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معرفی شهرستان چاراویماق
شهرستان چار اویماق از شهرستان های استان آذربایجان شرقی بوده که در سال ۱۳۷۹از شهرستان هشترود جدا و به
عنوان یک شهرستان با مرکزیت شهر قره آغاج تبدیل گردید .محصول محوری آن گندم بوده که در استان به عنوان انبار
غله مطرح می باشد  .در خصوص وجه تسمیة چاراویماق روایات متعددی ذکر شده است که بنابر یکی از معروفترین آنها
نام منطقه چاواویماق در زبان ترکی "چاو" به مرور زمان به "چار" تغییر یافته است .چاو به معنی پول بوده و "اویماق"
به معنی کندن و یا ضرب بوده که ترکیب آنها یعنی محل ضرب سکه و پول است
این شهرستان در شمال غرب فالت ایران و جنوب استان آذربایجان شرقی قرار دارد که از شرق با شهرستان میانه ،از
شمال با شهرستان هشترود  ،از غرب با مراغه و از جنوب با شهرستان ماهنشان استان زنجان و شهرستان تکاب استان
آذربایجان غربی همجوار است .مساحت کل شهرستان ۳۲۰۸کیلومتر مربع و  ۷درصد مساحت استان را به خود اختصاص
داده است از لحاظ وسعت در رده چهارم استان قرار دارد .این شهرستان ازنظر ژئومورفولوژی یک ناحیه کوهستانی
مرتفع با پستی وبلندیهای متعدد میباشد .رشته کوههای اربط و تخت سلیمان بهعنوان یکی از عوارض مهم کوهستانی
استان در جنوب آن قرارگرفته است .این شهرستان دارای تابستانهای معتدل و خنک و زمستانهای طوالنی و پربرف
میباشد میانگین بارندگی ساالنه شهرستان ۳۱۰میلی متر و میانگین دما ۱۵درجه می باشد.
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غالت(گندم و جو)
شهرستان چاراویماق با سطح زیر کشت غالت  75600هکتار گندم و  2800هکتار جو به عنوان انبار غله استان مطرح بوده
است  .کشت گندم به عنوان یکی از مهم ترین رسته های درآمدی مردم شهرستان بوده است که غالبا بصورت دیم می باشد .
تولید این محصول در برخی از دهستانها هنوز بصورت سنتی می باشد .در مورد تولید جو چون معموال بصورت دستی برداشت
میگردد توسعه چندانی در منطقه پیدا نکرده و محصول تولیدی معموال به عنوان تغذیه جیره دام مورد استفاده قرار میگیرد.اخیرا
نیز کاه گندم و جو افزایش قیمت مناسبی داشته که یا توسط مردم جهت تغذیه دام فروخته و یا به عنوان شک پر کن دام در
فصول خواب گوسفند مورد استفاده قرار می گیرد.انچه از بررسی دیده می شود بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از
مجصول گندم جهت تامین نهاده های تولید در سیستم دامداریها مورد استفاده قرار می گیرد.
حبوبات(نخود)
شهرستان چاراویماق به دلیل بهره مندی از یک میکرو اقلیم مناسب بخصوص در فصول بهار و زمستان و بهره مندی از خاک
مناسب موجب شده تا تولید محصول نخود این منطقه زبان زد در کل استان گردد و تقریبا  70درصد از بهره برداران در هر
روستا در کنار سایر رسته به کشت نخود نیز می پردازند ولی با این وجود نمی توانند ازتمام این ظرفیت بالقوه(میکرو اقلیم و
خاک مناسب) حداکثر بهره برداری بنمایند.
با توجه به میانگین  245میلی متری بارندگی شهرستان و زمین حاصل خیز دیم (بیش از  90هزار هکتار) و شرایط آب و
هوایی خاص موجب شده تا پس از گندم بیش ترین سطح زیرکشت این اراضی ( 6950هکتاربا تولید  4850تن) به محصول
نخود اختصاص یابد.غالب محصول تولیدی این شهرستان بصورت محلی و یا مرکز استان جهت فراوری و بسته بندی ارسال
میگردد و متاسفانه در شهرستان برای این حجم تولید واحد فرآوری و بسته بندی وجود ندارد.

رشد و توسعه پایدار،برنامه ریزی و مدیریت جامع توسعه بخش های مختلف به علت طیف گسترده و تنوع فعالیت های وابسته
و پیوسته به آن ،نقش اساسی در آینده توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر شهرستان و منطقه دارد .لذا سیاستهای توسعه
و نقش مدیریت جامع پتانسیلهای موجود در هر شهرستان و نیز رفع مشکالت و تنگناهای موجود ،موجبات پیدایش و تقویت
مراکز خدماتی و رشد ،شکوفایی و توسعه شهرستان چاراویماق را فراهم خواهد آورد.
کشاورزی
شرایط آب و هوایی ،خاک حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی منطقه ،شهرستان چاراویماق را به منطقه ای مناسب و مستعد برای
کشاورزی تبدیل کرده است .در این سرزمین زیبا ،محصوالت مختلف زراعی و باغی به دست می آید که ضمن تامین مصرف
داخلی به خارج از منطقه و نقاط مختلف کشور هم صادر می شود .این شهرستان با وجود خاک متنوع و حاصل خیز ،منابع
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طبیعی وسیع در زمینه فعالیت های بخش کشاورزی ،یکی از قطب های بزرگ کشاورزی استان آذربایجان شرقی و انبار غله
استان شناخته می شود.
موقعیت مکانی و ویژگی های ژئومورفیکی آن ،امکان ایجاد یک قطب قوی در زمینه کشاورزی ،منابع طبیعی و دام را فراهم
کرده است.از طرفی تنوع آب و هوایی حوزه رود بزرگ آیدوغموش سبب پیدایش مراکز فعالیت های متعدد کشاورزی شده است
که امکان پرورش و کشت محصوالت مختلف کشاورزی در آن فراهم است.
*وسعت اراضی کشاورزی شهرستان چاراویماق ( 72/492هفتاد و دو هزار و چهارصد و نود و دو) هکتار برآورد میگردد که
معادل  %22/5وسعت شهرستان و حدود  %6اراضی قابل کشت استان می شود.
زراعت
شهرستان چاراویماق از قطب های مهم کشاورزی بویژه در تولید گندم ،نخودسفید ،نخود سیاه ،عدس و جو در استان
آذربایجانشرقی می باشد.
سطح زیر کشت کل اراضی

سطح زیر کشت اراضی دیم

رتبه  8استان آذر بایجان شرقی

رتبه  4استان آذربایجان شرقی

 93درصد سطح زیر کشت شهرستان دیم و بقیه ی آن آبی و نیمه آبی هست.
در شرایط عادی به طور متوسط حدود بیش از  100هزار تن محصول کشاورزی شامل  95هزار تن محصول زراعی و  5هزار
تن محصول باغی و صیفیجات تولید شده است.
باغ
محصول عمده باغی شهرستان سیب بوده که حدود  64درصد باغات این شهرستان را به خود اختصاص داده و سایر محصوالت
باغی تظیر گردو،گالبی ،زردآلو ،آلبالو ،بادام ،انگور ،سنجد و  ...نیز به بار می آید.

چالش های بخش کشاورزی
 خروج خام محصوالت کشاورزی از شهرستان

 نبود زنجیره صنایع بسته بندی و تبدیلی وابسته به محصوالت کشاورزی
 پایین بودن راندمان آب در بخش کشاورزی

 کمبود منابع آب مطمئن برای کشاورزی و بروز خشکسالی های پی در پی و افت شدید آبهای زیر زمینی
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مزیت ها
 وجود شرایط جوی و زیر ساختی مناسب برای گسترش و رونق و افزایش بهره وری از لحاظ کشاورزی

 امکان سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع غذایی مرتبط با غالت و حبوبات و صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی و افزایش
ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی
 وجود نیروی کار ارزان و مستعد و عالقه مند در بخش کشاورزی
پیشنهادات جهت سرمایه گذاری
 تغییر روش و مکانیسم کشاورزی از روش سنتی به صنعتی و کشاورزی هوشمند
 فرآوری و بسته بندی انواع محصوالت کشاورزی و گیاهان دارویی
 بسته بندی و درجه بندی محصوالت زراعی

 فراهم کردن زیر ساخت های تولید ماکارونی

 خشک کردن ،فرآوری و بسته بندی میوه جات ،میوه خشک،غالت،حبوبات و خشکبار
 تولید آرد

 پخت انواع نان سنتی و صنعتی

 تولید کیک ،کلوچه ،بیسکویت و...

 فرآوری نخود و مشتقات آن مانند نخودچی آجیل ،آرد نخود ،لپه و...

مزارع گندم
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معدن
شهر ستان چاراویماق از لحاظ مواد معدنی ب سیار غنی بوده و جزو مناطق بی ستگانه ک شور می با شد برا ساس آمار موجود تعدا
 62معدن در شهرستان وجود دارد  11تعداد مورد آن فعال می باشد که از این حیث در استان رتبه اول را دارا می باشد این
معادن تقریبا در تمامی نقاط شهههرسههتان پراکنده می باشههند و بیش از  30نوع ماده معدنی فلزی و غیر فلزی و سههاختمانی از
قبیل انواع معادن گچ ،نمک ،سنگهای ساختمانی و تزئینی ،سیمان سفید ،منگنز ،سلیس ،فلد سپات ،تالک ،کائولین ،خاک
چینی ،میکا ،مس ،روی ،سرب ،آهن ،نقره ،آهک ،آذبست ،ذغال سنگ(کک) کواتزیت ،ذخایر فلزی و منابع خاکرس و ...به وفور
و با ذخیره ب سیار باال در شهر ستان وجود دارند.که اکثر مواد ا ستخراج شده به دلیل نبود واحدهای فرآوری ب صورت خام از
شهر ستان به ا ستانها دیگر خارج می گردد .که تنها  4واحد صنعتی( 3واحد گچ و یک واحد تولید کن سانتره آهن) در حوزه
فراوری این مواد فعال می باشند
عنوان
تعداد واحد صنعتی:

تشریح
تعداد11 :
عنوان محصول میزان تولیدات (تن) تعداد بنگاه

حوزه های فعالیت در
بخش معدن
(11بنگاه های موجود
فعال)
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دهستان/های مستقر

سنگ گچ

150000

3

چار اویماق شرقی

خاک صنعتی

65000

1

چاراویماق جنوب غربی

معدن آهن

70000

2

چار اویماق مرکزی و
جنوب غربی

تراورتن

30000

3

چار اویماق جنوب
شرقی

سنگ الشه
ساختمانی

15000

1

چار اویماق شرقی

زغال سنگ

3000

1

چار اویماق جنوب
شرقی

عنوان
تعداد واحد صنعتی:

تشریح
تعداد7 :
عنوان محصول

صنعت

گچ

میزان تولیدات
(تن)
150000

تعداد
بنگاه
3

(7بنگاه های موجود فعال)

کنسانتره آهن

20000

1

ورقه

ذخیره سازی و
نگهداری غالت در
سیلو

40000

2

چار اویماق مرکزی

قطعات و ادوات
کشاورزی و صنعتی

 20000عدد

1

چاراویماق مرکزی

حوزه های فعالیت در
بخش

سنگ مرمر سبز
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دهستان/های مستقر
چاراویماق شرقی

شهرستان چارویماق از لحاظ جغرافیایی دارای منابع طبیعی بکر وغنی می باشد ودر حوزه گیاهان داروئی وحشی از لحاظ
مصارف درمانی و دارویی پرکاربردمی باشد .
تنوع گیاهان دارویی منطقه :از جمله گیاهان داروئی منطقه کاکوتی ،پونه ،زیره سبز ،چای کوهی ،توهلیجه ،سیم اوتی ،آویشن
آذربایجانی ،اسطوخدوس،ثعلب ،خارمریم ،شیرین بیان،خاکشیر،مرزنجوش،تره کوهی ،موسیر،مریم گلی ،بارهنگ،گل گاوزبان
،میوه نسترن ،خارشتر ،خارخاسک ،بابونه ،بنفشه ،بومادران ،ختمی ،کتیرا ،مرزه،باباآدم،بوقناق،شاهتره،چیله داغی،بوالغ اوتی،
شبدر،خاجه باشی،کاسنی،وبسیاری از اقالم دیگر در مراتع شهرستان به صورت خودرومی روید.
چندین گونه از گیاهان دارویی در منطقه کشت می شود ،که عبارتند از نهال گل محمدی ،زعفران ،کنجد
بالنگو،سیاهدانه،نعناع،مرزنجوش،خاکشیر ،و چند گونه دیگر،که باشرایط اقلیمی ونوع خاک منطقه سازگاری دارند .از لحاظ
کیفیت گیاهان دارویی نیز شهرستان چارویماق بخاطر آب و هوای معتدل کوهستانی و عاری بودن از آالینده های هوا خاک ،
آب و ارتفاع مناسب از سطح دریا منطقه بکر و مناسب
می باشد زعفران و گل محمدی کشت شده در منطقه در کیفیت باالیی هستند.واین دوگیاه دارویی عالوه برجنبه اقتصادی
ودارویی به خاطرزیبایی خاصی که به مزارع کشت شده میبخشندمی توانند عامل جذب گردشگران زیادی شوند.
قابل ذکر است بیشتر گونه های گیاهان داروئی که ذکر شد به مقدار فراوان در منطقه می رویند و آغلب خوراک دام می شود
مقدار ناچیزی از این گونه ها بصورت غیر اصولی توسط بومیان منطقه برداشت می شودوعمالهیچ گونه سودی ازاین نعمت
خدادادی وسرمایه خدادادی برده نمی شود.
بیشتر زمینهای کشاورزی منطقه به کشت گندم اختصاص می یابد که در آمد حاصل پایین بوده و موجب ضرر و زیان اغلب
زمین داران میشود.
که از این نظر کشت وکار گیاهان دارویی به مراتب با صرفه تر از گندم بوده وباترویج وکشت گیاهان دارویی می توان موجب
افزایش قابل توجه عمل کرد و افرایش چند برابری درآمد کشاورزان شدواین کارزمانی تحقق پیدا میکندکه محلی برای فروش
این محصوالت داشته باشندواطمینان خاطرازاین داشته باشندکه بازارفروشی در شهرستان خودشان وجوددارد وقتی یک صنعت
تبدیلی گیاهان دارویی درشهرستان ایجاد شودضمانت خاطری برای کشاورزان ایجاد میشود.
در حوضه صنایع تبدیلی گیاهان داروئی با توجه به سود سرشار و باال یی که وجود دارد می توان در منطقه ،یک فرصت مناسب
برای اشتغال افراد زیادی باشد که اگر موانع موجود در ادارات مربوطه برای اخذ مجوزهای الزم و سهل گرفتن حق انشعابات
برداشته شود و سرمایهگذاری در این زمینه انجام شود می تواند یک فرصت استثنایی برای پیشرفت منطقه باشد .افرادمتخصص
وعالقمندبومی درشهرستان دراین حوضه وجوددارندکه گیرودارهای اداری انگیزه تالش وسرمایه گذاری آنهاراگرفته است .با
توجه به تقاضای زیاد برای اقالم گیاهان دارویی در داخل و خارج از کشور بازارهای مناسب برای فروش این اغالم وجود دارد

9

تولید و فرآوری بسته بندی وبرند سازی می تواند یک گام مهم در این زمینه باشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی گیاهان
داروئی و حمایت از تولید کنندگان و فعاالن این رسته و مانع زدائی و گره گشایی از مشکالت آنها باعث ورود سرمایه در تولید
و ایجاد اشتغال پایدار می شود.
کشت گیاهان دارویی درشهرستان چاراویماق درچند سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است امسال کشت گیاهان
دارویی تقریبا در حدود 150هکتار انجام شده است که حدوداً 20هکتار آن چند ساله بوده بقیه کشت فصلی یک ساله می
باشند که انتظار می رود کشت این اقالم چند برابر شود .اگر مسئولین مربوطه حمایت های الزم را در این زمینه انجام دهند
مردم رغبت بیشتری نشان داده و سطح زیر کشت گیاهان دارویی افزایش می یابد .متاسفانه تا به امروز فعاالن این حوضه در
منطقه نتوانستهاند محصوالت خود را برند سازی کنند و اگر هم تولیدی داشتند با قیمت های نازل به فروش رسانده و عمالً
سودی از آن نبرده اند.

لیست روستاهایی که درحال حاضراین گیاهان درآنهاکشت می شود.
-1مخدوم کندی:گل محمدی-سیاهدانه-کنجد
-2آخساخالر:گل محمدی
-3تازه کند:زعفران
:4آالچیق:زعفران وگل محمدی
-5مهمانلو:کنجد
-6تخت علیا:گل محمدی
-7قوجور:زعفران
قرخ بالغ:کنجدوسیاهدانه
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چندنمونه ازگیاهان دارویی که درمنطقه چاراویماق رشدمی کنندبه همراه تصاویرزیبا.

اسطوخودوس(الواندر)

شبدر قرمز

11

شیرین بیان

زعفران

گزنه انجیره

گل گاو زبان

طبیعت زیبای روستای خادم
12

کندی

چشمه اسرارآمیز پیرسقا
این چشمه در دامنه کوهی موسوم به پیرسقا واقع در  40کیاومتری شهر قرهآغاج و ارتفاع  2200متری از سطح دریاهای آزاد
در موقعیت طول و عرض جغرافیایی  46درجه و  57دقیقه و  36درجه و  52دقیقه چشمه شگفت انگیز و اسرارآمیز پیرسقا
واقع گردیده است که در هرشبانه روز به طور متوسط چهارمرتبه با قدرت شش لیتر در ثانیه جاری و پس از یک ساعت جریان
آب بکلی قطع میشود و از این چشمه هنگام جاری شدن آب صدایی شبیه به صدای هواپیما به گوش میرسد .

تاکنون نظریه قابل قبول و قاطعی درباره این چشمه اسرارآمیز ابراز نگردیده است ،عده ای براین عقیده اند که شاید گازهای
در داخل کوه موجود باشد و موقعی که آب به حد کافی در گودال جمع شده به وسیله گازهای مزبور به بیرون رانده میشود که
این عقیده برمبنای علمی محکمی استوار نیست و نمیتواند حس کنجکاوی بینندگان را ارضا کند ،آب این چشمه گوارا و قابل
شرب است و مناظر اطراف چشمه بسیار دیدنی است .

چشمه اسرار آمیز پیر سقا

13

اهالی روستای پیرسقا و روستاهای همجوار این چشمه را مقدس شمرده و اذعان میدارند که این چشمه به روی مردم ناپاک
وستمگر باز نمیشود و داستانهایی را در جهت توجیه عقیده خویش بیان میکنند ،ریش سفیدان و افراد مسن روستا اظهار می
دارند که اواخر دوره قاچاریه یکی از اربابان مطلق النان منطقه به مدت یک هفته در مقابل این چشمه چادر زد آب به رویش
باز نشد مردم برای رفع مشکالت و برآورن حوائج شرعی خود به این چشمه چنگ میزنند و نذر و قربانی میکنند .
همچنین در قسمت باال دست این چشمه رودخانه فصلی از شاخه آیدوغمیش در جریان است که در یک کیلومتری مسیر خود
آبشار بدیع و دیدنی به ارتفاع  10متر به وجود آورده  ،که این آبشار سنگی یکی از بلندترین آبشارهای طبیعی منطقه است .
که البته خود آبشار در فصول کم آبی دارای چشمهی طبیعی و زیبا بوده و به خود آبشار جلوهای خاص و زیبا میدهد .

آبشار پیرسقا و الله های واژگون
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چشمه آبمعدنی روستای آبگرم ) ایستی سو (

این چشمه در  25کیلومتری شهرستان و در طول شرقی نصفالنهار گرینویچ واقع شده است و ارتفاع دهنه آن از سطح آبهای
آزاد  1950متر است چشمه مزبور در دامنه آب پخشان شمال روستای آبگرم با جریان دائمی و با دبی  20لیتر در ثانیه در
جریان است .

مشخصات فیزیﻜی چشمه
دمای آب آن  42درجه سانتیگراد ) توربیدید  ،شفاف (  ،مزه ) ملحی وگس ( رنگ )بیرنگ (  ،بو )بیبو (  ،تیﭗ آب چشمه
بیکربنات سولفات کلسیک گرم میباشد و آنالیز شیمیایی آب و مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از :
آنیونها و کانیونها ) میلی اکیوالن در لیتر (
سری
اکسید

هیدروژ

کربن

ن

0

کلر

سولفات

کلسیم

جمﻊ

منیزیم

سدیم

پتاسیم

آنیونها
0/5

7

23/5

جمﻊ
کاتیونها

20/3

1

1/7

0/4

23/4

سایر عوامل شیمیایی و گازها ) میلی گرم در لیتر (
آهن

دیاکسیدکربن

H2S

5

500

منفی

آب چشمه جهت درمان دردهای مفاصل و امراض پوستی بسیار مفید بوده و مورد استفاده قرار میگیرد  .ر.ستای مذکور دارای
مناظر زیبای طبیعی بوده و دو برکه در انتهای حوضه آبریز چشمه موجود محل زیست پرندگان وحشی میباشد .
در حال حاضر مجتمع آب درمانی آبگرم مجهز به استخر و دوشهای بهداشتی بوده و راه ارتباطی این روستا آسفالت و قسمت
اندکی از آن خاکی میباشد .از دیگر آبهای گرم معدنی منطقه میتوان به آبگرم منشگه و حمام اشاره کرد.
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استخر آبدرمانی ایستی سو(آبگرم)

استخر آبدرمانی منیشگه
16

غار حاجی آباد(دلیک بوالق)
این غار در  46کیلومتری جنوب شهرستان در دامنه آفتابگیر ارتفاعات اکوزاالن از کوههای تخت سلیمان واقع
شده است ،دهانه این غار در موقعیت جغرافیایی  46درجه و  52دقیقه طول شرقی  36 ،درجه و  49دقیقه
عرض شمالی در ارتفاع  2500متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است  .از دهانه غار آبی با دبی  60لیتر در
ثانیه جریان مییابد  .این غار دارای آبشار و قندیلهای بسیار زیبا و دارای اتاقک طبیعی بوده و آبشار و قندیلهای
آن بسیار دیدنی وبدیع میباشد و در نوع خود بینظیر هستند  .در روبروی غار تپهای نمایان است  ،اهالی آن را
قلعه نادری مینامند .قلعه نادری دارای پلههای حجاری شده است و میتوان از باالی آن شهرهای آذربایجان غربی
و ارتفاعات آذربایجان زیبا را نظارهگر بود .
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غار حاجی آباد (دلیک بوالق)

صخرههای باستانی اوچ قیزالر
همچنین در روستای چرچرا  ،محل معروف اوچ قیزالر و موزاداشی و محوطههای آثار و عالئم زیست انسان مشاهده
میگردد  .در منطقه اوچ قیزالر در میان سه کوه سنگی قلعهای با ارتفاع  30الی  40متر محوطهای است باستانی
که از روی پراکندگی سفال در سطح آن به هزاره اول ق  .م تا دوره اسالمیتخمین زده و همچنین در قسمت
جنوبشرقی به فاصله  700متری اوچ قیزالر ) سه دختران ( قبرستان اسالمی قدیمی متروکه و همچنین بنا به
اظهارات اهالی وجود برج یادبود که در حال حاضر پی و آثار شکستههای آجر در اطراف دیده می شود قرار دارد .

صخره های باستای اوچ قیزالر(سه دختر)
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وجود بقایای حکومت شیعه در مرکز بخش شادیان(آغجه ریش)
19

غار قارقاالن کوهل(قشقه داغی) چاراویماق -منتهی الیه شرقی چاراویماق
هیئت کوهنوردی شهرستان چاراویماق با همراهی تیم غارنوردی استان بمناسبت هفته تربیت بدنی برنامه اکتشاف
غاری واقع در منتهی الیه ضلع شرقی شهرستان چاراویماق را به تاریخ  28مهرماه برگزار نمود.
این غار در دامنه کوهی واقع شده است که اهل بومی آن منطقه آنرا قشقه داغی می نامند.نزدیک ترین روستاها
به این غار عبارتند از  :روستای مخروبه جعفرآباد ،قره صغیر،ذاکرکندی از طرف شمال و روستای چوکتو از طرف
جنوب
صبح گاه روز جمعه  28مهرماه تیم غارنوردی استان بهمراه هیئت کوهنوردی شهرستان به محل عزیمت
کردند.دهانه این غار دارای قطری حدود  50متر می باشد.این غار گودال مانند بوده که غارنوردان برای ورود به آن
بایستی بطور کامال عمودی از آن فرود می آمدند.با آغاز مرحله اولیه اکتشاف غارنوردان حدود  100متر داخل غار
فرود آمدند.سپس با انبوهی از برف و یخچال مواجه شدند.غارنوردان توانستند از شیار بین یخچال برفی و دیواره
سنگی حدود  50متر دیگر فرود بیایند که در ادامه با توجه به اتصال دیوار برفی با صخره ها امکان فرود بیشتر
میسر نگردید ،در پایان با توجه به وجود برف و یخچال فراوان در داخل این غار که به گفته غارنوردان حاصل
تجمیع هزارن ساله آن می باشد.اسم این غار قارقاالن کوهل نامگذاری شد

20

غار قارقاالن کوهل

قلعه سنگی قربان شیر روستای خواجه لر

صخره مریخی روستای قطعه

کوه های رنگی آبگرم

صخره رنگی و مریخی روستای قطعه
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چالش های بخش گردشگری
 عدم وجود راه های زیر ساختی مناسب

 نبود مسافر خانه یا هتل در شهرستان چاراویماق

 عدم معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان از رسانه های ملی

 نبود تابلو مناسب در آزاد راه زنجان تبریز جهت معرفی جاذبه های گردشگری
 عدم وجود مکان تفریحی جذاب برای اهالی شهرستان
مزیت ها
 وجود مناطق گردشگری از جمله دو چشمه آبدرمانی بهره برداری شده و  ۲مورد بهره برداری نشده
 وجود آب و هوای بکر جهت گردشگری

 وجود مکان های تاریخی و جاذبه های گدشگری ناب
پیشنهادات جهت سرمایه گذاری
 ساخت مسافرخانه و هتل

 احداث مکان تفریحی جذاب(از جمله بانجی جامپینگ یا تله کابین بین دوتا آبگرم)
 ایجاد فضای شاد در سد خرمدرق با خرید چند قایق پدالی و ایجاد آالچیق
 ایجاد تور چاراویماق کردی

 برگزاری دوره های غار نوردی و کوه نوردی

 ایجاد خانه های بوم گردی با غذاهای سنتی چاراویماق
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شهرستان چاراویماق براساس سرشماری سال  95بالغ بر  31071نفر جمعیت داشته که از دو بخش (شادیان و
مرکزی)با 6دهستان بنامهای چاراویماق شرقی و چاراویماق جنوب شرقی-چار اویماق جنوب غربی-چار اویماق
مرکزی-قوری چای شرقی -ورقه تشکیل شده است
بررسی سهم اشتغال شهرستان در سه حوزه خدمات و صنعت و کشاورزی این شهرستان نشان می دهد غالب
درآمد مردم به دلیل وجود سرمایه های طبیعی مناسب(اراضی یکپارچه دیم ومراتع گسترده)ادر حوزه کشاورزی و
دامداری بوده که بیش از  75درصد سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که بیشتر درحوزه زراعت بصورت
دیم(گندم و نخود ) و دامداری (دام سبک) می باشد و در مرحله بعد دام سنگین و زنبورداری و باغداری و فرشبافی
قرار دارد.
در حوزه دامداری شهرستان چار اویماق به دلیل برخورداری  150000هکتار مراتع ( 3000درجه یک و 75000
درجه دو  45000درجه سه) با تولید  42300تن علوفه که حدود  47درصد وسعت شهرستان را بخود اختصاص
می دهد  423000راس (  80درصد دام سبک و 20درصد دام سنگین) را در خود جای داده است که به عنوان
منبع اصلی درآمد مردم بعد از گندم می باشد .در کنار دامداری وجود این مراتع و اقلیم خاص این منطقه در برخی
از دهستانهای شهرستان (چار اویماق مرکزی و جنوب غربی و جنوب شرقی ) فعالیت زنبورداری( 30000کلنی)
نیز به چشم می خورد که سالیانه  240تن عسل از این کلنی ها برداشت می گردد.
بعضا برخی تقسیمات سیاسی مناطق خود موجب عقب افتادگی منطقه می گردد چرا که به طور مثال بسیاری از
صنایع به مراکز
شهرستان های اطراف معطوف می گردد و جدا شدن بخشی از این شهرستان ها و تبدیل شدن آن به شهرستان
جدید در کنار
نبود زیرساخت و منابع الزم موجب عدم توسعه یافتگی این شهرستان های جدیدالتاسیس بخصوص در حوزه
صنعت می گردد.
اما حوزه کشاورزی _ رسته های دام سبک و سنگین _ کشت غالت و حبوبات و در مرحله بعد زنبورداری و باغداری
اصلی ترین
منابع تامین سبد معیشتی خانوارهای این شهرستان را به خود اختصاص می دهد .حوزه زراعت این شهرستان غالبا
بصورت دیم
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بوده که که بالغ بر  106000هکتار می گردد و غالبا به کشت گندم )  75000هکتار( ،نخود ) 6950هکتار (،
جو ) 2500هکتار(
،عدس )  50هکتار (علوفه و یونجه دیم )  1500هکتار( و آیش ) 20000هکتار ( اختصاص می یابد.

دید کلی درباره وضعیت دام داری و دام پروری شهرستان چاراویماق
دامداری (دام سبک وسنگین(
در حوزه دامداری شهرستان چار اویماق به دلیل برخورداری  150000هکتار مراتع ( 3000درجه یک و 75000
درجه دو  45000درجه سه) با تولید 42300تن علوفه که حدود  47درصد وسعت شهرستان را به خود اختصاص
می دهد 423000راس ( 80درصد دام سبک و 20درصد دام سنگین) را در خود جای داده است که به عنوان
منبع اصلی درآمد مردم بعد از گندم می باشد.نژاد دام سبک این شهرستان افشار و یا قزل افشار بوده و ودر دام
سنگین بصورت دورگه یا هلشتاین می باشد که دامداران بصورت توأمان پرواری یا شیری اقدام به پرورش می
نمایند.
پرورش دام سبک در  90درصد روستاههای شهرستان به عنوان یک رسته اصلی پس از گندم مطرح بوده و سهم
زیادی در سبد معیشتی خانوار روستایی دارد .سیستم پرورشی در روستاهها بصورت سنتی بوده و تقریبا اکثر
24

جایگاههای پرورش دام نامناسب می باشد.براساس بررسی اجمالی صورت گرفته در شیوه پرورش دام داشتی
خوشبینانه ترین حالت تولید  0/7بره به ازای هر راس میش می باشد که در مقابل هزینه باالی خوراک این رقم
پایین می باشد .تامین بخشی از نهاده تولید از قبیل علوفه و یونجه 60درصد از خود منطقه تامین شده باقیمانده
از شهرستانهای اطراف تهیه می گردد هم چنین  90درصد کنسانتره مصرفی این بخش نیز از مرکز استان یا استان
های همجوار تامین می گردد .وجود میدان خرید و فروش احشام در مرکز شهرستان ظرفیت مناسبی جهت خرید
و فروش دام ایجاد کرده است ولی معموالً در این محل حضور دالالن موجب میگردد دامدار مجبور شود دامهای
خود را با قیمت پایین تری بفروشد .شیر تولید این بخش توسط شیرپزهای محلی غالبا با قیمتهای پایین تر جمع
آوری می گردد و این جمع آوری تنها برای چند ماه از سال( 6ماه) وجود دارد و در سایر ماهها دامداران خودشان
اقدام به تولید لبنیات می کنند که بصورت محلی(دوستان یا اقوام در سایر شهرستانها) بهفروش می رسانند و
بخشی نیز جهت مصرف خود دامدار ذخیره می گردد.
شیالت
وجود رودخانه دایمی آیدوغموش در شهرستان موجب شده در حاشیه این رودخانه تعدادی واحدهای پرورش
ماهی( 9واحد) بصورت گرم آبی و سرد آبی ایجاد گردد که تقریبا بصورت سنتی اقدام به پرورش ماهی می کند و
می تواند به عنوان یک ظرفیت بالقوه بخصوص در دهستانهای چاراویماق جنوب شرقی و چاراویماق شرقی مطرح
باشد.
زنبورداری
یکی از رسته هایی دیگری که امکان توسعه ان در شهرستان وجودارد رسته زنبورداری می باشد وجود تنوع اقلیمی
این شهرستان و مراتع مناسب در سطح شهرستان در کنار هم پتانسیل بالقوه ایی در ارتباط با این رسته ایجاد
کرده است .در حال حاضر مردم با دانش بومی خود به این شغل در کنار سایرکارهای کشاورزی مشغول می باشند
دهستانهای محوری در زنبورداری مربوط به دهستانهای چاراویماق جنوب غربی و مرکزی می باشد البته در سایر
دهستانها نیز بصور پراکنده تر زنبورداری وجود دارد .تعداد کل کلنی های شهرستان در حدود  30هزار فروند می
باشد که تولید سالیانه  240تن عسل حاصل پرورش از این کلنی در شهرستان می باشد .با یک حساب سر انگشتی
متوجه خواهیم شد که میزان تولید عسل در هر کلنی کمتر از  10کیلوگرم بوده که نسبت به پتانسیل میانگین
تولید 20کیلوگرم در هر کندو بسیار فاصله دارد.
وجود سرمایه های طبیعی منطقه و عدم بهره برداری مناسب از این سرمایه ها در کنار فقدان دانش کافی در حوزه
تغذیه و کوچ زنبورستان موجب کم شدن عملکرد کلنی می باشد در حالی که در این منطقه حتی امکان زمستان
گذرانی در حاشیه رودخانه آیدوغموش و حاشیه قزل اوزون در منطقه میانه وجود دارد که متاسفانه مورد استفاده
و بهره برداری قرار نمی گیرد.
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جمع بندی
با توجه به وضعیت پارامتر های توسعه ایی و بررسی و مقایسه این شاخص ها رسته های دام سبک ،گندم ،نخود،
دام سنگین وفرشبافی به عنوان رسته های اولویت دار انتخاب می گردد که دارای ظرفیت مناسبی برای توسعه
پذیری براساس شاخص های فوق دارا می باشد و بیش از  80درصد اشتغال شهرستان در این رسته ها می باشد
نکته ایی که در ترکیب میزان اشتغال هررسته وجود دارد فعالیت مشترک بهره برداران همزمان در چند رسته
فعالیتی می باشد که در اکثر روستاههای دهستان معمول می باشد به طور مثال فردی که در حوزه دام فعالیت
می نماید به عنوان بهره بردار در رسته گندم و حبوبات و فرش نیز فعالیت می کند و از این طریق ضمن بهره
برداری حداکثری از منابع طبیعی شهرستان بخش از بیکاریهای فصلی را از بین می برند.آنچه در بیشتر روستاهها
شاهد آن هستیم خروجی اکثر سیستم های تولید در رسته ها معموال به عنوان ورودی سیستم دامداری بوده که
ارزش افزوده بیشتری تولید می کند و یا به عبارت محور تامین اقتصاد مردم در کنارگندم رسته دام می باشد.

معرفی تخصصی رسته دامداری و دام پروری در شهرستان چاراویماق

عنوان

تشریح

تعداد دام

 423000رأس

تعداد بهره بردار

5000

نام محصوالت
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عنوان

میزان
تولیدات
(تن)

بهره بردار

دهستان

گوشت خام

6500

2260

کل
شهرستان

شیر خام

3981

1240

کل
شهرستان

عسل

240

1500

کل
شهرستان

معرفی کلی رسته دام(سبک  ،سنگین) و زنبورداری شهرستان چاراویماق

میزان
تولید/خ
دمات

معرف

میزا

واح

ی

ن

د

دسته

تول

محصو ید
الت
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(تن)

سن

تعدا میزا
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جش ه
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ال*

محل

اندازه بنگاه %

پراکند

وضعیت

وضعیت بازار

تأمین%

%
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خرد مت
وس
و
ط
کوچ
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ن
)زی
30
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 30تا
60
نفر( نفر(

بزر
گ
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60
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ر(
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لی

م بین مح
ل الم لی
ی للی

م بین
ل الم
ی للی

دام
گوشت
و لبنیات سبک

 104تن
81

35
00

500
0

سطح
شهرستا
ن

90

10

0

2 75
5

0

8 20
0

0

دام
گوشت
و لبنیات سنگی
ن

 100تن
0

45
00

450
0

غالباًده
ستان
چاراویما
ق

95

5

0

4 60
0

0

8 20
0

0

تن

15
00

0 10
 180غالبا
دهست 0
0
ان
جنوب
شرقی-

مرکزی
قوری
چای
شرقی–
ورقه
جنوب
شرقی

عسل

زنبور
داری

24
0

جنوب
غربی
مرکزی
معرفی وضعیت رسته دام سبک
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0

3
0

0 7
0

3
0

0 7
0

یکی از مهم ترین رسته ها در سطح روستاههای شهرستان که بیشترین سهم را در سبد معیشتی خانوارهای
روستایی دارد رسته دام سبک می باشد .
با بررسی های صورت گرفته وجود 150هزار هکتار مرتع در سطح شهرستان که حدود  47درصد از کل وسعت
شهرستان را به خود اختصاص می دهد نشان از یک ظرفیت مناسب در حوزه ی دام سبک است که در کنار این
ظرفیت ،وجود  4500هکتار اراضی آبی و رودخانه های دائمی آیدوغموش وچندین رودخانه های فصلی سطح
شهرستان نیز موید این مطلب می باشد .از طرف دیگر نژاد اصلی پرورشی دام سبک در این شهرستان افشار و قزل
افشار بوده که ظرفیت باالی در حوزه تولید گوشت و شیر دارا بوده و پتانسیل بسیار باالیی در حوزه اجرای فرآیندهای
اصالح نژادی دارد  .وجود این مزیتها در سطح شهرستان تا حدودی این رسته را جز رسته های اصلی شهرستان
مطرح کرده که در حال حاضر حدود  3500بهره بردار با  423000دام ،سبک و سنگین ( 80درصد دام سبک)
 10481تن انواع محصوالت دامی را تولید می کنند.
رویکرد استراتژیک توسعه رسته:
با توجه به موارد ذکر شده در فوق و بررسی زنجیره ارزش و با توجه مبانی مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و
محیط زیست ،به منظور توسعه رسته جهت بهربرداری حداکثری از ظرفیتها می توان برنامه ریزی کوتاه مدت و
میان مدت و بلند مدت برای این رسته در نظر گرفت که قدرت تاب آوری و پایداری این رسته را تضمین نماید.
علیرغم وجود این حجم از سرمایه های طبیعی موجود در شهرستان وبا توجه به بررسی صورت زنجیره ارزش این
رسته نشان می دهد ،ضعف در حوزه دانش و بهره وری پایین ،عدم توسعه یافتگی این رسته در سطح شهرستان
را در پی داشته است چرا که هزینه تولید باال بوده و بهروری تولید نیز پایین می باشد  .بررسی ها صورت گرفته
در این رسته و جمع بندی موارد ذکر شده نشان می دهد که مشکالت در زنجیره ارزش این رسته موجب عدم
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جذابیت (مالی و فرایندی) در بین بهره بردران بخصوص جوانان گردیده است  ،که درنهایت درصورت عدم اصالح
زنجیره این رسته مهاجرت مردم بخصوص جوانان از سطح روستاهها به شهرها برای دستیابی به رفاه و درآمد بیشتر
را در پی خواهد داشت .در برنامه ریزی های کوتاه مدت با توجه به زنجیره ارزش رسته دام سبک و شناسایی نقاط
مداخله با ارایه آموزشهای در حوزه مهارت و توانمندسازی با تمرکز بر حوزه تغذیه و بهداشت دام و مدیریت تولید
مثل خأل و ضعف آموزشی را از بین برده و دامدار به شرایطی می رسد که بتواند حداکثر بهره وری از دام موجود
بدست آورد و به یک سطح قابل قبولی در حوزه بهروری دست پیدا کند و به عبارتی بتواند از  50راس دام موجود
حداقل  45رأس بره برداشت کند .حال در برنامه ریزی میان مدت با اجرای طرحهای اصالح نژادی ما بتوانیم بهره
وری دام را از  100درصد نیز افزایش بدهیم که تکمیل کننده برنامه های کوتاه مدت ما خواهد بود که از رهگذر
اجرای پایلوت طرح ها اصالح نژادی در سطح روستاهها در کنار آموزش و ایجاد واحد های الگویی بدست خواهد
آمد.که با اجرای این طرح ها دامدار خواهد توانست با  100راس دام داشتی  150تا 200راس بره تولید کند که
ضمن اینکه این بره ها به مراتب از لحاظ رشد و ارزش نژادی دارای قیمت باالتری خواهند بود .با نیم نگاهی به
برنامه های بلند مدت ما میتوانیم حتی تعداد دام در سطح مراتع را کاهش داده و پرورش دام بصورت سیستم
بسته را نیز از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نماییم که با اجرای این کار پیشرفت و پایداری را در رسته خواهیم
داشت  .از طرف دیگرکه با توجه به دیمی بودن منطقه می تواند در مقابل تهدیدات مانند تخریب مراتع و خشکسالی
تاب اوری مناسبی در این حالت رسته از خود نشان دهد.

معرفی حلقه های اصلی زنجیره ارزش موجود در شهرستان رسته :دام سبک
نام رسته

تأمین
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تعدا تعداد
سهم سهم
اشتغا
قیمت د
از
بنگ ل
قیم واحد
موجو
الگو)در اه
ت
فعا د )
روس صد(
تا)در
ل)ع نفر(
دد(
صد)
47

34

6

500

چگونگی فعالیت فعلی

معضالت اصلی حلقه )در مقایسه با واحد اولویت
مداخله
نمونه(

خرید از بازار آزاد از منطقه باال بودن قیمت دام-کیفیت و خلوص نژاد
یا میدان احشام بصورت
بلند مدت

تغذیه

26

30

جایگاه
ونگهداری

1.2

0.5

بهداشت
درمان

و 0.1

0.3

دستمزد
انرژی

و 3.4

25

150
0

استفاده از مراتع-پس چرا پایین بودن ضریب تبدیل دام -پایین بودن
کیفیت خوراک در زمان خواب دام
ها -تامین از بازار آزاد-

150
0

40درصد استفاده
جایگاههای سنتی

از گسترش بیماری ها و کمبود جا و تداخل
دام سبک و سنگین و نبود گله و عدم
مدیریت زمان قوچ اندازی

معموالً ضعیف بوده و پس از به صورت سنتی اقدام می گردد و طی
درگیری گله ها اقدام می برنامه نبوده و عملیات پیشگیری در زمان
مناسب صورت نمی گیرد.
کنند

5

10

در دو گله توسط چوپانان دایماً قوچ در گله بوده و به همین دلیل
محلی دامها به چرا برده می مدیریت قوچ اندازی صورت نمیگیرد با
وجود اینکه گله در روستا وجود دارد.
شود به مدت  7ماه

حمل و نقل

0.3

0.2

2

بدون رعایت موازین در بدون رعایت موازین در حمل و نقل )در
حمل و نقل )در مورد مورد استرس و زمان جابجایی(
استرس و زمان جابجایی(

سود نهایی

22

30

قیمت تمام 3.2
شده برای
یک
رأس(میلیون
تومان)

2.8

قیمت فروش 4
نهایی برای
یک
رأس(میلیون
تومان)

4

معرفی واحد نمونه یا الگو( :نام و مشخصات ایشان ،معرفی دسته محصول ،محل استقرار ایشان ،دلیل
انتخاب ایشان ،حجم تولیدات(
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واحد دامداری آقای احمد قرجه داغی دامدار نمونه شهرستان بوده و با رعایت مسایل بهداشتی و
تغذیه مناسب توانسته اند بهروری مناسبی را در این زمینه داشته باشند.این دامداری به صورت یک
دامداری داشتی بوده و  300راس دام نژاد افشار قزل در این دامداری مورد بهره بره برداری قرار می
گیرد.
تحلیل گلوگاه اصلی زنجیره ارزش
آنچه از بررسی زنجیره ارزش دیده می شود هزینه باال در نقطه تامین و تغذیه دام بوده و در حوزه بهداشت نیز
خیلی فعالیت کمتری دیده می شود.در حوزه تامین چون بهره وری دام پایین بوده هزینه تمام شده اولیه نگهداری
میش توسط خود دامدار باالبوده و سهم بیشتری از هزینه را به خود اختصاص می دهد که با افزایش تولید بره و
دو قلوزایی و تامین اولیه نهاده دام با قیمت تمام شده پایین می توان تاحدودی در سود نهایی دامدار تاثیر گذار
بود از طرف دیگر در حوزه نگهداری و چرای دام یک ظرفیت مناسبی وجود دارد که در برخی از روستا ها دیده
نمی شود وآن وجود گله منسجم در روستاست به طوری که به راحتی امکان مدیریت زمان قوچ اندازی و عملیات
مدیریت اقتصادی در روستا وجود دارد ولی متاسفانه مدیریت زمان قوچ اندازی صورت نمی گیرد که با ورود در
این قسمت و مدیریت زمان مناسب قوچ اندازی بهره وری مناسب در حوزه بره زایی خواهیم داشت .ناآشنا بودن
دامدار به مسایل بهداشتی و حوزه تغذیه دام در کنار هم به ایجاد بیماری ها و در نهایت تلفات دام منجر می شود
عالوه براین در حوزه جایگاه دام نیز مسایل بهداشتی متعددی رعایت نشده که از عوامل توسعه بیماریها در واحد
دامداری شده و در نهایت سود دامدار از فعالیت کاهش پیدا می کند.
معرفی رویکرد استراتژیک توسعه رسته:
افزایش بهره وری در حوزه پرورش دام سبک از طریق اجرای طرح های مدیریت همزمان سازی فحلی و مدیریت
زمان قوچ اندازی و افزایش توانمندی های روستایی و دانش مردم به منظور کاهش تلفات دام سبک.
محورهای مداخله
عنوان حلقه

محورهای اصلی مداخله

اثرات مداخله

تامین

تهیه میش و قوچ مناسب

تولید نهاده میش و قوچ اصالح
نژادی با قیمت تمام شده پایین و
درنیتجه افزایش درصد سود دامدار
و بهره وری تولید با بهبود ضریب
تبدیل مواد غذایی
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تغذیه

آموزش و توانمندسازی نحوه تامین و کاهش تلفات دام از طریق تغذیه صحیح
و مقاومت در برابر بیماریها و افزایش بهره
تغذیه درست
وری تولید از طریق آموزش نحوه تامین و
تغذیه صحیح دام

جایگاه و نگهداری

بهسازی و نوسازی جایگاه از طریق کنترل بهتر بیماریها و کاهش تلفات نهایتا
آموزش و بهداشت جایگاه دام و ایجاد گله افزایش بهروه وری مدیریت زمان قوچ
های کوچک با افزایش سرمایه اجتماعی اندازی و اجرای طرح ههای اصالح نژادی
و دوقلو زایی

بهداشت و درمان

اموزش و توانمندسازی در رعایت بهداشت رعایت مسایل بهداشتی در کنار بهسازی
جایگاه دام در کنترل بیماریها و کاهش
و کنترل به موقع بیماریها
تلفات ناشی از مسایل بهداشتی بسیار
مثمر ثمر خواهد بود.

دستمزد و انرژی
حمل و نقل

معرفی پروژه های تکمیل کننده زنجیره ارزش
عنوان پروژه

عنوان حلقه حجم سرمایه میزان
متاثر

مورد

تولید

نیاز(میلیون

طرح

اثرات مداخله

تومان(
ایجاد نمایندگی تغذیه دام
توزیع خوراک
دام در سطح
از
دهستان
برندهای معتبر
استان

200

سالیانه
توزیع
 400تن

ایجاد
واحد تامین
اصالح نژادی
منسجم و الگو

400

با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مسایل در حوزه پرورش
سالیانه
 100بره دام پایین بودن ضریب بهره وری و سود دهی نهایی پایین
تر می باشد و از طرف دیگر کمبود مراتع و علوفه در دسترس
ژن دار
و زیاد بودن تعداد دام با توجه به ظرفیت منطقه ترویج و

33

توجه به اینکه تغذیه نامناسب به دلیل عدم ترویج استفاده
از کنسانتره مناسب متناسب با نیاز دام منجر به تلفات دام
بخصوص سقط و کاهش بهره وری می گردد در دسترس
قرار گرفتن این محصوالت در کنار حلقه آموزش بسیار از
این کاستی ها را جبران می کند .البته این نمایندگی می
تواند یک واحد در سطح شهرستان ایجاد گردد و از بندهای
معتبر خوراک دام از مرکز استان مانند اطه دانه و یا
دامپروران زنجان تامین و توزیع گردد.

در
دهستان

سطح

یجاد واحد جمع باز رسانی و 1000
آوری و فرآوری فروش
شیر

34

ایجاد واحدهای اصالح نژاد الگویی ضمن ترویج این حرفه
می تواند در بلند مدت ضمن کاهش تعداد دام در سطح
مراتع بیشترین سود را عاید کشاورزان کرده و با افزایش بهره
وری مراتع را نیز حفظ بنماید وبنابراین ایجاد واحد های
الگویی اصالح نژاد در سطح شهرستان و پتانسیل منطقه به
دلیل وجود دام افشار می تواند بهره وری زنجیره ارزش را
باال ببرد.
 70تن

با توجه به وجود تعداد دام بااال در منطقه و قرار گرفت این
رسته به عنوان رسته های اصلی شهرستان و از طرفی از بین
رفتن و عدم فرآوری محصوالت لبنی این رسته متاسفانه
درآمد های حداقلی را عاید دامداران می کند که مداخله
صحیح و ایجاد واحد فرآوری شیر ارزش افزوده زیادی را
عاید دامداران منطقه می نماید.

رسته زنبورداری

یکی از رسته هایی که امکان توسعه ان در شهرستان وجودارد رسته زنبورداری می باشد در حال حاضر وجود تنوع
اقلیمی این شهرستان و مراتع مناسب در سطح شهرستان در کنار هم پتانسیل بالقوه ایی در ارتباط با این رسته
ایجاد کرده است .
در حال حاضر مردم با دانش بومی خود به این شغل در کنار سایرکارهای کشاورزی مشغول می باشند .تعداد کل
کلنی های شهرستان در حدود  30هزار فروند می باشد که تولید سالیانه  240تن عسل حاصل پرورش از این
کلنی در شهرستان می باشد .با یک حساب سر انگشتی متوجه خواهیم شد که میزان تولید عسل در هر کلنی
کمتر از  10کیلوگرم بوده که نسبت به پتانسیل میانگین تولید 20کیلوگرم در هر کندو بسیار فاصله دارد .وجود
سرمایه های طبیعی منطقه و عدم بهره برداری مناسب از این سرمایه ها در کنار فقدان دانش کافی در حوزه تغذیه
و کوچ زنبورستان موجب کم شدن عملکرد کلنی می باشد در حالی که در این منطقه حتی امکان زمستان گذرانی
در حاشیه رودخانه آیدوغموش و حاشیه قزل اوزون در منطقه میانه وجود دارد که متاسفانه مورد استفاده و بهره
برداری قرار نمی گیرد.
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معرفی حلقه های اصلی زنجیره ارزش موجود در شهرستان ،رسته زنبورداری
نام رسته

سهم از قیمت
روستا)درصد)

سهم
واحد
الگو(درصد(

تأمین کندو و
کادر

65

58

15

تغذیه و نگهداری

25

27

5

1300

مدیریت
زنبورستان
و
(کوچ
بهداشت و
زمستان
گذرانی(

6

8

-

-
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قیمت

تعداد بنگاه
فعال(عدد(

تعداد
اشتغال
موجود )نفر(

چگونگی فعالیت فعلی

معضالت اصلی حلقه )در مقایسه با
واحد نمونه(

اولویت
مداخله

20

خرید از بازار آزاد/و
واحدهای متفرقه تولید
عسل

عدم تهیه کندوی اصالح شده و
کیفیت مناسب

1

عدم رعایت مسایل
تغذیه دست )زمان و
نحوه تغذیه صحیح(

غذیه مناسب و رعایت مربوط به نحوه
تغذیه مانند زمان تغذیه و میزان
تغذیه در کنار مدیریت مناسب کوچ

2

یکبار
اغلب
کوچ انجام می
دهند و در
بعضی مواقع
اصال هم کوچ
نمی دهند .و
بعد از درگیری
کلنی ها به
ها
بیماری
اقدام به درمان
می نمایند.و در
زمستان
گذرانی نیز به
دلیل رعایت
برخی مسایل
می
تلفات
دهند.

حداقل باید یک الی 1
دوبار کوچ در سال
داشته باشند تا حداکثر
استفاده را از زنبورستان
داشته که در تولید
عسل و بچه گیری
بسیار موثر می باشد.

و 4

5

بازاریابی و 0

2

فراوری
بسته بندی

1

5

فروش

18

24

قیمت تمام 55

58

سود نهایی

معموال بصورت نداشتن یک برند محلی 3
فله بفروش می و یا بسته بندی در
بطری های کوچک از
رسانند
نقص های سیستم
پرورشی است.
بصورت محدود چون در موضوع فرآوری 4
و سنتی این و بسته بندی زیاد
فعالیت صورت فعالیت نمی کنند و به
طبع عدم توجه به
می گیرد
بازارهای منطقه ایی و
فرامنطقه ایی.

شده (برای
50کلنی)

قیمت فروش 65

72

نهایی (درآمد
کل)

معرفی واحد نمونه یا الگو( :نام و مشخصات ایشان ،معرفی دسته محصول ،محل استقرار ایشان ،دلیل
انتخاب ایشان ،حجم تولیدات(
واحد الگو مربوط به واحد زنبورداری آقای میالد ابراهیمی است که ایشان با مدیریت مناسب
زنبورستان و تغذیه مناسب و استفاده از کندوی اصالح شده و مدیریت کوچ موفق به بازدهی بیش از
 30درصد در بدترین حالت می گردد .ایشان دارای  400عدد کندوی اصالح شده می باشد و از هر
کندو بیش از  40کیلوگرم عسل برداشت می نماید.

37

تحلیل گلوگاه اصلی زنجیره ارزش
انتخاب و خرید مناسب کندو از لحاظ نوع ملکه) به گزینی شده( و تعداد کادر می باشد چرا که پایه کار همین
موضوع می باشد از طرف
دیگر مدیریت زنبورستان) تغذیه نامناسب و ناکافی در زمان نامناسب و نداشتن برنامه مناسب کوچ و نا آگاهی
بودن به بیماری ها و مسایل
بهداشتی کلنی ها ( با داشتن یک برنامه مدون) کوچ حداقل دوبار در سال ( از موضوعات اساسی در افزایش سود
آوری زنبورستان می باشد.
معرفی رویکرد استراتژیک توسعه رسته:
افزایش راندمان تولید عسل از هر کندو با بهره برداری حداکثری از سرمایه های طبیعی و نیروی انسانی موجود
درشهرستان.

محورهای مداخله
عنوان حلقه

محورهای اصلی مداخله

تامین کند و کادر

تهیه کندوی اصالح شده یا به گزینی شده افزایش میزان تولید و مقاومت به بیماریها
و زنبور آرام

تغذیه و نگهداری

رعایت زمان تغذیه مناسب و بازدید منظم بازدهی مناسب در میزان تولید و
جلوگیری از غارت کلنی در زمان تغذیه

مدیریت زنبورستان
)کوچ و بهداشت و
زمستان گذرانی(

38

کوچ حداقل دوبار در سال و زمستان
گذرانی صحیح و
اجرای موارد پیشگیری در جهت
جلوگیری از تلفات و

اثرات مداخله

بهره برداری حداکثری از ظرفیت منطقه
و زمستان گذرانی مناسب و افزایش
تولید)عسل و بچه گیری(

افزایش تولید عسل
فراوری و بسته بندی

بسته بندی در اندازه های مناسب باتوجه
به نیاز مشتری و بازار

بازار پسندی محصول

بازاریابی و فروش

ایجاد برند منطقه ایی مانند عسل حاج
سیران و استفاده

افزایش فروش محصول با قیمت مناسب
و استفاده از

برچسب ها مناسب بر روی ظروف و
شرکت در نمایشگاه های منطقه ایی و
استانی و توجه به بازارهای خارج استانی
بخصوص تهران و کرج

ظرفیت بازارهای منطقه ایی و سود آوری
زیاد

معرفی پروژه های تکمیل کننده زنجیره ارزش
عنوان پروژه

عنوان
حلقه
متاثر

حجم
سرمایه

میزان تولید

اثرات مداخله

طرح

مورد
نیاز)میلیون
تومان(

ایجاد یک واحد زنبورستان
الگویی جهت تامین کندوی
به
گزینی شده

39

تامین

150

 400فروند
کلنی به
گزینی شده
سالیانه

با اجرای این طرح نیاز اولیه زنبورستان های به کلنی
های به گزینی شده تامین شده و
در یک برنامه ریزی میان مدت ضمن افزایش عملکرد
کلنی های موجود حداقل میزان
اشتغال در حوزه زنبورداری  1/5برابر و عملکرد تولید
عسل هرکند و بهبود پیدا خواهد

کرد که در نتیجه ان درآمد زنبورستان افزایش پیدا
خواهد کرد.
400

 200تن

ایجاد واحد فرآوری و بسته

بازایابی

بندی عسل در شهرستان

و

انواع عسل

فروش

های بسته
بندی شده

یکی از مهم ترین موارد در حوززه تولید ارایه محصول
به شکل مناسب در بازار می
باشد که راه اندازی این واحد بسیار می تواند کل
زنجیره را تحت تاثیر قررداده و ضمن
اشتغال زایی  15نفر مستقیم زنبوردار می توانند تقریبا
بخشی از دغدغه بازایابی و
فروش محصول خود را حل نمایند

تقویت اتحادیه های
زنبورداری
پشتیبانی

به

تغذیه

500

منظور

ارایه خدمات
به
زنبورستان و

جهت تامین نیازهای تغذیه

تامین به

ایی زنبورستان ها

موقع
نیازهای
تغذیه ایی
زنبورستانها

از انجایی که یکی از نیازهای زنبورستان تامین به موقع
نهاده های تولید مانند شکر و
موم و کلنی مناسب می باشد اجرای این طرح موجب
می شود در زمان مناسب این
نهاده ها توسط اتحادیه های مربوطه با توجه به نیاز
سنجی انجام شده تامین و در
زمان مناسب در اختیار زنبورستان ها قرار بگیرد چرا
زنبوردارها در قالب اتحادیه می
توانند مستقیم از کارخانه و با توجه به تامین مالی
مناسب اتحادیه توسط این نهاد
خریداری نمایند .و در موقع مناسب این نیاز ها تامین
شده و زنبوردار می تواند آسوده
خاطر سایر برنامه های زنبورستان را مدیریت نماید.

ایجاد واحد تولید ملزومات
زنبورستان)کلنی.کادر،لباس
و )...
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تامین

150

 15000کلنی تولید کلنی یکی از مواردی است که همواره در زمان
بچه گیری از زنبورستان ها بسیار
در سال
مهم بوده و اگر این نیاز در منطقه تامین گردد ضمن
اشتغال ز ایی مستقیم  5نفر به

طور غیر مستقیم  10نیز اشتغال زایی را در پی خواهد
داشت و از طرف زنبوردار با قیمت
مناسب این نهاده را تامین خواهد .کرد.

رسته دام سنگین

با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان در حوزه منابع طبیعی و مراتع همواره در کنار پرورش دام سبک،
پرورش دام
سنگین نیز از اولویت های دامداران می باشد .جمعیت دام سنگین شهرستان  17500راس بوده که حدود 3000
بهره بردار دام
سنگین در این حوزه فعالیت می نمایند  .با توجه به وجود سرمایه های طبیعی شهرستان در حوزه مراتع و استفاده
از ظرفیت
41

این مراتع و لی متاسفانه درآمد چندانی عاید دامداران نمی گردد چرا که دام سنگین به دلیل سرد بودن منطقه
نمی تواند مدت
زیادی از مراتع استغاد نماید و تقریبا  9ماه از سال به صورت بسته تغذیه می گردد که این موضوع با توجه به باال
بودن هزینه
های خوراک و پایین بودن بهره وری تولید به دلیل نوع تغذیه و نژاد متاسفانه درآمد چندانی را عاید کشاورز نمی
کند و کمبود
درآمد موجب مشکالت معیشتی ومهاجرت را در پی دارد.
بنا براین آموزش و توانمند سازی در حوزه ها مختلف پرورش دام سنگین و اجرای فرآیند به نژادی می تواند ضریب
تولید
وگوشت و شیر را بهبود داده و درآمد در این حوزه را افزایش داد و موجب بهبود معیشت روستاییان گردید .

معرفی حلقه های اصلی زنجیره ارزش دام سنگین
نام رسته

تعداد

چگونگی

سهم از قیمت سهم قیمت تعداد
روستا)درصد

واحد

بنگاه

اشتغال

فعالیت

)

معضالت اولویت
اصلی

مداخل

الگو)درصد

فعال(عدد

موجود ) فعلی

حلقه

ه

(

(

نفر(

(در

65

6

15

مقایسه
با واحد
نمونه(
تأمین

42

76

خرید از باال بودن 1
بازار آزاد قیمت
از منطقه یا دام
کیفیت-

میدان
احشام

و خلوص
نژاد

بصورت
بلند مدت
تغذیه

18

25

جایگاه

3

4

4500

5000

استفاده از پایین
مراتع پس بودن
چرا ها - -ضریب
تبدیل
تامین از
بازار آزاد دام
پایین
بودن
کیفیت-

1

خوراک
در زمان
خواب
دام و
عدم
تغذیه
صحیح

ونگهداری

0درصد گسترش
استفاده از بیماری
و
جایگاهها ها
کمبود
ی
سنتی

43

و

جا
تداخل
دام عدم
-

2

بهسازی
مناسب
جایگاه
دام
بهداشت و 5/1

2

درمان

به صورت به
مقطعی و صورت
سنتی
سنتی
اقدام می
صورت
می گردد

دستمزد

و 1

5/3

انرژی

2

گردد و
طی
برنامه
نبوده

معموال در
داخل گله
ها از مراتع

3

توسط
چوپان
صورت می
گیرد
حمل و نقل

5

5

بدون
بدون
رعایت
رعایت
موازین در موازین
در
حمل و
نقل) در حمل و
نقل) در
مورد
استرس و مورد
زمان

44

4

جابجایی(

سود نهایی

21

قیمت تمام 2/22
شده

استرس
و زمان
جابجایی
(

27
6/23

برای

یک
رأس(میلیو
ن تومان)
8/26

قیمت

30

فروش نهایی
برای

یک

رأس(میلیو
ن تومان)

معرفی واحد نمونه یا الگو( :نام و مشخصات ایشان ،معرفی دسته محصول ،محل استقرار ایشان ،دلیل
انتخاب ایشان ،حجم تولیدات(
واحد نمونه مربوط به آقای صدیقی اشتری دامدار دام سنگین روستا بوده ایشان به رعایت مسایل
درمانی بسیار واقف بوده و در تامین تلیسه ها نهایت دقت راداشته و ضمن در نظر گرفتن قیمت
خرید مناسب نژاد مناسبی را از بوم منطقه تهیه می کند بسیار در تغذیه دام حساس بوده و تغذیه
مناسبی داشته و چون دام شیری می باشد میزان تولید روزانه ایشان حدود  4کیلوگرم بیشتر از
میانگین روستاست و وزن گیری گوساله های ایشان بیشتر از سایرین بوده و در فروش در حدود 2
میلیون تومان باالتر از سایرین می باشد

45

تحلیل گلوگاه اصلی زنجیره ارزش رسته دام سنگین
بررسی زنجیره ارزش نشان می دهد با توجه به عدم وجود دانش کافی در زمینه پرورش دام سنگین و هم چنین
تغذیه نامناسب
در کنار انتخاب نادرست نوع دام سنگین پرورش موجب کم شدن بهره وری این حوزه گردیده است .دامداران
متاسفانه هزینه
چندانی در حوزه بهداشت جایگاه و تغذیه انجام نداده و در مراحل بعدی تولید با بیماری ها و کم شدن بهره وری
در میزان تولید
گوشت و شیر مواجه می گردند .از طرف دیگر با توجه به خواب بلند مدت دام ها در فصول سرد سال و کمبود
منابع مالی دامدار
در حوزه تامین تغذیه مناسب از دالیل دیگر استفاده از تغذیه کم و نامناسب دام بوده که در کنار ضریب تبدیل
پایین نژاد های دو
رگ منطقه مشکالت ضعف در بهره وری را در پی دارد.
رویکرد استراتژیک
بهبود بهره وری تولید گوشت و شیر از مسیر توانمندسازی مالی و مهارتی دامداران دام سنگین با هدف اصالح
تغذیه و نژاد دام ها
حلقه های اصلی و مداخله ایی زنجیره ارزش دام سنگین
عنوان حلقه

محورهای اصلی مداخله

تامین

تهیه نژاد بومی اصیل با قیمت بهبود میزان تولید شیر و در نتیجه
افزایش بهره وری تولید و سودآوری
مناسب
دامدار

تغذیه

آموزش و توانمندسازی نحوه تامین کاهش تلفات دام از طریق تغذیه
صحیح و مقاومت در برابر بیماری
و تغذیه درست
ها و افزایش بهره وری تولید از
طریق آموزش نحوه تامین و تغذیه
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اثرات مداخله

صحیح دام و فروش گوساله با وزن
بیشتر و تولید میانگین شیر باال
جایگاه و نگهداری

بهسازی و نوسازی جایگاه از طریق کنترل بهتر بیماریها و کاهش
تلفات نهایتا افزایش بهره وری دام
آموزش و بهداشت جایگاه دام و
ها و تولید گوساله هایی با وزن باال
اجرای بحث تلقیح مصنوعی
و ضریب تبدیل باال.

بهداشت و درمان

آموزش و توانمندسازی در رعایت رعایت مسایل بهداشتی در کنار
بهداشت و کنترل به موقع بیماریها بهسازی جایگاه دام در کنترل
بیماریها و کاهش تلفات ناشی از
مسایل بهداشتی بسیار مثمر ثمر
خواهد بود.

دستمزد و انرژی
حمل و نقل
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در توسعه شهری عواملی از جمله جمعیت،زیرساختها ،موقعیت شهر  ،فضای قابل توسعه و غیره دخیل هستند.
در ترسیم توسعه شهری می توان شهر ها را از دو جنبه با قابلیت توسعه بررسی کرد :۱.شهرهای با جمعیت زیاد
و مساحت بزرگ که در این شهرها بیشتر باید عوامل مربوط به درون شهری در توسعه پرداخته شود :۲.شهرهای
با جمعیت کم و مساحت پایین با قابلیت عوامل پیرامونی تاثیر گذار .شهر قره آغاج از جمله شهرهای با جمعیت
کم و مساحت پایین است که باید عوامل تاثیرگذار درونی و پیرامونی در توسعه این شهر بررسی گردد.
با توجه به اینکه هدف ما جذب سرمایه گذار جهت توسعه شهری است باید مزیت های سرمایه گذاری در شهر قره
آغاج مورد بررسی قرار گیرد .
 بافت فرسوده قسمت مهمی از شهر که ساکنانش به فکر ترمیم بنا یا احداث بناهای جدید هستند که
میتوان با عقد قرارداد بین سرمایه گذار (پیمانکار ساختمانی) و شهرداری و فرمانداری نسبت به ایجاد
بناهای جدید اقدام کرد که در این مورد می توان از تسهیالت ویژه شهرداری و فرمانداری هم استفاده
کرد
 وجود بافت جمعیتی اداری در شهر که در ادارات شهرستان شاغل هستند و به دلیل تثبیت و ماندگاری
در شغل خود نیاز به احداث بنا دارند
 جاده میاندواب میانه که در آینده تبدیل به عامل مهم در رشد و توسعه شهر خواهد شد
 تالش شهرداری برای ایجاد تفرجگاه ،استخر و غیره که در تثبیت جمعیت شهری و رشد آن تاثیر خواهد
داشت
 تلفیق و ارتباط جمعیتی شهرستان با شهر هایی مثل قم و شهرهای حاشیه تهران که باعث تردد روزانه
بیش از  ۲۰۰مسافر در شهرستان چاراویماق می گردد که وجود ترمینال مرکزی می تواند در رشد و
توسعه شهر اثرگذار باشد.
 وسعت شهرستان چاراویماق و برخورداری از مزیت های گسترده در حوزه های کشاورزی و دامداری
صنعت و معدن که بهبود وضعیت در این حوزه ها موجب ماندگاری و رشد جمعیت و به دنبال آن توسعه
شهری خواهد شد
 : برخورداری شهر قره آغاج از امتیاز ویژه نظام مهندسی در احداث بنا که به دلیل جمعیت پایین جزء
مناطق ویژه با هزینه های پایین در تایید نظام مهندسی می باشد.
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