق متعدد، 

امكان ايجاد استخرهاي 
ماهي واسط در 

   استخرهاي دو منظوره
  وجود دارد

  خود روستا

٢  
واحد كنسانتره 
  و خوراك دام

٣  ١  

عالوه بر ايجاد اشتغال مستقيم، 
تواند به طور قابل توجهي در مي

هاي تهيه خوراك كاهش هزينه
  .دام تأثيرگذار باشد

اه، با توجه به توليد ك
امكان توليد كنجاله كلزا، 

توليد علوفه و امكان 
دامداري صنعتي، در 
تكميل زنجيره ارزش 

توليدات روستا مناسب 
  مي باشد

در سطح بخش 
مكان استقرار (

مي تواند يكي از 
روستاهاي مجاور 

  )هم باشد

  
بخش  توسعه

توليد ادوات و 
- قطعات ماشين

٤-٦  ١    
يا توسعه واحد موجود 

وليد ادوات كشاورزي ت
امكان گسترش بازار 

  در سطح بخش
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۶٧  

  محصول وجود دارد  هاي كشاورزي

  ٥  ١  سردخانه  ٣
انبار سيب زميني در سردخانه 
در تنظيم بازار و افزايش درآمد 

  .كشاورزان موثر است
  

در سطح بخش 
مكان استقرار (

مي تواند يكي از 
روستاهاي بخش 

  )هم باشد

٢  
مشاغل 
  خدماتي

٨  ٥ 
معيشتي و تواند در تنوع مي

  .درآمدزايي روستاييان مؤثر باشد

در ايام برداشت سيب 
زميني جمعيت شاغل 

 ٥/٢در روستا به حدود 
  .برابر مي رسد

  روستا

مجموع اشتغال مورد 
  انتظار

٩٩- ١٣٣        

يز به نتايج كيفي برنامه ن) ٤(، 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  -٤٠جدول   

رتبه 
  اولويت

  نيازمندي ها  پيامد  اولويت
قلمرو 

  عملكردي

١  
راه اندازي انجمن 

صادرگنندگان سيب 
  زميني ناحيه

زني بهبود قدرت چانه
توليدكنندگان و افزايش 
  سهم سود آنها از فروش 

ده مالكان روستا ظرفيت عم
تبديل شدن به صادر كننده را 

  .دارند
  بخش/ روستا

٢  
افزايش بهره وري توليد 

  سيب زميني
افزايش معني دار درآمد 

  كشاورزان
نيازمند انتقال دانش و مهارت  و 

  مشاوره
  روستا

١  
كنترل تخريب منابع 

خاكي به ويژه با كاشت 
  سيب زميني

با استفاده بي رويه از كود 
سموم عوارض مستقيم  و

و غيرمستقيم آن، روستا 
و جامعه را تهديد مي 

  .كند

نظارت و بررسي ميداني از 
  وضعيت خاك

  روستا

  

هاي اقتصادي و اشتغالزاي موجود روستا عيين اقدامات مناسب براي ارتقاء ظرفيت فعاليتت -٦

  ) طرح هاي عمراني مورد نياز روستا(

 ر شده آب شرب به منظور رفع مشكل آهكي بودن آب شرب روستانيازمندي به برقي نمودن چاه حف -١

  كار جوياي خانوار سرپرستان و جوانان شناسايي طريق از انساني نيروي شناسي ظرفيت-٧

 آموزش و ترويج توسعه پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره .١

 آموزش و ترويج دامداري سبك مدرن و اصالح نژاد شده .٢

 ارت هاي صادرات محصوالت كشاورزيآموزش اصول بازرگاني و مه .٣



 

  
  


