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 ييروستا يهامنظومهو توسعه پايدار  يزائاشتغالو مشترک تحول اقتصادي،  يل عموميکليات: تحل 

رات فناورانه و ارتباطات، تحوالت ييع تغيان وسياز جر متأثرکشور  ير روستاهايروستاها در استان زنجان همانند سا

روستاها، چهره و  يکالبد يهارساختيزدر  توجهقابل يهايگذارهيسرما. اندنمودهرا تجربه  يو فرهنگ يع اجتماعيوس

ت راييد و اشتغال در روستا دستخوش تغي، ساختار توليرات اجتماعيير داده است. با وجود تغييرا تغ هاآنکالبد 

 بوده است. يمحدودتر

 يبر مبنا صرفاًاست. البته رشد  يمتک يوربهرهو رشد  يگذارهيسرمارشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

. ددهيمرا کاهش  متأخرتر يگذارهيسرماد شده و بازده يعوامل تول يبه سرعت مشمول قاعده بازده نزول يگذارهيسرما

 .شوديمد به سرعت متوقف يجد يگذارهيسرماق ياز طر صرفاًروستا  يلذا توجه به رشد اقتصاد

ر ير مالحظات نظيل تنگناها و سايو تحل يت سنجيق قابلياز طر توانيمدر روستاها را  يگذارهيسرما يهانهيزم

ند رشد اقتصاد روستا و به تبع آن تحول در روستا را با يمختلف فرآ يهاپروژهبازار استخراج نمود و در قالب 

وابسته به  يدرصد رشد اقتصاد 51ش از يع نمود. اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيد تسريجد يهايگذارهيسرما

اه نگ يدر اقتصاد روستا به جا يعموم يوربهرهارتقا  يبرا يگذاراستيسو  يگذارهيسرما. است يورارتقا و رشد بهره

قتصاد ا يمحور اصل ياست. از آنجا که کشاورز ينديک و فرآيستماتيکرد سيازمند روين يک بعدي باًيتقرو  ياپروژه

از  ي، بخش مهمشوديمدر روستاها محسوب  يو اجتماع يز از ارکان تحوالت اقتصاديروستا است و تحول در آن ن

و مشترک تحول  ير موانع عموميوابسته است. در جدول ز يدر بخش کشاورز يوربهرهروستا به تحول  يوربهرهتحول 

 ن غالب روستاها مشترک است.يب باًيتقرن عوامل يشده است. ا يبنددستهروستاها  يوربهرهو ارتقا 

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره يموانع عموم 

 مکانيزم و تبعات عوامل

تغييرات شديد در 

قيمت محصوالت 

 کشاورزي

افزوده مهمي از ارزشکننده وجود دارد و بخش داري بين قيمت در مزرعه و قيمت مصرففاصله معني

هاي کند. اين شکاف به کاهش درآمد و انگيزهها ميبخش کشاورزي را از روستا خارج و نصيب واسطه

دهد. به شود. تغييرات شديد قيمت نيز عالئم اشتباه به کشاورزان ميگذاري روستاييان منتهي ميسرمايه

 دهدقيمت در بيشتر محصوالت رخ مي هاي اصالحي، فرايند تار عنکبوتيدليل فقدان توان سياست

ها مقياس خرد فعاليت

 در بخش کشاورزي

گذاري صنعتي بزرگ مقياس در گيري سياستمتأثر از قانون تقسيم اراضي و قانون ارث و عدم شکل

تر نيز شده است. مقياس چندين دهه گذشته مقياس توليد کشاورزي در روستاها بسيار کوچک و کوچک

موجب شده است در بسياري از موارد هدف اقتصادي از توليد موردنظر نباشد و مبناي فعاليت کوچک توليد 

 باشد و بهاي تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادي آن قرار نگيرد.صرفاً معيشتي مي

محدوديت و تقليل 

منابع آب شرب و 

 کشاورزي

هاي محوري اقتصاد روستا است. تغييرات اقليم و محدوديت بارش در سه دهه گذشته، آب از ارکان و نهاده

هاي افزايش شديد تقاضاي مصرف آب در بخش کشاورزي با گسترش اراضي زير کشت آبي با حفر چاه

ش مصرف آب در هاي کاهسو و از طرفي عدم انتشار و تعميق فناوريبه اين 11مجاز و غيرمجاز از دهه 

 هاي کشاورزي است.وري از محل فعاليتبخش کشاورزي و فقدان بازار آب از عوامل محوري ارتقاء بهره

ها و وجود دستگاه

ي گذارمتوليان سياست

 ناهمسو

اي، منابع طبيعي، آب و فاضالب روستايي و... از جمله نهادهاي اثرگذار در جهاد کشاورزي، آب منطقه

  گذاري متوازنبين دستگاهي و فقدان سياست« ناهماهنگي»ستا هستند. رخداد مسئله تحول و توسعه رو

 ها در حوزه روستا شده است.گذاريبه ويژه در مديريت چندگانه منابع ابي موجب عدم همسويي سياست

کمبود نيروي انساني 

ماهر و متخصص و 

خروج گسترده 

پايين بودن سطح  شود.افزوده بيشتري ميشود که تخصص منجر به ايجاد ارزشن ميدر علم اقتصاد بيا

سواد و تخصص کشاورزان و سن باالي کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادايم ذهني مقاوم و سخت 

ها به تغيير رفتاري و کشت خود در برابر مهارت و دانش نيروي کار جوان منجر به شکاف ساختاري و آن
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هاي انساني و سرمايه

 فيزيکي

گراهاي ديرينه ها عمدتاً در اختيار سنترفتاري بين اين دو دسته گرديده است. مالک و تملک زمين

ا عدم باشند يا بگراها ميباشد دسته دوم يا مجبور به تغيير الگوي فکري و رفتاري و کنار آمدن با سنتمي

هاي انساني و ن و سرمايهکنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگي و مهاجرت نيروي کار ماهر، کارآفري

گردد. روستاييان با توجه به شيوه وري پايين ميگرا و اکثراً غير ماهر و با بهرهحفظ بافت جمعيتي سنت

دست به تغيير الگوي سنتي و کاشت محصوالت سختي  فکري و دانش و مهارت پايين و ترس از تغيير، به

 پردازند.زعفران و ساير محصوالت ديگر مي هاي زينتي، دارويي،جايگزين و پربازده همانند گل

عدم مديريت و نظارت 

مستمر و برقراري 

عدالت بين نسلي در 

برداري از منابع بهره

 طبيعي

 باشد بايد عدالت بينها و مراتع جزء منابع نسل فعلي و آينده ميکه منابع آب، خاک، چراگاهبا توجه به اين

هاي اي باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاري خود به نفع نسل آينده يا تضعيف حق نسلنسلي به گونه

گيري ، از همان دست که ميايداررشد پ قاعده طاليي تعبيرآتي با مصرف بيش از حد نسل فعلي نشود و به 

گذاري اصولي و مديريت و نظارت بر اين منابع از همان دست نيز پس دهي. متأسفانه فقدان سياست

رود در آينده هاي تجديد ناپذيري زده که انتظار ميهاي جدي به اين منابع داراي آستانهخدادادي، آسيب

 نه چندان دور با بحران منابع مواجه شوند

ه رويکرد ارائه غلب

خدمات رفاهي و 

زيرساختي به 

گذاري سرمايه

 اقتصادي در روستاها

هاي زيرساختي و رفاهي روستاها انجام داده ولي با اين وجود هاي سنگيني در حوزهگذاريدولت سرمايه

ت لميانگين درآمد روستا افرايش متناسبي نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دو

رد ها موسازي اقتصادي آندر روستا تأمين نيازهاي رفاهي و زيرساختي بوده است و توانمندسازي و ظرفيت

 تأکيد نبوده است.

تله نهادي کشاورزي و 

 توليد سنتي

متأثر از عوامل پيش گفته نهادي، نظام توليد در روستاها سنتي و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بوده است. 

داري با چندين ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده آن تفاوت معنيخشدر برخي ب

 دهه و قرن گذشته ندارد

وجود ندارد.  يعيآسان و سر حلراه يوربهرها محدود نمودن آثار عوامل کاهنده يف يتخف يبرا ات:يکل يبندجمع

اختار ر سيي، اصالح بازارها، تغيق منابع مالي، تزريگذاراستيسدر حوزه  داريمعنمستلزم زمان و تحول  هاآنرات در ييتغ

 است. يت مداخالت در روستا و بخش کشاورزيفي، دانش و کينش فکري، بآموزش
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 مقدمه 

 تيدرصد جمع 19) ييغالب روستا تيهاي چهارگانه شهرستان خدابنده با جمعبخش افشار يکي از بخش

باشد. شهري بنام گرماب مي نقطهو يک خانوار  21روستاي باالي  31با روستا  17منظومه( داراي دو دهستان و شامل 

شهر  زني شيوانات دهستان مرکز. است بخش قديمي روستاهاي از شالققباشمرکز دهستان قشالقات افشار روستاي 

 موجب ريزش مستمر جمعيتي و تخليه روستاها شده است.ضعف منابع و ظرفيت هاي اکولوژيکي منظومه گرماب است. 

 ايهبکه ش تيبر تقو تأکيدبا  ،ييروستا هايمنظومه  داريتوسعه پا ييفضا ريزيبرنامه کرديمطالعه با رو نيا

 يروستا با منطقه و فرا منطقه و دورن ياقتصاد يوندهاپي و شهر –روستا  يوندهايپ تيموجود، تقو يو پهنه ا يمنطقه ا

 است. يمشارکت ييالگوقالب در  ياقتصاد يوندهايپ انيجر يساز

در اين مطالعه با شناسايي ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي و اجتماعي منظومه، برنامه پيشنهادي براي کمک به  

 يصاداقت يارتقا يمطالعه الگو نياست. در امعرفي شده روستاها  ياقتصادوري  بهرهارتقا ايجاد پيشرانه هاي منظومه و 

 شده است.  شنهاديو پ يطراحاجتماعي و فرهنگي  –اقتصادي بسته محرک  1منظومه در قالب  يو اجتماع
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 افشار بخش يتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاها  -1

 وضعيت توسعه بخش يهاشاخص -1-1

 بخش افشارهاي وضعيت موجود متغيرها و شاخص -1جدول 

رد

 يف

 
 سال واحد افشار شاخصعنوان متغير/  طبقه

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(
 استان شهرستان

1  

 

 اجتماعي

 و فرهنگي

 

 

 

 

 

 

 

 371111 99331 1395 درصد 8111 جمعيت روستايي

 33 59 1395 درصد 19 درصد روستانشینی 2

نرخ رشد شاخص نسبت جمعيت منظومه به توان نگهداشت جمعيتي ) 3

 (1395تا  1371در دوره جمعيت روستايي استان 
 درصد -3885

95-

71 
  

 375 447 1395 درصد 134 سرانه جمعيت روستا 4

   1391 درصد 14 در سن تحصیلدرصد دانش آموز در حال تحصيل به جمعيت  5

 481 تراکم نسبي جمعيت روستايي 1
نفر در 

 کيلومتر
1395   

  28758 1397 نفر 2212 تعداد شاغلين روستايي 7

   1397 نفر 938 براورد تعداد شاغلين روستايي غيرکشاورزي 8

9 

 

 

 

 

اقتصادي 

 و توليدي
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  جمعيت تحوالت -1-1-1

روستاهاي که  معموالًظرفيت پايداري زيستي و اقتصادي روستا است.  هايشاخصجمعيت و تحوالت آن يکي از 

تعداد جمعيت منظومه  1شکل شماره خاصي هستند.  هايمزيتو  هاتوانمنديتوان نگهداشت جمعيت را دارند حائز 

دهد. جمعيت اين بخش از اوج هاي ديگر خدابنده را نشان مينسبت به جمعيت روستايي منظومه افشارروستايي 

درصد تنزل  51بيش از  دهندهنشانکه  1395در سال  8111به حداقل جمعيت 18294، 5113جمعيتي خود در سال 

روستاهاي خدابنده  درمجموع سال گذشته اندازه روستاهاي منظومه افشار 51در زير، شکل با توجه به اطالعات  .است

تنزل  1395درصد در سال  8883به  1345درصد در سال  11832تر شده است و سهم جمعيتي بخش افشار از کوچک

 .يافته است

 گر خدابندهيد يهامنظومه ييت روستاينسبت به جمع افشار ييت منظومه روستايرات تعداد جمعييتغ: 1نمودار 

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 بخشغالب  هايمهارتدرآمدي و و  يساختار اقتصاد -1-1-2

تقويت وجود دارند که در جدول زير مشخص شده  يا و ارتقا در منظومه افشار مشاغل خاص و مهارتي داراي قابليت

 .باشدمنظومه افشار مي غيرکشاورزي دو حرفه مهمو نيروي کار ساده فصلي است. مشاغل ساختماني 

 افشار: مشاغل خاص و مهارتي داراي قابليت تقويت در منظومه 1-1جدول 

 نام روستا عنوان
برآورد ميداني 

 )نفر(اشتغال 
 حوزه فروش يا خدمات

 مشاغل ساختماني

 

به ويژه  غالب روستاها بخش جنوبي منظومه

 آقچه گنبد، بادامصر، قازقلوي عليا
 کرج و شمالعمدتاً تهران،  211

 ، زنجان و قيدارقم 111 دهستان شيواناتاکثريت روستاهاي جنوب منظومه  و خامه قالي ابريشم

 و روستاهاي مجاور هااستان 151 قويي و، بورون وقاچقلعمدتاً آ زراعي اجاره کار

 قم 111 حصار سفلي و عليا و قره ولي تابلو فرش

 هاي تحقيقمنبع: يافته
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ضه (، عرسبک و دامداريعمدتا ديم بر محورهاي کشاورزي )زراعت به ترتيب ساختار اقتصادي منظومه روستايي افشار 

خش دام ب دهدميمطالعه نشان  يدانيم يابيشکل گرفته است. ارز دستيصنايع و نيروي کار به روستاها و مناطق ديگر

 باشد.  سبک  بخش غالب درآمدي افشار مي
 

 افشارمنظومه  يدرآمد يمنابع اصل: 1شکل 

 مشاور يهاافتهيمنبع: 

 هاتيقابل-2-1 

هاي اکولوژيکي بيشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل به هاي اقتصادي و برخي ظرفيتقابليت

 وريارتقاي بهره که ترين محور درآمدي منظومه استاصليهاي پايين اثرگذاري دارند. دامداري سبک ترتيب با وزن

 . داري در افزايش درآمد منظومه خواهد داشتآن تأثيري معني

( همه روستاها)گندم دیم •

(بیروستاهای کنار رودخانه خانه قزل اوزن عمدتا طال)جالیزی •

(درصد سطح کشت گندم، صرفا خود مصرفی10)جو •

تباغات محدود به چند روستای حاشیه قزل اوزن و دارای قنا•

زراعت

(راس86000)دام سبک •

(راس1000)دام سنگین •
دامداری

(  نفر شاغل300)قالی ابریشم •

(100)تابلو فرش •

(50)فرش بافی خامه •
صنایع دستی

(نفر شاغل200)مشاغل ساختمانی •

(100)اجاره کار •

(100)جمع اوری ضایعات •

نیروی کار ساده و فصلی•

عرضه نیروی کار یا 
مشاغل خارج روستا 
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 کياکولوژ

 وجود غار کتله خور -

 روستا( 1تا  4اوزن تا روستاي ورمانلو براي کشاورزي )رودخانه قزل اب قابل کشاورزي قابليت استفاده از -

 و يا هدايت اب هاي فصلي تاالب خشک شده قمشلو )دومين تاالب استان( از طريق حق ابه تالواراحيا و آبگيري  -

 داريها در بخش جنوبي منظومه و قابليت آبخوانهاي )محدود( سطحي و روان آبوجود آب -

 يو فرهنگ ياجتماع

 مهاجران بازگشته عمدتا براي ايام بازنشستگي گيري مهاجرت معکوس در دهستان افشار و ورود سرمايهشکل -

 اي و کشاورزي ترويجيهاي فني، حرفهقابليت توسعه آموزش -

 روستا( 8شرب و کشاورزي )در  آبوجود روستاهاي با مهاجرت محدود با وجود فقدان  -

 قابليت استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبي مناسب روستاها در توسعه روستا -

 ياقتصاد

 جاده غار کتله خوربهره مندي از سر ريز گردشگر از غار عليصدر به قابليت   - 

 رفيت اب رودخانه قزل ازون براي پرورش ماهي به طور گسترده و نيز باغداريظقابليت بهره مندي از  -

 وري نگهداشت و پرورش دام سبک و توسعه محدود دام سبکقابليت ارتقا دانش و بهره - 

 زنجيره توسعه گردشگري با محوريت غار و صنايع دستي و ظرفيت هاي بوم گردي روستايي قابليت تعريف - 

 قابليت توسعه کاشت گل محمدي و زعفران - 

 قابليت فروش مستقيم تابلو فرش و ابريشم - 

 يکالبد

 ديهاطرحها و اجراي سال اخير با تزريق اعتبارات مناسب به دهياري 5کالبدي روستاها با روند  ارتقايقابليت  -

 دي براي ايجاد مسکن و جذابيت در عدم مهاجرتهاطرحقابليت تغيير رويکرد فوري نسبت به اصالح محدوده گذاري در  -

 و آبشخور دام آبمترمکعبي  11تا  5قابليت احداث يا اجراي جايگاه ذخيره  -

 خانوار 21پوشش نسبتا مناسب شبکه هاي برق، راه، خانه بهداشت در روستاهاي بيش از  -

 يتيريمد

 هاي اقتصادي روستاافزوده به اولويتها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياريقابليت جهت -

 محدودهسازي قيمت زمين در روستا با تغيير رويکرد به موضوع قابليت ارزان -

 افزودهقابليت تعريف الگوي انگيزشي براي تعيين اعتبار دهياري روستاها از محل ماليات بر ارزش -

 ها و مشارکت اهاليقابليت اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياري -

 ييفضا يسازمان

 کيلومتري و استفاده از سرريز گردشگر آن 111قابليت ايجاد تعامالت قوي بين دو غار کتله خور و عليصدر با فاصله  -
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 افشار قشالقات وسازهاي مهاجران در دهستانبخشي به ساختنياز اضطراري به نظم -

 هاتيمحدود -3-1

ها قابليت کاهش يا تخفيف را ندارند. عوامل اکولوژيکي بيشترين وزن در ايجاد محدوديت در توسعه همه محدوديت

هاي اثرگذار بعدي هستند. با توجه به اطالعات ميداني، هاي اقتصادي و کالبدي محدوديتمنظومه را دارند. جنبه

 منظومه را شامل اکولوژيک محور ضعف و تهديدهاي يتبندي محدودبندي مستندات وزن اولويتاطالعات ثبتي و جمع

 شوند.مي

  اکولوژيک

  شرب )شوري، سنگيني زياد و يا نيترات باال( در اکثريت روستاهاي منظومه آبفقدان و محدوديت شديد منابع  -

هاي عميق به ويژه در مناطق شمالي در اليه آبسطحي و فقدان  آبکشاورزي با خشکي منابع  آبفقدان و محدوديت شديد  -

 منظومه

 (3و 2دار)درجههاي آهکي و با کيفيت پايين و شيبکشاورزي و وجود زمين 1فقدان زمين درجه  -

 اوزن و شورچايي براي شرب و کشاورزيقزل ژهيوبههاي سطحي و حتي عميق شوري آب -

 خيزي در برخي از روستاهاي جنوب منظومهسيل -

 تخريب گسترده مراتع و فقدان نظارت مؤثر -

  اجتماعي و فرهنگي

 هاي شهرستان و حفظ نيروهاي سنتيباالترين نرخ مهاجرت بين منظومه -

 دوري از عادت به کار سخت در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کار -

     کاهش سرمايه اجتماعي با منشأ کاهش اعتماد اجتماعي و کاهش تعاون و همياري -

 درصدي در مقطع متوسطه 51ترک تحصيل بيش از  -

     کاهش کيفيت آموزش با کاهش جمعيت و فقدان معلم اختصاصي هر پايه-

 اختالف فرهنگي و درآمدي روستاييان با مهاجران فصلي از تهران در بخش افشار -

  هاي عمومي()محدوديت اقتصادي

 باال ريوممرگسنتي با  کامالً دامداري  -

 برداريهاي بهرهمقياس کوچک زمين -

 هاي اختصاصي(اقتصادي ) محدوديت

 محصولي مبتني بر دام سبک در سطح منظومهاقتصاد تک  -

 منطقه ياي اهاله ياز آرزو يکيشرب به عنوان  يلزوم انتقال آب از سد تالوار حداقل برا-

 غارمحدوديت منابع مالي در توسعه زيرساخت هاي گردشگري بر محوريت -

 دستمزدي بودن توليد قالي و تابلو فرش ابريشم و توليد آن با برند قم در دهستان شيوانات -
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 هاي ديمي گندمو درامد و اشتغال پذيري محدود زمينغالب منظومه ديم پايه بودن کشاورزي  -

 هکتار يک نفر اشتغال ناقص(  15محدوديت زمين ديم در ايجاد اشتغال و درآمد )هر  -

  کالبدي

 تاهاروس مسئلهترين شرب و يا فرسودگي آن در غالب روستاها و اصلي آبشرب و شوري آن ، فقدان شبکه توزيع  آبکمبود  -

 تراکم پايين جمعيت و مهاجرت گسترده و فقدان توجيه بسياري از سرمايه گذاري هاي اجتماعي  -

 عدم نوسازي مطلوب واحدهاي مسکوني روستايي -

 ICTتلفن همراه و تلويزيون و ضعف خدمات ضعيف آنتن دهي  -

 فقدان راه آسفالته در بخشي از دهستان قشالقات افشار -

  مديريتي

 هاي موجودهاي ترويجي کشاورزي در حوزه دام و پايين بودن اثربخشي آموزشفقدان آموزش -

 صدور مجوزهابر بر و هزينهمسير طوالني، زمانکي و هاي بانمراحل سخت و آزاردهنده تضمين -

 توان محدود منابع طبيعي در برخورد با کشت مراتع -

 خارج از محدوده در قشالقات افشار يوسازهاساختفقدان توان شورا و دهيارها در مقابله با  -

  سازمان فضايي

 اي به ويژه با شهر گرمابضعيف بودن پيوندهاي درون منظومه -

 کتبديل روستاهاي متوسط به کوچک و بسيار کوچتخليه روستاهاي بخش قشالقات افشار و  -

 مهاجر فرستي زياد منظومه -

 ها و پيوندهاضعف سلسله مراتبي جريان -

 

 ماتريس فضاييقالب  درمنظومه رگذار يتأث يهاتيو محدود هاتيابلق -

همگن عملکردي به دست  هاي (پهنهحوزه ) رگذاريتأث هايشاخصاطالعاتي، بر اساس معيارها و  يهاهيال تجميع با

دارند. اين الگو در استخراج  تريهمگنساختار اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي مشابه و همگن  هايحوزهآمد. 

در اين جدول قابليت ها و محدوديت هاي اختصاصي  .نمايدمي مؤثرياختصاصي توسعه هر پهنه کمک  هايسياست

 در جدول پيشگفتار اشاره شده است. حوزه هاي مورد تاکيد است و موارد عمومي آن

، ( A2) قويي، (A1) گرمابکه  باشديمپيشنهادي حوزه همگن  1ح عملکردي داراي وبر اساس سط افشارمنظومه 

 هستند.   هاحوزهبه عنوان مراکز اين   (B4) توتورقان(، B3) باش قشالق، (  B2) گوگرچينک، (B1) اولي بيک
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 ييس فضايماتر بخش در يکهاي تأثيرگذار و محدوديت هاقابليت :الفجدول 

 هاي اختصاصي حوزهضعف قوت اختصاصي حوزه نام روستا حوزه
هاي اختصاصي فرصت

 حوزه

تهديد 

 اختصاصي حوزه

A1 

مند از منابع آبي رودخانه بهره حصارسفلي

 بزينه رود

کمبود آب شرب /  تلفات زياد 

دام سبک / از بين رفتن مراتع/ 

آب کشاورزي و عدم فقدان 

هاي سطحي برداري از  آببهره

 فصلي

  
خشکي آب 

 حصارعليا رودخانه

 اقچه گنبد

هاي سطحي در وجود منابع آب

برداري مناسب/ صورت بهره

هاي  کشاورزي و مراتع زمين

نسبتاً خوب / دامداري سبک  

 نسبتاً زياد / بافت فرش ابريشم

مجاورت با غار کتله خور 

بالغ بالغي /  ظرفيت و 

هاي بوم توسعه خانه

گردي / مجاورت با سد 

 تالوار
  

 قمچقاي

 خليفه قشالق

 ديني بيک

 سوله

 گوناي

 نريمان قشالق

 مصراباد
    

 قره ولي

A2 

استقامت مردم و عدم مهاجرت  بورون

ها با وجود فقدان آب شرب آن

کشاورزي / اجاره کاري / و 

تحصيالت نسبتاً مناسب / 

 ساختار کالبدي خوب

تکميل شدن محدوده روستا، 

کمبود شديد آب شرب، 

 محدوديت آب کشاورزي

  
 مسگر سيل خيزي

 قازقلوي عليا
وجود معدن نمک/ 

 هاي قابل احياقنات
 قويي

  

 کشگنلو

  
مهاجرت گسترده / تخليه تقريبًا  

 کامل روستاها

 مهديلو

  
 يوزباشي

 شورجا

 افشارلو

B1 

 يقين لو

     تخليه تقريباً کامل روستاها  

 مصطفي لو

 پيغمبرلو

 تيمورلو

 اصالنلو

 چقلوي سفلي

 حسن لو

 جمعه لو

 قيهقليچ 

 کردلو

 محمدلو

 قمشلو

تاالر بکر خشک شده قمشلو/ 

مرکزيت خدماتي اولي بيک/ 

 انسجام اجتماعي خوب

مهاجرت گسترده / فقدان آب  

 شرب و آب کشاورزي 

ظرفيت  بالقوه  

 گردشگري تاالب قمشلو

  

 توحيدلو

   تاتارده

 اولي بيک
مرکزيت حوزه عملکردي 

 و مرکزيت جغرافيايي 

B2 

کندتاتار/چشمه 

   تاتار
تخليه تقريباً کامل روستاها و 

 فقدان منابع آب
    

 محمدشاه لو

 حصارشيوان
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 هاي اختصاصي حوزهضعف قوت اختصاصي حوزه نام روستا حوزه
هاي اختصاصي فرصت

 حوزه

تهديد 

 اختصاصي حوزه

 قويجوق عليا
دارا بودن حداقلي از آب 

انداز خوب کشاورزي / چشم

روستا و ظرفيت توريستي با 

توجه به نزدبکي با کتله خور / 

آبخوان داري و ذخيره ظرفيت 

 آب

سال  11مهاجرت گسترده در 

گذشته / کمبود منابع درآمدي 

در روستا و ضعف بنيه مالي/نبود 

 کشي شدهآب شرب لوله

احياي قنات پرشده در 

اثر سيل/پتانسيل  و 

ها براي عالقه روستايي

کشت محصوالت 

جايگزين/امکان تجميع 

هاي سطحي و روان آب

 ها/آب

پزشک فقدان دام 

در گرماب/تخريب 

مراتع طبيعي/ 

عدم پوشش راه 

اسفالته براي 

 روستاي حصار

 ينگي اباد

 بختي

 فريدون

 گوگرچينک

B3 

 اجي کهريز

هاي قابلورود سرمايه  توجه  

هاي وياليي به روستا ساختمان

با بازگشت مهاجران به صورت 

 فصلي

تقريباً کامل روستاها و تخليه 

 فقدان منابع آب

برگشت برخي از 

مهاجران سابق براي 

اقامت فصلي با ايجاد 

 خانه هاي وياليي

  

 عيسي بيگلو

 تازه قشالق

 وکيل قشالق

 علي مردان

 طاهرلو

 گلبالغي

 آق قويي

 باغلوجه

هاي قابل توجه ورود سرمايه

هاي وياليي به روستا ساختمان

با بازگشت مهاجران به صورت 

گيري مهاجرت فصلي / شکل

 معکوس

آب آشاميدني تلخ و غيرقابل 

شرب / فقدان آب 

کشاورزي/مهاجرت گسترده در 

سنوات گذشته / انسجام پايين 

 اجتماعي / جمعيت پير و ناتوان

اوزن و مجاورت با قزل

آب غني شور و امکان 

/ نوسازي پرورش ماهي 

هاي وارد روستا با سرمايه

شده براي احداث 

 هاي وياليي مدرن/خانه

تضاد بين 

مهاجران فصلي و 

ساکنين ثابت 

روستا / تهديد 

پايداري منابع آبي 

روستا و عدم 

توازن کالبدي با 

ورود مهاجران 

جديد و احداث 

هاي وياليي خانه

در پيرامون 

 روستاها

 چريکلو

 باش قشالق

 اقاچقلو

 منداق

B4 

 ورمانلو
  

تخليه تقريباً کامل روستاها و 

 فقدان منابع آب
    

 کملر

 يساول

منابع آب کشاورزي نسبتاً 

خوب /اراضي کشاورزي 

 حاصلخيز با اندازه مناسب

مهاجرت و کاهش جمعيت در 

دهه هشتاد / کمبود آب شرب و 

 کم تواني اکولوژيکي 

در کنار  قرار داشتن 

بخش شيرين رودخانه 

اوزن  و امکان  قزل

 پروريتوسعه آبزي

عدم توانايي در 

برداري از بهره

ظرفيت خوب آبي 

 اوزنرودخانه قزل

 چقلوي عليا

 خليفه لو

 گنداب

 توتورقان

 

 مشاور يهاافتهيمنبع: 
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 مسائل کليدي-4-1

 اقتصادي

 ريومبا مرگ يکاماًل سنت يبر دام سبک در سطح منظومه و دامدار يمبتن يمحصولاقتصاد تکارتقا بهره وري  -1

 دام  يباال

 منطقه ياي اهاله ياز آرزو يکيلزوم انتقال آب از سد تالوار به عنوان - -2

 سرريز گردشگر آنکيلومتري و استفاده از  111قابليت ايجاد تعامالت قوي بين دو غار کتله خور و عليصدر با فاصله  -3

 رفيت اب رودخانه قزل ازون براي پرورش ماهي به طور گسترده و نيز باغداريظقابليت بهره مندي از  --4

 فرهنگي-اجتماعي

در قشالقات افشار با توجه توان  ژهيروستاها به و تيجمع هيدهه گذشته و تخل 5در  تيکاهش مستمر جمع -5

 هاروان آب يموجود و خشک يهاآب يشور ق،يعم يهافقدان آب ليمنظومه به دل يکيمحدود اکولوژ

 اکولوژيکي

  وشرب )شوري، سنگيني زياد و يا نيترات باال( در غالب روستاهاي منظومه  آبفقدان و يا محدوديت زياد منابع  -1

 منطقه ياهال نيازهاي اصلياز  يکيشرب به عنوان  ياز سد تالوار حداقل برا آبلزوم انتقال 

 کالبدي

 مهاجران در دهستان افشار يبه ساخت و سازها يبخشبه نظم ياضطرار ازين -7

 ديتول يهاانيشهر گرماب در جر تيو عدم محور يادرون منظومه فيپيوندهاي فضايي ضعتقويت  -8

 گردشگري

غار کتله خور  يگردشگر تياز ظرف برداريبهرهضعف در تعريف پهنه گردشگري با غار عليصدر براي جبران  -9

نفر  31111با  سهيدر مقانفر  111111متوسط ساالنه  طوربه يلومتريک 111در فاصله  صدري)تعداد گردشگر غار عل

 غار کله خور(
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  موجود وضع فضائي سازمان و ساختار-5-1

 افشارساختار فضايي منظومه  :1نقشه 

 
 افشارمنظومه روستايي  موجود وضع فضايي سازمان: 2نقشه 
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 جمع بندي: -1-6

شرايط اکولوژيکي ضعيف، فقدان و يا محدوديت  ،ساده و تقريبا تک محصولي زراعت ديم و دام سبکساختار توليد 

از  غالب اب شرب و کشاورزي در منظومه افشار موجب توان پايين منظومه در حفظ و نگهداشت جمعيت شده است.

ادي، نه هايعدم افزايش معني دار بهره وري توليد در روستا به ويژه در بخش کشاورزي به دليل محدوديت سوي ديگر 

توان دروني اقتصاد منظومه را گذاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده مالکان يهسرما وديد ي شآبکمخشکي و 

 کاهش داده است.

با اين وجود، بهره مندي از ظرفيت جاذبه هاي طبيعي نظير غار کتله خور و امکان ارتقا جايگاه آن در گردشگري ملي 

گردشگري بوم گردي محلي و توسعه زنجيره گردشگري با  برداري از ظرفيت هايبا امکان بهره کشور، تاالب قمشلو

رودخانه قزل اوزن در پهنه  هاي خوب کشاورزي در ، وجود ظرفيتبهره گيري از سرريز گردشگران به غار عليصدر

و اميدواري به بهره مندي از اب  کشت برخي گياهان داروييک، محدودي از روستاها، امکان ارتقاي بهره وري دام سب

 است.منظومه  هايمزيت سد تالوار حداقل براي استفاده شرب و دامداري سبک از 

در صورت به فعليت درامدن ظرفيت هاي منظومه و کاهش محدوديت هاي قابل تخفيف به ويژه آب شرب انتظار مي 

 اي درامدي را تجربه نمايد.رود منظومه بتواند باکاهش مهاجرت توان نگهداشت جمعيتي و ارتق

 ان برنامه هفتم(يپا 1445)افق برنامه و طرح:  تصوير کالن توسعه روستاهاي بخش-2

  يکل اهداف -1-2

در  ريپذامکانو  ياتيعمل هايدر توسعه منظومه، راهبرد هاتيقابلو  هاتيمحدودت ياهم يبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  يريگجهت يبه عنوان اهداف کل هاتيقابل يارتقا و هاتيمحدودکاهش  يراستا

ه عنوان ب توانديمکه  شوديمجاد يا هاتيقابلند ارتقا يکاهش تنگناها و فرا يهاروشن يوجوه مشترک ب يالبته در موارد

  .باشديمداگالس  يامنظومهه يبر نظر يشنهادات مبتنيکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. يک اولوي

 هايتيمحدودوري است. از تلفيق انتخاب توسعه منظومه مستلزم بهبود درآمد با افزايش اشتغال به همراه ارتقا بهره     

زير  هدافاهاي قابل ارتقا با باالترين امکان بالقوه ارتقا پذيري، با باالترين امکان بالقوه کاهش پذيري و انتخاب قابليت

 باشد.يمتوسعه منظومه  اهداف اوليت دار گيريجهتبه عنوان 

 منظومه يو اقتصاد يطيمح يداريپا يحفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه برا -1

 ارتقا درآمد پايدار و توانمندي اقتصادي منظومه -2

 و سکونت پذيري منظومه )با تاکيد بر تامين اب شرب بهداشتي(ارتقا امکانات رفاهي -3
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 اهداف کمي-2-2

 هدف در افق برنامه به شرح زير و به صورت متوازن تنظيم شده است. هايشاخص تريناصليمتناسب با اهداف کلي، 

بي به اهداف رشد هدف جمعيت روستايي مفروض به دستياحفظ در مورد جدول زير توضيح اين نکته ضروري است 

 وري و پايداري منابع منظومه است.اشتغال، ارتقاي بهره

1445در افق  افشار: اهداف کمي رشد بخش  2جدول 

سرفصل 

 کلي هاي
 واحد عنوان متغير/ شاخص رديف

سال 

 پايه

مقدار سال 

 پايه
 1445 ينيبشيپ

جمعيت و 

 جوامع

 7843 8111 1395 نفر جمعيت روستايي 1

 -. 2 - 1395 ساالنه 1395-1415نرخ رشد جمعيت روستايي متوسط  2

 77 23/19 1395 درصد درصد روستانشيني 3

 57 57 1397 تعداد  روستاهاي داراي سکنه 4

نفر در  تراکم نسبي جمعيت کل 5 سرزمين

 21 22 1395 لومترمربعيک

روي ني

 انساني

 3111 3171 1395 نفر منظومه تعداد کل شاغلين 1

 2151 2211 1395 نفر روستاييتعداد شاغلين  7

 277 1 1399 نفر اشتغال جديد با اجراي برنامهجمع هدفگذاري  8

اقتصاد و 

 توليد

 2 2 1395 نفر بار تکفل اقتصادي 9

 38851 38111 1397 نفر  سطح کل زير کشت 11

 37111 37111 1397 هکتار (زراعت)سطح زير کشت ديم  11

 1851 1111 1397 هکتار  آبي محصوالت سطح زير کشت 12

 511 251 1397 هکتار سطح باغات 13

 111111 81111 1397 رأس دام سبک 14

 1111 1111 1397 رأس دام سنگين 15

زيرساخت 

 و زيربنا

 55 35 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزي و بتون آرمه 11

 85 41 1397 درصد يکشلولهسالم  آباز  مندبهرهروستاهاي  17

 111 111 1395 درصد روستاهاي برخوردار از برق 18

 11 19 1397 درصد روستاهاي برخوردار از گاز طبيعي 19

 33 28 1397 تعداد ديهاطرحروستاهاي داراي  21
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 توسعههاي يريگجهت-3-2

  پايدار از منابع طبيعي  برداريبهرهمديريت و رشد پايدار اقتصادي با 

 توليدي ايهنظام ريزوري در وجه محوري به ارتقاي بهرهت 

  به ويژه بخش گردشگرياقتصادي  هايزيرساختارتقاي  

 شغلي هايمهارتکـاربردي کشـاورزي، دامپـروري و  هايمهارتموزش توسعه و ارتقا کيفيت آ 

  گيو کيفيت زند کالبدي هايزيرساختارتقاي 

  اقتصادي و اجتماعي هايحوزهمشارکتي روستاييان در  هايتقويت زمينه 

 

 راهبردها -4-2

  اکولوژيکي )با تاکيد بر منابع ابي( منظومه به منظور تثبيت درامد و اشتغال منظومهپايداري منابع 

 )ارتقاي بهره وري دام و توسعه پرورش دام و طيور و آبزيان )طرح هاي کوچک و متوسط مقياس 

  صنايع دستي -تعريف پهنه گردشگري 

 ي مصرفتقويت بخش کشاورزي  با کنترل و ذخيره  منابع ابي و ارتقاي بهره ور 

  توسعه صنايع کارگاهي 

 ارتقا امکانات کالبدي 

 ارتقا سرمايه انساني انساني 
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  اجرايي هايسياست -5-2

در رشد و توسعه منظومه بيشتر از وزن ارتقاي  هاتيمحدودوزن  کنديممشخص  هاتيقابلو  هاتيمحدودبررسي 

د و نها هاتيقابلق تنگناها و يمستخرج از تلف ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردهار يزجدول  ي آن است.هاتيقابل

 .دهديمراهبرد را نشان  يا وابسته به اجراي يمتول

 توسعه منظومه ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردها بسته: 1-2جدول    

 سياست هاي اجرايي )برنامه( راهبرد اهداف

حفظ يا تقويت توان 

اکولوژيک منظومه 

محيطي براي پايداري 

 و اقتصادي منظومه

پايداري منابع اکولوژيکي )با تاکيد بر منابع ابي( 

منظومه به منظور تثبيت درامد و اشتغال 

 منظومه

 برنامه آبخيزداري و حفاظت خاک

 برنامه و احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از مراتع

ارتقا درآمد پايدار و 

توانمندي اقتصادي 

 منظومه

کشاورزي  با کنترل و ذخيره  تقويت بخش 

 منابع ابي و ارتقاي بهره وري مصرف

 برنامه تامين و عرضه آب

 بهبود بهره وري آب در کشاورزي و اصالح الگوي کشت

ارتقاي بهره وري دام و توسعه پرورش دام و 

 طيور و آبزيان )کوچک و متوسط مقياس(

 سبک(توسعه پرورش دام و طيور )ارتقاي بهره وري دام 

 توسعه پرورش دام و طيور و آبزيان  )ارتقاي کمي(

 صنايع دستي -تعريف پهنه گردشگري 
برنامه بهينه سازي و توسعه زير ساخت هاي گردشگري/ توسعه 

 گردشگري طبيعي/حمايت از توليد و صادرات صنايع دستي

 (مقياستوسعه صنايع تبديلي و مکمل  )متوسط و کوچک  توسعه صنايع کارگاهي 

ارتقا امکانات رفاهي و 

سکونت پذيري 

 منظومه

 ارتقا امکانات کالبدي

 توسعه و تکميل پوشش شبکه گاز

 نوسازي مدارس

 اصالح و تقويت سياست گذاري محلي

 برنامه توسعه و تجهيز حمل و نقل جاده اي

 توسعه زير ساخت هاي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات

 برنامه توسعه تاسيسات آب و فاضالب 

 برنامه توسعه  کالبدي و اجراي طرح  هادي

 برنامه مقابله با خطر و ايمن سازي

 ارتقا سرمايه انساني انساني
 برنامه توسعه مشارکت، تعهد و اعتماد اجتماعي

 آموزش و توسعه منابع انساني

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

  هاسياست و اهداف تحقق الزامات يينتع -6-2

 به ويژه از سوي مجريان بخش عمومي برنامهتايي، تعهد و تقيد به در بين جامعه روس برنامه محور ايجاد گفتمان -

 به مسير رشد و ارتقاي روستايي يدهجهتترويج و توسعه تسهيل گري روستايي و  -

 سالم است( آببهداشتي )يکي از داليل مهاجرت در اين منظومه محدوديت شديد شرب  آب تأمين -

 ازيموردنمنابع عمومي و تسهيالت  تأمين -

 توزيع امکانات عدالت فضايي -

 آبوري و ارتقاي بهره شرب و کشاورزي آبتوجه جدي به محدوديت و تقليل منابع  -

 از منابع طبيعيبرداري نظارت مستمر و برقراري عدالت بين نسلي در بهره -
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 در خود روستا گذاريسرمايهبه خروج سرمايه از روستا به شهر براي  دهيجهت -

 مورد نياز هايوي انساني ماهر و متخصص با آموزشتقويت کيفيت نير -

 

نقش محرک و در حلقه تکميلي و زنجيره توليدات منظومه و منطقه  يبنددستهبه لحاظ  زير هايطرح اقدامات و 

 .دارندپيشران را 

  محرک يوکارهاکسب و اقدامات عناوين: 3جدول      
 اقدامات / پروژه  رديف

اصالح و برگشت دادن رودخانه قزل اوزن به مسير قبلي در روستاي ورمانلو براي جلوگيري از برخورد با کوه نمک و  1

 استفاده از اب قابل کشاورزي در ادامه مسير

ر ها دتمهيد آبگيري تاالب خشک شده قمشلو )دومين تاالب استان( با اليروبي مسير رودخانه و برگشت دادن روان آب 2

 ومسير اصلي گذشته جهت هدايت و احياي تاالب قمشل

 کارگاهي و گلخانه  –تخصيص اب از سد تالوار به آب شرب و شهرک هاي صنعتي  3

 توسعه باغداري و باغات پسته در حاشيه قزل اوزن 4

 مطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي بهره وري دام در سطح تمام منظومه 5

 پرورش ماهي در حاشيه رودخانه قزل اوزن به شرط برگشت آب 1

بهسازي جاده و  ساير امکانات حد فاصل بين زرين رود تا غار علي صدر براي استفاده از سريز گردشگر از غار عليصدر به  7

 غارهاي کتله خور 

 انتقال اب چشمه هاي شهر گرماب در فصل عدم مصرف از اب براي ذخيره  در سد خاکي 8

 پرورش ماهي و ايجاد جاذبه هاي طبيعي با بهره گيري از انتقال اب چشمه هاي شهر گرماب  ايجاد گلستان گل محمدي، 9

 در روستاهاي حاشيه قزل اوزن ايجاد سردخانه 11

 پيرتاج )بيجار( )براي تسهيل دسترسي به غار از روستاهاي جنوب منظومه در بيجار( –آسفالته نمودن راه قمچقاي  11

گذاري محلي با تسهيالت هاي سرمايههاي عمده مالکان و ارائه طرحها و ايجاد تعاونيمالکان دهستانايجاد تشکل عمده  12

 مناسب

 توجه ويژه به تغيير الگوي کشت به زعفران، زرشک و گل محمدي 13
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  هدففضايي  همگن هايحوزهو  ساختار -2-7

 همگن فضايي هايحوزهي و احصا عملکردسطوح و مراکز : 3نقشه 

 
 همگن فضايي هايحوزهمحوري اقتصادي  هايماموريت گرايش و اولويت : 4نقشه 
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 بخش )پيوست سند( توسعه هاي پروژه و هاطرح ،هافعاليت اقدامات، -3

 پيشنهادي هايفعاليتبسته  امات وچارچوب اقد -1-3

 هايه بست، هابرنامهبا توجه به اهداف مالحظه شده براي توسعه منظومه؛ متناظر با راهبردهاي ذکر شده، در قالب 

 هرکدامو اقدامات سياستي است که  هاپروژهاستخراج شدند. هر بسته مشتمل بر  اثربخش هايپروژهو  هاطرحاجرايي 

 شده است.  بندياولويتاحصا و  ريزيبرنامهدر  تأخرو وجود تقدم و  ايزنجيرهبا رويکرد روابط 

 

 اثربخش هاي و پروژه هاطرحاجرايي  هايه بست -4جدول 

 بسته شماره

تعداد 

پروژه 

 هاي

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

 ينيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن

)ميليون 

 ريال(

 159911 115 91 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه 1

 11811 88 231 وري مصرفآبي و ارتقاي بهرهکنترل و ذخيره  منابع  2

  35 17 دستيصنايع -تعريف پهنه گردشگري  3

 39511 31 27 توسعه صنايع تبديلي و کارگاهي 4

 77111 1 31 هاسکونتگاهو تکميل کمبودهاي خدماتي و رفاهي   هارساختيزتوسعه  5

 1511 3 31 توانمندسازي منابع انسانيتوسعه مشارکت اقتصادي و  6

 344811 277 438 جمع
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را پوشش  يو اجتماعي با محوريت بخش دولت (عمراني هايکالبدي )طرح  گذاريسرمايه عمدتاً  1و  5 هايرديف 

 .دهدمي
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 منظومهشده در سطح  بندياولويت يگذارهيسرماي هاطرح -2-3

  .شودميپيشنهادي احصا شده ارائه  هايدر قالب بسته  يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرحر ير جدول زد

 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه: 11-5جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

ي نيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن
)ميليون 

 ريال(

 يبندزمان

تا طول 

 برنامه

هاي حوزه

 فضايي هدف
 هاسسکونتگاه

برنامه 

آبخيزداري 

و حفاظت 

خاک و 

برنامه و 

احياء، 

توسعه و 

برداري بهره

اصولي از 

 مراتع

ها در بخش هاي سطحي و روان آبکنترل و تجميع آب

 و ابخيزداري داريجنوبي منظومه به منظور آبخوان

منابع طبيعي / آب 

ي / جهاد امنطقه

 کشاورزي

1 4  21111 
هر دو سال 

 يک پروژه
A1/B2/ A2 

گوگرچينک، گوناي، 

قمچقاي، خليفه قشالق، 

 بورون و نريمان قشالق

به مسير قبلي در  اوزنقزلاصالح و برگشت دادن رودخانه 

روستاي ورمانلو براي جلوگيري از برخورد با کوه نمک و 

 استفاده از آب قابل کشاورزي در ادامه مسير

 ورمانلو ورمانلو 1399 211 25 1 1 يامنطقهآب 

تمهيد آبگيري تاالب خشک شده قمشلو )دومين تاالب 

ا هاستان( با اليروبي مسير رودخانه و برگشت دادن روان آب

 قمشلو در مسير اصلي گذشته جهت هدايت و احياي تاالب

 قمشلو قمشلو 1399 151 2 1 1 ستيزطيمح

مترمکعبي آب و  11تا  5احداث يا اجراي جايگاه ذخيره 

 هاي مراتعآبشخور دام در مکان يا چشمه
 451  15 1 منابع طبيعي

 2 هرسال

 پروژه

اولويت با 

روستاهاي باالي 

 خانوار 21

اولويت با روستاهاي باالي 

 خانوار 21

منابع طبيعي در برخورد با تخريب مراتع وفق تقويت اداره 

 جدول پيوست عمراني با تقويت منابع انساني آن
 1411 2 1 1 منابع طبيعي

1399-

1411 
 کل منظومه کل منظومه
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 وري مصرفآبي و ارتقاي بهرهکنترل و ذخيره  منابع بسته  -5-2جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه
تعداد 

 هايپروژه 

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

 ينيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن

 )ميليون ريال(

 يبندزمان
 هايحوزه

 فضايي هدف
 هاسکونتگاه

 

 

 

برنامه 

و  تأمين

 آبعرضه 

شرب و  آباز سد تالوار به  آبتخصيص 

 کارگاهي و گلخانه –صنعتي  يهاشهرک
 51111 31 1 1 يامنطقه آب

1399-

1413 
A1/A2/B1/B2 جنوب منظومه 

استخر ذخيره پي وي سي بر روي چشمه يا 

 دائميقنات 

منابع طبيعي و جهاد 

هاي کشاورزي / ارگان

 ارائه دهنده تسهيالت

1 4 12 11111 
1399- 

1413 
A1/A2/B3 

مسگر، سوله، گوگرچينک، نريمان 

 قشالق، تاتارده، گوناي

 هاقناتتعمير و بازسازي 

روستايي / جهاد  آب

 کشاورزي

1 1 1 1111 
 2 هرسال

 پروژه
A2 

مسگر، قويي، تاتارده، حصارشيوان، 

 آبسوله و شورجا )پيدا کردن مسير 

 منحرف شده(

 31111 1 1 1 کشي بين مزارع با قنات و چشمهکانال
 3هر سال 

 پروژه
A1/A2/B1/B2 

مسگر، خليفه قشالق، قمچقاي، حصار 

 سفلي و سوله

و انحرافي بر  رودخانه هاي  بندهاي کوچکايجاد 

 قزل اوزن، بزينه رود، مسگر، شورچاي و آجي چاي
3 3 1 3111 

 سه هر 

سال يک 

 پروژه

A1/A2/B2/B4 
، قمچقاي، نريمان قشالق و تاتارده

 مسگر

ها از محل دهي بخشي از اعتبارات دهياريجهت

هاي کنترل و ذخيره افزوده به زيرساختارزش

 روستا به جاي رويکرد کالبدي يآبمنابع 

سازمان مديريت با 

 مشارکت اهالي
 سال اول   5 1

 يهمه روستاها

 تيظرف يدارا

به  همه روستاهاي داراي ظرفيت

 و بخشداري تشخيص دهيار

بهبود 

 آبوري بهره

نوين آبياري به ويژه  هاياستفاده از سامانه 

 توسعه کشت زراعي از طريق تيپ
 1 31 11 1111 

سه سال 

 اول
B2/B4 B2/B4 
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 (اسي)طرح هاي کوچک و متوسط مق انيدام و توسعه پرورش دام و طيور و آبز يبهره ور يارتقا -3-5جدول

در عرصه 

کشاورزي و 

اصالح 

 الگوي کشت

 / زرشک زعفرانکاشت تغيير الگوي کشت به 
جهاد کشاورزي / 

 تسهيالت بانکي
2 15 15 1511 

 2 هرسال

 هکتار
A1/B4 

گوگرچينک، قمچقاي، آقجه گنبد، 

 ساير روستاها

 1511 15 15 1 کارکرد مکمل گردشگريگلستان گل محمدي با 
 2 هرسال

 هکتار
A1/A2/B4 

 

A1/A2/B4روستاهاي 

  B2  911 11 1 2 کاشت گياهان دارويي

قزل  هيو باغات پسته در حاش يتوسعه باغدار

 اوزن
2 5 5 1111 

سال  5در 

اول هر سال 

 پروژه 1

B3/B4 روستاهاي حاشيه قزل اوزن 
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 اولویت متولی پروژه/ اقدامات  برنامه

تعداد 

پروژه 

های 

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

ی بینپیش

اعتبار 

موردنیاز 

میلیون )

 (لایر

 بندیزمان
های حوزه

فضایی 

 هدف
 هاسکونتگاه

 

توسعه 

پرورش دام و 

طيور )ارتقاي 

بهره وري دام 

 سبک(

 
 

بازبيني سياست ترويجي جهاد با تأکيد بر اثربخشي آن براي 

 هاي ترويجيبردار نهايي و اولويت دادن به دام در برنامهبهره
 سال اول   1 1 جهاد کشاورزي

همه 

 ها حوزه

روستاهاي منظومه با اولويت همه 

 دام بيشتر روستاهاي با

 سال اول و دوم 511  15 1 جهاد کشاورزي مطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي بهره وري دام در تمام منظومه

 آميخته گري تجاري

جهاد کشاورزي / 

قرارگاه پيشرفت و 

آباداني سپاه / 

 مشارکت اهالي

 سال اول و پنجم   15 1

 درصد دام 11هرسال    15 1 اصالح نژاد دام هاي سبک به چند قلوزا و داراي سازگار با محيط

 درصد دام 11هرسال  21111  45 1 تسهيالت بهسازي فضاي بهداشتي براي نگهداشت دام

 درصد دام 11هرسال    21 1 تغذيه تکميلي بره شيرخوار

دانش دامداري توسط خبرگان هاي به روز در نحوه ارتقا آموزش

 دامداري
 درصد دام 11هرسال  811  21 1

 درصد دام 11هرسال  811  21 1 توجه دام در روستاومير قابلکنترل بيمارهاي و کاهش مرگ

تبديل گله هاي بزرگ در هر روستا به دامداري صنعتي با تعريف وام 

 صنعتي سازي به جاي توسعه دام سبک
 درصد دام 11هرسال  11111  11 2

 

توسعه 

پرورش دام و 

طيور و 

آبزيان  

)ارتقاي 

 کمي(

 توسعه دام سبک اصالح نژاد شده

بخش خصوصي و 

ارگان هاي 

 تسهيالت دهنده

  سه سال اول برنامه 12511 41 25 2

حصارشيوان، توتورقان،باش قشالق، خليفه 

لو، گوناي، نريمان قشالق، بختي، چريکلو، 

شورجا، قمشلو، گنداب، توحيدلو، باغلوجه، 

 تاتارده، گوگرچينک، حصارسفلي

 آقچه گنبد A1 دو سال اول برنامه 2111 2 2 2 پرورش بلدرچين

 لو، توتورقان، بورونخليفه A2/B4 سه سال اول برنامه 7511 1 3 2 پرورش بوقلمون

 قويي A2 دو سال اول برنامه 511 1 1 2 کشيجوجه

 A1/B2 چهار سال اول برنامه 1111 11 11 1 هاي زنبورداريفعاليتتوسعه 
قمچقاي، حصارشيوان، شورجا، قازقلوي 

 عليا، مصرآباد، گوگرچينک

 B4 پنج سال اول برنامه 51111 25 25 1 اوزن به شرط برگشت آبپرورش ماهي  در حاشيه رودخانه قزل
لو، توتورقان، روستاهاي حاشيه خليفه

 اوزنقزل

 دستيصنايعبسته گردشگري و توسعه  -4-5 جدول
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 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه
تعداد 

 ايهپروژه

اجراقابل  

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

 ينيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن
)ميليون 

 ريال(

يبندزمان  

 هايحوزه

فضايي 

 هدف

هاسکونتگاه  

 

 

 

 

برنامه 

و  يسازنهيبه

توسعه 

 يهارساختيز

گردشگري/ 

توسعه 

گردشگري 

طبيعي/حمايت 

از توليد و 

صادرات 

دستيصنايع  

 تعريف دو روستاي مکمل گردشگري مجاور با غار کتله خور و توسعه بوم گردي
 -گردشگري 

 بخش خصوصي
1 2 2 1111 

دو سال 

 اول برنامه
A

قمچقاي، 

 خليفه قشالق

براي  صدريعلبين زرين رود تا غار  حدفاصلبهسازي جاده و  ساير امکانات 

 استفاده از سريز گردشگر از غار عليصدر به غارهاي کتله خور و زرين غار

اداره راه استان 

همدان و  هاي

 زنجان

1 1   
سال اول  5

 برنامه

خارج از 

منظومه

جاده زرين رود 

 به عليصدر

بکر با  نسبتاًگردشگري در روستاهاي  يهاگاهگردي و اقامت ارائه خدمات بوم

طبيعي خوب اندازچشم  

 -گردشگري 

 بخش خصوصي
1 8 8 1511 

سال اول  1

 برنامه
A /B 

تاالب خشک شده قمشلو )دومين تاالب بهره گيري گردشگري از تمهيد آبگيري 

ها در مسير اصلي با اليروبي مسير رودخانه و برگشت دادن روان آب استان(

گذشته جهت هدايت و احياي تاالب قمشلو  

ستيزطيمح  1 1 1  
سال اول 

 برنامه
 قمشلو قمشلو

بازرگاني  - دستيصنايع  يامنطقهنمايشگاه عرضه مستقيم و بازاريابي محلي و 

، فرش يکارلهيمل، يسازمجسمهتوليدي در جنوب منظومه شامل تابلو فرش، 

 دستباف در مسير گردشگري

اتاق بازرگاني 

استان/ صمت / 

 بخش خصوصي

1 1 2 2111 
تا سه سال 

 اول برنامه

مرکز 

منظومه

گرماب مجاور 

 باليق بالغي

 باغچه باغ مسافرپذير در روستاهاي مجاور غار
/ بخش ميراث 

 خصوصي
1 1 2 1111 

تا سه سال 

 اول برنامه
A

قمچقاي، 

 خليفه قشالق

براي ذخيره  در  آبشهر گرماب در فصل عدم مصرف از  هايچشمه  آبانتقال 

طبيعي هايسد خاکي،  پرورش ماهي و ايجاد جاذبه   

فرمانداري / بخش 

 خصوصي
1 1 5 2111 

دو سال 

 اول برنامه

مرکز 

منظومه
 غار کتله خور

 هايچشمه  آباز انتقال   يريگبهرهگلستان گل محمدي در مجاورت غار با 

آبشهر گرماب در فصل عدم مصرف از   
 1511 11 1 1 جهاد کشاورزي

دو سال 

 اول برنامه
A /B

 هايگيري فصلي بر پايه گلستان گل محمدي و تعريف هفته ايجاد کارگاه عرق

 گردشگري در مجاورت غار
 511 5 1 1 بخش خصوصي

تا پنج سال 

 اول برنامه
A /B
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 کوچک و متوسط مقياس( يهاطرح ) خدماتي - کارگاهي ايعبسته توسعه صن -5-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه 

 های

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن

 )میلیون ریال(

 یبندزمان
 هایحوزه

 فضایی هدف
 ی مورد تاکیدهاسکونتگاه

 
 
 
 
 
 

توسعه صنايع 

تبديلي و 

و مکمل  

خدماتي 

)متوسط و 

 (اسيمقکوچک

 زنيبلوک

 
 
 
 
 

بخش 

خصوصي 

/ جهاد / 

صمت و 

 بانک

2 1 2 511 
دو سال اول 

 برنامه
A1 مصرآباد 

 21111 3 1 1 ايجاد سردخانه
تا سه سال 

 اول برنامه
B4 گندابلو، توتورقان، خليفه 

 9111 1 2 1 شير يآورجمعو مرکز  يپز ريش
تا سه سال 

 اول برنامه
B1/A2 قويي، اولي بيک 

 2251 15 15 2 يبافشميابرفرش و  يهاکارگاه
تا سه سال 

 اول برنامه
A2/A1 

خليفه قشالق، اولي بيک، قمشلو، 

توحيدلو، گنداب، گوناي، قازقلوي عليا، 

 مصرآباد، تاتارده

 751 5 5 2 هاي خياطيکارگاه
دو سال اول 

 برنامه
 قويي A2مرکز 

 5111 3 1 2 ماسه شويي
تا سه سال 

 اول برنامه
B4/A2 سوله 

تفکيک زباله و  هايتجهيزات صنعتي کارگاه  تأمين

 ضايعات يآورجمعپرس و 
2 2 2 2111 

دو سال اول 

 برنامه
A2 بورون 

 CNGاحداث ايستگاه 

بخش 

خصوصي 

و  نفت/ 

 بانک

1 1 5 31111 
دو سال اول 

 برنامه
 گرماب مرکز منظومه
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 در سطح بخش  عمرانيو  گذاري اجتماعيسرمايه هايپروژه  -8-3

است. شده بندي طبقه ياشبکه – يانقطه يرساختيز يعمران هاي طرح ستهب و انساني و ياجتماع گذاريسرمايه بسته دسته 2 در بخش حسط در شده بندياولويت يعمران هاي پروژه  

 

 يمنابع انسان يو توانمندساز يتوسعه مشارکت اقتصاد بسته -1-6جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

 هاي

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

 ينيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن
 )ميليون ريال(

 يبندزمان

 هايحوزه

فضايي 

 هدف

 هاسکونتگاه

برنامه توسعه 

مشارکت، تعهد و 

 اعتماد اجتماعي

هاي عمده ها و ايجاد تعاونيعمده مالکان دهستان ايجاد تشکل

گذاري محلي با تسهيالت هاي سرمايهمالکان و ارائه طرح

 مناسب

بهزيستي 

/بخشداري / 

 فرمانداري

1    
سال اول 

 برنامه

مراکز 

 هامجموعه
 هامجموعهمراکز 

 

آموزش و توسعه 

 منابع انساني

اي و کشاورزي ترويجي به ويژه هاي فني، حرفهتوسعه آموزش

 دام سبک

اي / فني حرفه

 جهاد کشاورزي
1 31 2 1511 

سال اول 

 برنامه
 

روستاهاي ليست 

 پيوست آموزشي

هاي ترويجي جهاد کشاورزي با ايجاد اثربخشي در آموزش

 ويژه بر دام تأکيد
 1 1 1  

تا پنج سال 

 اول برنامه
 همه روستاها 

 آموزش ويژه براي کنترل اعتياد باال در روستا
بهداشت / 

 بهزيستي
1    

سال اول 

 برنامه
 قره ولي 
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 هاسکونتگاه يو رفاه يخدمات يکمبودها ليو تکم  هارساختيزتوسعه  -2-6جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

ي نيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن

)ميليون 

 ريال(

 هاسکونتگاه يبندزمان

توسعه و تکميل پوشش 

 شبکه گاز
   25 1 اداره گاز ماندهيباقگازدار نمودن روستاهاي 

تا سه سال اول 

 برنامه
 همه روستاهاي بدون گاز

 2511   2 وپرورشآموزش بازسازي مدرسه نوسازي مدارس
سه سال اول تا 

 برنامه
 توتورقان

اصالح و تقويت 

 گذاري محليسياست

رعايت ضوابط کالبدي و پايداري منابع روستا در پذيرش مهاجران فصلي 

 از طريق مداخله مؤثر بخشداري و ساير نهادهاي مسئول

/   فرمانداري

 بخشداري
1    

از سال اول 

 برنامه
B3 روستاهاي 

برنامه توسعه و تجهيز 

 ياجاده ونقلحمل

پيرتاج )بيجار( )براي تسهيل دسترسي به  –آسفالته نمودن راه قمچقاي 

 غار از روستاهاي جنوب منظومه در بيجار(

 اداره راه

2 1  11111 
دو سال اول 

 برنامه
 قمچقاي

 خليفه لو و گنداب سال اول برنامه 4111   2 آسفالت مسير ورودي به روستا از کنار جاده اصلي به مسافت يک کيلومتر

 21111   2 کيلومتر 5آسفالت راه از باشقشالق به باغلوجه به طول 
تا سه سال اول 

 برنامه
 باغلوجه

 21111  1 3 خانوار 21روستايي باالي  ماندهيباق هايآسفالته نمودن راه 
تا پنج سال اول 

 برنامه
 

هاي توسعه زيرساخت

بخش ارتباطات و فناوري 

 اطالعات

 هاي تلفن همراه و اينترنتتقويت شبکه
ارتباطات و 

 اطالعات
1 1   

دو سال اول 

 برنامه
 همه روستاها

برنامه توسعه تأسيسات 

 آب و فاضالب

 شرب سالم از مجتمع شهيد بيگدلي آب تأمين
روستايي /  آب

دهياري / 

مشارکت محلي 

/ مشارکت 

 سپاه

1   751 
تا سه سال اول 

 برنامه
 مصراباد

 5111   1 شرب آب تأمين
تا سه سال اول 

 برنامه

بختي/بورون/ اقاچقلو/ آقچه 

گنبد /باغلوجه/ مسگر/ خليفه لو 

 /گنداب

 511   1 روستا آببهداشتي کردن 
تا سه سال اول 

 برنامه
 قويي
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 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

ي نيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن

)ميليون 

 ريال(

 هاسکونتگاه يبندزمان

 511   1 هاکنتور گذاري در خانه
تا سه سال اول 

 برنامه
 گوناي

 751   1 شرب از حسام آباد آبکشي تعمير لوله
تا سه سال اول 

 برنامه
 قازقلوي عليا

 751  1 1 چاه شرب آبحفر و انتقال 
تا سه سال اول 

 برنامه
 قمچقاي و گوناي

 آبحفر چاه و نصب کنتور با همکاري مردم و دولت براي جبران کمبود 

 آشاميدني و مديريت آن
1 1  751 

تا سه سال اول 

 برنامه
 قمشلو

 751  1 1 از قنات به منبع آبانتقال 
تا سه سال اول 

 برنامه
 قره ولي

 751  1 1 روستا آبکشي تعمير لوله
تا سه سال اول 

 برنامه
 حصارشيوان

 4511  1 1 شرب آبخريد دستگاه تصفيه 
تا سه سال اول 

 برنامه

تاتارده/ چريکلو/ حصارعليا/ 

سوله/ آقچه گنبد /قره ولي 

 /شورجا

برنامه توسعه  کالبدي و 

 اجراي طرح  هادي

 روستا يطرح هادبازنگري و توسعه محدوده 

 بنياد مسکن

1   4211 
تا سه سال اول 

 برنامه
اولي بيک/ خليفه قشالق/ بورون/ 

 بختي/ قمچقاي/ قويي/ توتورقان

 411  1 1 يطرح هادنيازمند 
تا سه سال اول 

 برنامه
 باغلوجه

   1 1 صدور سند براي منازل
دو سال اول 

 برنامه
 اقاچقلو

برنامه مقابله با خطر و 

 يسازمنيا

دهياري / بنياد  نصب پل فلزي در وسط روستا

مسکن / 

بخشداري / 

 مديريت بحران

 گوناي سال اول برنامه 311   2

 آقچه گنبد سال اول برنامه 111   2 خوارهاي چوبمبارزه با آفت موريانه

 111  1 2 مسير سيالب و رودخانهايجاد بند در 
دو سال اول 

 برنامه
 خليفه قشالق



 35 ....................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانمنظومه افشار 

 روستاها ازيموردنهاي آموزشي فهرست دوره -3-6 جدول

 روستا آموزش

 قمشلو، گنداب، مسگر قويي، بورون، حصار سفلي، گوناي، نريمان، خليفه لو، قارقلوي عليا، مصرآباد، باغلوجه، شورجا، قره ولي، آن ريوممرگآموزش بهداشت دام و کاهش 

 قويي مشاغل خانگي

 گوگرچينک فراوري انگور

 قمقچاي، خليفه قشالق، بختي بهداشت و اصالح نژاد گوسفندان

 حصارشيوان موجود آباز  برداريبهرهآموزش نحوه 

 اولي بيک، تاتارده مهارتي ياحرفهآموزش فني و  هايکالس 

 حصارعليا طراحي نقشه تابلو فرش

 سوله ماهيپرورش 

 سوله پرورش زالو

 تاتارده، آقچه گنبد، گنداب دام هاياصالح نژاد و مبارزه با بيماري 

 آقچه گنبد گندم يپاشسم

 آقچه گنبد پرورش بلدرچين

 خليفه لو الگوي بهينه کشت

 مصرآباد آموزش مشاغل

 گنداب صنايع تبديل خانگي
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