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

حوالت ترات فناورانه و ارتباطات، 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

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

 بوده است. يمحدودتر

 يبر مبنا صرفا  است. 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 صرفا روستا  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 54ش 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 با يتقرو  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 با يتقرن عوامل يشده است. ا يبنددستهروستاها  يوربهرهو ارتقا 

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره يموانع عمومجدول کليات: 

 مکانيزم و تبعات عوامل

شديد در  تغييرات

قيمت محصوالت 

 کشاورزي

افزوده دارد و بخش مهمي از ارزشکننده وجود 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

 دهدتار عنکبوتي قيمت در بيشتر محصوالت رخ ميهاي اصالحي، فرايند دليل 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

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

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

محدوديت و تقليل 

منابع آب شرب و 

 کشاورزي

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

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

هاي کاهش مصرف آب در سو و از طرفي عدم انتشار و تعميق فناوريبه اين 64مجاز 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»تحول و توسعه روستا هستند. رخداد مسئله 

 روستا شده است.  ها در حوزهگذاريبه ويژه در مديريت چندگانه منابع ابي موجب عدم همسويي سياست
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کمبود نيروي انساني 

ماهر و متخصص و 

خروج گسترده 

هاي انساني و سرمايه

 فيزيکي

پايين بودن سطح  شود.افزوده بيشتري ميشود که تخصص منجر به ايجاد ارزشدر علم اقتصاد بيان مي

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

گراهاي ديرينه تا  در اختيار سنتها عمدرفتاري 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 کنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگي و مهاجرت نيروي کار ماهر، کارآفرين و سرمايه

گردد. روستاييان با توجه به شيوه وري پايين ميير ماهر و با بهرهگرا و اکثرا  غحفظ بافت جمعيتي سنت

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

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

ت عدم مديريت و نظار

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

ري گي، از همان دست که ميرشد پايدار تي با مصرف بيش از حد نسل فعلي نشود و به قول قاعده طالييآ

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

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

 نه چندان دور با بحران منابع مواجه شوند

غلبه رويکرد ارائه 

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

متناسبي نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت ميانگين درآمد روستا افرايش 

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

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

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

 دهه و قرن گذشته ندارد

 

 

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

 ريي، 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، بآموزشساختار 
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 مقدمه  -

درصد جمعيت  12با جمعيت غالب روستايي ) چهارگانه شهرستان خدابنده يهايکي از بخش بخش بزينه رود

مرکز دهستان بزينه رود  باشد.يشهري بنام زرين رود م نقطهيک  روستا و 39داراي دو دهستان و شامل  منظومه(

ه نام رودخان، روستاي کهال از روستاهاي قديمي بخش است. مرکز دهستان زرين رود نيز شهر زرين رود است. بزينه رود

 .شودسرچشمه گرفته به قزل اوزن منتهي ميبزينه رود ايست که از دهستان 

ي دهنده رشد نسب، نشاني شهرستان و نيز استانهاهاي کليدي بخش بزينه رود با ساير بخشمقايسه شاخص

است. اين موضوع به مفهوم تقويت  ديگر بخش هايسال گذشته نسبت به  24در  روستايي بخش بيشتر جمعيت

  .است و نشان دهنده قابليت هاي بالقوه قابل ارتقاي اين منظومه روستايي در اين بخشسکونت گاه ها و ظرفيت 

 ايهبکه ش تيبر تقو تأکيدبا  ،ييروستا مايمنظومه  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  9منظومه در قالب  يو اجتماع
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 نه روديبز بخش يتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاها -1

 وضعيت توسعه بخش يهاشاخص -1-1

 هاي هاي وضعيت موجود و مقايسه اي بخش بزينه رود با بخش هاي ديگر خدابنده متغيرها و شاخص - 1جدول 

 عنوان متغير/ شاخص موضوع رديف
بزينه 

 رود
 سال واحد

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(
 استان شهرستان

1 

اجتماعی و 
 فرهنگی

 974111 33994 1395 نفر 11101 جمعیت روستایی

 99 13 1395 درصد 21 درصد روستانشینی 2

نرخ رشد شاخص نسبت جمعیت منظومه به توان نگهداشت جمعیتی ) 3

 (1331تا  1331جمعیت روستایی استان در دوره 
 درصد 1933

95-

74   

 971 007 1395 نفر 470 سرانه جمعیت روستا 4

   1396 درصد 71 درصد دانش آموز در حال تحصیل به جمعیت در سن تحصیل 1

 12 تراکم نسبی جمعیت روستایی 6
نفر در 

 کيلومتر
1395   

3 

اقتصادی و 
 تولیدی

  12712 1397 نفر 4300 تعداد شاغلین روستایی

   1397 نفر 9017 براورد تعداد شاغلین روستایی غیرکشاورزی 8

   1395 درصد 231 نسبت اشتغال زنان به کل شاغلین 3

   1395 هکتار 41274 سطح زیر کشت دیم 11

   1395 هکتار 4271 سطح زیر کشت آبی 11

   1397 درصد 14 های آبی به اراضی قابل کشتنسبت مساحت زمین 12

   1397 چاه 131 های عمیق در روستاچاه سرانه 13

   1397 راس 114444 دام سبک 14

   1397 راس 11444 دام سنگین 11

   1391 راس 1439 سرانه تعداد دام سبک در هر خانوار 16

   1391 راس 1 سرانه تعداد دام سنگین در هر خانوار 13

18 

 طبیعی

   1397 درصد 1131 فرسایس شدید خاک

   1397 درصد 10 درصد   (12سطح اراضی شیب دار )باالی  13

 921 متوسط بارش در سال 21
ميلي 

 متر
1397 914 911 

21 

 کالبدی

+ دارای مشکالت شدید و خیلی 21نسبت روستاهای با خانوار 
 شدید آب شرب )شبکه توزیع و وجود منابع سالم اب شرب (

   1397 درصد 01

   1397 درصد 11 + با مشکالت طرح هادی21نسبت روستاهای خانوار  22

   1397 درصد 17 + گازکشی شده به کل روستاها21نسبت روستاهای با خانوار  23

   1397 درصد 144 و تلفن پوشش راه اسفالته، برق، خانه بهداشت 24

 

 جمعيت تحوالت  -1-1-1

جمعيت و تحوالت آن يکي از شاخص هاي ظرفيت پايداري زيستي و اقتصادي روستا است. معموال روستاهاي که 

نه يبز ييت منظومه روستايتعداد جمع توان نگهداشت جمعيت را دارند حائز توانمندي ها و مزيت هاي خاصي هستند. 

خود  يتين بخش از اوج جمعيت اي. جمعدهديمگر خدابنده را نشان يد يهامنظومه ييت روستاينسبت به جمع رود

با توجه به  .دا کرده استيتنزل پدرصد  14 حدود 1395در سال  25541ت يبه حداقل جمع 21745، 5713در سال 

 يسه با مجموع روستاهاينه رود در مقايمنظومه بز يروستاها يتيسال گذشته اندازه جمع 54، در 1اطالعات شکل 
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درصد در سال  25.64به  1345درصد در سال  22.41نه رود از يبخش بز يتيسهم جمع ت شده است ويخدابنده تقو

 افته است.يش يافزا 1395

 گر خدابندهيد يهامنظومه ييت روستاينسبت به جمع نه روديبز ييت منظومه روستايرات تعداد جمعيي: تغ1 نمودار

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 بخشغالب  درآمدي و مهارت هايو  يساختار اقتصاد -1-1-1

ر ينه رود مشاغل خاص و مهارتي داراي قابليت برندسازي و تقويت وجود دارند که در جدول زيدر منظومه بز

 باشد.ينه رود ميو تابلو فرش دو حرفه مهم منظومه بز يمشاغل ساختمان مشخص شده است.

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

 نام روستا

زمينه برند سازي 
قابليت موجود 

 روستا

برآورد 
اشتغال 

 )نفر(

برند 
 پيشنهادي

 حوزه فروش يا خدمات

 داخل کشور و صادرات نهيتابلو فرش زر 1444 تابلو فرش روستا( 15اکثريت روستاهاي جنوب منظومه )

 داخل کشور و صادرات نهيزر يقال 444 شميابر يبافيقال روستا( 7برخي از روستاهاي مياني منظومه )

 (...داخل کشور )تهران و قم و نهيمجسمه زر 154 يمجسمه ساز قزل بالغ و اميرلو )به صورت محدود(

 داخل کشور   74 کف و سنگ ساب توزلو

 داخل کشور و عراق   34 ق کار سردخانهيعا قره کهريز و زاغج

 دار و حومهيق آغوزلو ره انگوريش 34 ره انگوريش آغوزلو

 داخل کشور   24 دکل کار اميرلو

 مجاور هاياستان   24 د بذر مادريتول ياستي بالغ و کهال

 استان و تهران   14 له کاريمل يکنداسيق

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

و عرضه  يع دستي(، صناي)زراعت و دامدار يکشاورز ينه رود بر محورهايبز ييمنظومه روستا يساختار اقتصاد

غالب  بخش زراعتبخش  ارزيابي ميداني مطالعه نشان مي دهدگر شکل گرفته است. يکار به روستاها و مناطق د يروين

د، بعد از آن درامدهاي حاصل از عرضه نيروي کار به خارج روستا قرار دارد. در محله بعد باشينه رود ميبز يدرآمد
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دي روستايي در اين بخش، درامدهاي حاصل از فعاليت کارگاهي و دامداري سبک و سنگين و در آخرين منبع درام

 صنايع دستي است. 
 

 نه روديمنظومه بز يدرآمد يمنابع اصل: 1 کلش

 

 مشاور يهاافتهيمنبع: 

 هاتيقابل-1-1

بيشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل  يکياکولوژ يهاتيظرف يو برخ ياقتصاد يهاتيقابل

و حرفه هاي غيرکشاورزي مهم ترين مزيت منظومه مي باشد.  مهارت هاپايين اثرگذاري دارند.  يهابه ترتيب با وزن

درامد ش يدر افزا يداريمعن يريآن تأث يوربهره يارتقا و منظومه است يدرآمد ياصل هايسبک از محور يدامدار

 منظومه خواهد داشت.

  اکولوژيک
 زهکشي مناسب خاک. فرسايش محدود

 گستردهدشت کم شيب و فالت 
 ي مساعد براي زراعت به ويژه در دهستان بزينه روداجلگههاي زمين

روستا4و آبی محدود به ( همه روستاها)گندم دیم •

(روستاهای دارای اب های عمیق)سیب زمینی •

خیار•

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

انگور(/ مصرفی)روستا و یونجه 3کلزا محدود به •

زراعت و باغبانی

(راس150000)دام سبک •

(راس15000)دام سنگین •

دامداری

(نفر شاغل1400) تابلو فرش •

(  نفر شاغل400)قالی ابریشم •

(نفر شاغل150)مجسمه سازی•

(نفر شاغل10)ملیله کاری •

صنایع دستی

(نفر شاغل1800)مشاغل ساختمانی •

نیروی کار ساده و فصلی•

(نفر شاغل30)عایق کار سرخانه •

(نفر شاغل20)دکل کار •

اجاره کار •

عرضه نیروی کار یا مشاغل خارج روستا 
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 خطر پايين زلزله در منظومه
 دهستان بزينه رودهاي عميق بسيار خوب در وجود رودخانه فصلي بزينه رود جاري در کل منظومه، منابع آب

ي و استخر ذخيره پي دارآبخواندر بخش جنوبي منظومه با قابليت  هاآبي سطحي و روان هاآبامکان کنترل و تجميع 
 وي سي

  اجتماعي و فرهنگي
 حفظ نسبي جمعيت در کل منظومه و افزايش وزن جمعيت روستايي آن در مقايسه با استان

 روستا( 6شرب و کشاورزي در بخشي از روستاها )در نرخ پايين مهاجرت با وجود فقدان آب 
 هاي مختلف کاري و تخصصي در منظومه با قابليت برند سازيوجود مهارت

 اي و کشاورزي ترويجيهاي فني، حرفهظرفيت توسعه آموزش
 مذهبي مناسب روستاها در جهت توسعه روستا -وجود ظرفيت مشارکت اجتماعي 
 هاي قوميي و نزاعفقدان طايفه بندي و ايل محور

  اقتصادي
 از مناطق توليدکننده بزرگ گندم محصوالت زراعي و جو استان و ظرفيت تکميل زنجيره ارزش آن

 پتانسيل تکميل زنجيره ارزش و برند سازي و فروش مستقيم تابلوفرش و ابريشم بخش صنايع دستي قوي و
سازي مشاغل عايق کار سردخانه، مجسمه سازي، کف ساب و  هاي مختلف و پتانسيل برندداراي نيروي کار ماهر در زمينه

 سنگ ساب، دکل کار و توليد بذر مادر
 صدريعلظرفيت بالقوه خوب در توسعه زنجيره ارزش گردشگري و مجاورت با دو ناحيه گردشگري غار کتله خور و غار 

 دهستان بزينه رودظرفيت آبي و خاکي بسيار خوب در روستاهاي مجاور رودخانه بزينه رود در 
 محدود دام سبک توسعه ووري نگهداشت و پرورش دام سبک پتانسيل ارتقا دانش و بهره

 گذاري در استخرهاي ذخيره آبظرفيت سرمايه

  کالبدي
 ي انرژيهاحاملپوشش کامل شبکه برق و 

 آسفالتهي روستايي هاراهتکميل شبکه دسترسي همه روستاها به شبکه 
 براي اجراي طرح هادي هاياريدهافزايش اعتبار و پايدار شدن اعتبار 

 پوشش نسبي شبکه بهداشت
 پوشش در حال توسعه شبکه گاز

 پوشش کامل مدارس ابتدايي
 ي غالب مسکن روستايي در عمده روستاهاي بزرگبخشاستحکامبازسازي و 

 مديريتي
 ي اقتصادي روستاهاتياولوافزوده به ارزش از محل هاياريدهي بخشي از اعتبارات دهجهتقابليت 
 ي قيمت زمين در روستا با تغيير رويکرد به موضوع محدودهسازارزانقابليت 

 هاياريدهقابليت افزايش درامد 
 افزودهقابليت تعريف الگوي انگيزشي براي تعيين اعتبار دهياري روستاها از محل ماليات بر ارزش

 گذاري در حوزه آبنسبت به سرمايهي تغيير رويکرد ريپذامکان
 و مشارکت اهالي هاياريدهقابليت اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات 

 سازمان فضايي
 قابليت ايجاد ناحيه صنعتي کهال

بلو ي و صنايع چوبي، تاکارمنبتگردشگري بين دو منظومه بزينه رود و گرماب مبتني بر  -صنايع دستي  نهيبهتعريف 
 ي جديد روستايي بوم گرديهاذبهاجسمه سازي و غار کتله خور و فرش، مج

 بزين -تقويت شبکه ارتباطات داخلي منظومه به ويژه با اسفالت نمودن راه توزلو 
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 هاتيمحدود -9-1

 ت در توسعه منظومهيجاد محدوديبيشترين وزن در ا يکيف را ندارند. عوامل اکولوژيا تخفيت کاهش يقابل هاتيمحدودهمه 

با توجه به اطالعات ميداني، اطالعات ثبتي و  هستند. ياثرگذار بعد يهاتيمحدود يو کالبد ياقتصاد يهاجنبهرا دارند. 

هاي زير هاي توسعه در منظومه در نمودار زير تلخيص شده است. محدوديتبندي محدوديتبندي مستندات وزن اولويتجمع

 .شوندهاي منظومه را شامل ميدرصد مشکالت و محدوديت 14بيش از 

  اکولوژيک
 مناطق شمالي منظومههاي سطحي خشکي رودخانه بزينه رود و آب

 هاي زيرزميني به ويژه در دهستان بزينه رود و در روستاهاي استان مجاور )همدان(برداشت غيرمجاز آب
روستا عمدتا  در دهستان  7درصد منابع آبي عميق و نيمه عميق کشاورزي در  14توزيع نامتوازن منابع آب: قرار گرفتن 

 بزينه رود
 در شمال منظومه هاي آهکي و با کيفيت پايينوجود زمين کشاورزي و 1فقدان زمين درجه 

 ي اصليهاآبراههو  هارودخانهي روستاهاي واقع در حاشيه زيخليس
 يااجارههاي ي در روستاهاي داراي چاه عميق و زميننيزمبيسهاي داراي کشت تخريب منابع خاک به ويژه در زمين

 برداري از منابع مشترک و عدم نظارت کافي ازي رقابت در بهرهريگشکلفقدان توجه کافي اهالي به حفظ منابع طبيعي، 
 هارودخانهو  هاکانالسوي مراجع نظارتي/ دفع عمده فاضالب در 

 اجتماعي و فرهنگي
 زي(روستا عمدتا  به دليل محدوديت منابع آبي )شرب و کشاور 14نرخ مهاجرت باال در 

 کاهش اعتماد اجتماعي به ويژه به مسئولين و کاهش تعاون و همياري منشأبا  کاهش سرمايه اجتماعي
 درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران 54ترک تحصيل بيش از 

 کاهش کيفيت آموزش با کاهش جمعيت و فقدان معلم اختصاصي هر پايه
 بيکاري منشأي اجتماعي عمدتا  با هابيآسشيوع اعتياد و 

 دوري از عادت به کار سخت در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کار
 ترويجي کشاورزي هايآموزشفقدان اثربخشي 

 هاي عمومي(اقتصادي )محدوديت
 تغييرات زياد قيمت محصوالت کشاورزي و ارسال عالئم اشتباه

 دامداري کامال  سنتي با مرگ و مير باالي دام
 برداريبهرههاي مقياس کوچک زمين
 هاي آبياري سنتيهدر رفت آب با روش

 گذاري محدود در روستا با خروج سرمايه توسط عمده مالکانسرمايه
 فقدان الگوي بهينه کشت

 هاي اختصاصي(اقتصادي )محدوديت
اشتغال هکتار يک نفر  15هر ) روستاهاهاي ديمي گندم در غالب ديم پايه بودن کشاورزي و اشتغال پذيري محدود زمين

 ناقص(
 ي و تابلو فرش ابريشم و توليد آن با برند قم و فقدان زنجيره ارزشقال ديتولدستمزدي بودن 

 هااستانساير  کارانينيزمبيسي به نيزمبيساجاره زمين براي کاشت 
 درصد( روستاها 14) 4هاي عميق توسط درصد چاه 94برداري توزيع نامتوازن بهره
 درصد( روستاها 44) 16هاي عميق توسط درصد چاه 94رداري بتوزيع نامتوازن بهره

 با وضع ماليات سازانمجسمهايجاد محدوديت بر فعاليت 

 کالبدي
 روستا 11فقدان شبکه توزيع، ناسالم بودن آب شرب در  فرسودگي شديد يا

 انجام شده( 97روستا تا مهرماه  5به همه روستاهاي متوسط به باال ) فقدان گازکشي
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 ي مهاجرت به دليل تکميل شدن محدودهريگشکلمحدوديت توسعه روستا و 
 عدم نوسازي مطلوب واحدهاي مسکوني روستايي

 عدم اجراي تمام فازهاي طرح هادي و ناکافي بودن اعتبارات الزم
 ي و سيل بند مکفيکشکانالفقدان 

 عدم آنتن دهي تلفن همراه و تلويزيون

 مديريتي
 گذاري بخشيدر مواردي ناعادالنه در اجرا و سياستي نامتوازن و هاهيرو

 موجود هايآموزشي اثربخشترويجي کشاورزي در حوزه دام و پايين بودن  هايآموزشفقدان 
 ي بانکيهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و 

 توان محدود منابع طبيعي در برخورد با کشت مراتع
 صدور مجوزها برنهيهزو  برزمانمسير طوالني، 

 مصرف آب شرب در بخش کشاورزي در تابستان و محدوديت آب شرب

 سازمان فضايي
 پيوندهاي ضعيف با استان و ارتباط زياد با قم؛ تهران و همدان

استقرار منظومه در ناحيه مرزي استان و شهرستان و ضعيف شدن حلقه هاي وابستگي درون منظومه اي و با منظومه هاي 
 مرکزي

 

 ماتريس فضاييقالب  رگذار دريتأث يهاتيو محدود هاتيابلق -

هاي همگن عملکردي به  (پهنهحوزه )ي اطالعاتي، بر اساس معيارها و شاخص هاي تاثيرگذار  ها اليه تجميع با

ساختار اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي مشابه و همگن تري دارند. اين الگو در استخراج دست آمد. حوزه هاي همگن 

 توسعه هر پهنه کمک موثري مي نمايد.سياست هاي اختصاصي 

 ، محمدخلج(C2) مي باشد که کهالپيشنهادي حوزه همگن  7ح عملکردي داراي ومنظومه بزينه رود بر اساس سط

(C1 )زرين رود ، (A1) ،( قياسکنديA2  )گل تپه ، (A3 ،)غالم ويس (B1)  توزلوو (B2  ) به عنوان مراکز اين حوزه ها

 هستند.  
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 ييس فضايماتر بخش در يکهاي تأثيرگذار و محدوديت هاقابليت الف:جدول 

فرصت های  ضعف های اختصاصی  قوت اختصاصی  نام روستا حوزه

 اختصاصی 

 تهدید اختصاصی 

A2 

 امیرلو

وجود حرفه غیرکشاورزی نظیر فرشبافی، ملیله 

کاری و دکل کاری/بکر  و چشم انداز طبیعی 

تولید عسل/ تولید انبوه خوب برای گردشگری /  

 خیار

محدودیت شدید آب 

شرب بهداشتی/ مهاجرت 

زیاد / سطح پایین سرمایه 

 انسانی

امکان ذخیره آب های 

سطحی و وجود 

 رودخانه های فصلی

 سیل خیز بودن حوزه

 قره کهریز

 اردهین

وجود  زرین غار و  قیاسکندی

ظرفیت توسعه بسیار 

 خوب

 امام کهریز

 سراب

 بصرك

وجود منابع آبی برای 

 پرورش ماهی

 یاستی بوالغ

 عموکندی

 دربند

B1 
تولید انبوه خیار/امکان کنترل اب های سطحی و  غالم ویس

ابخیزداری/منبت کاران ماهر در قم و متمایل به 

 برگشت به روستا/ هر خانه یک تابلو فرشباف

 روستاهایبن بست بودن 

اصلی و نیاز به اتصال با 

 -راه مواصالتی  توزلو 

 بزین

احداث شهرك 

 صنعتی داشبالغ

 داشبالغ

B2 
بزرگترین روستای بزینه رود و دومین روستای  توزلو

بزرگ خدابنده/تولید کننده بزرگ گندم دیم 

 /هرخانوار یک تابلو فرش باف

 استرود

 خانالر

C2 

 بزین

بزرگترین تولید کننده محصوالت زراعی منظومه و 

خدابنده  /منابع آب های عمیق  و سطحی بسیار 

 خوب /زمین های کشاورزی و مرتع خیلی خوب

فقدان الگوی بهینه کشت 

/ اجاره زمین های 

کشاورزی به سیب 

 کاران همدانیزمینی

  

 افت منابع آبی منطقه
مرکز دهستان و وجود  کهال

 متعددامکانات 
 حی

  
 شرور

C1 

 محمدخلج

مشکل شوری آب و  زمینهای دیم  با وسعت زیاد و حاصلخیزی خوب

نیترات باال و محدودیت 

   شدید اب شرب

  
 زاغج

 سقرچین

 قجور

 اورگنجه دامداری سبک قابل توجه
 تهدید تخلیه کامل روستا

 نرخ باالی اعتیاد  داش تپه

A3 

 پیرمرزبان

 اراضی دیم نسبتا حاصلخیر

فقدان آب کشاورزی و 

 کمبود اب شرب
  

 خطر وقوع سیالب
 گل تپه

 اغوزلو

 پنبه زبان
 سطح تحصیالت خوب

 زاغه لو

خشکسالی و کمبود منابع 

 آب

 سرشبار

 دوراخلو تعداد قابل توجه دام

 حسام اباد

A1 

 قشقجه

خشک شدن منبع اب  منابع آب های  سطحی مجاورت با بزینه رود

رودخانه و محدودیت اب 

 شرب

قرار گرفتن در مسیر 

غار کتله خور وهم 

مسیر با محور 

 گردشگری

اتالف اب به علت عدم 

تکمیل کانال کشی اب 

 به  زمینهای کشاورزی

 ارقین بالغ

 شهیداباد

 گچیمزیت نسبی در تولید  انواع مجسمه  قزل بالغ
 خشکسالی و کمبود آب

  قره محمد

 منبع: يافته هاي مشاور
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 مسائل کليدي-0-1

 اقتصادی

 توليد در روستا به ويژه در بخش کشاورزي به دليل محدوديت هاي نهاديعدم افزایش معنی دار بهره وری  .1

 و کاهش توليدات آبي و کشاورزي ر آنيدر مس يروستاهاف شدن ينه رود و ضعيبز ديشد يآبکم و يخشک .2

 جنوب منظومه دري و استخر ذخيره به ويژه دارآبخواني هاپروژهفقدان اجراي  .3

 فقدان صنايع بديلي گندم و صنايع مزيت دار کارگاهي نظير چوب و مبل  .4

 و خاکي آبيدامداري کامال  سنتي با مرگ و مير باالي دام و داراي محدوديت گسترش به دليل محدوديت منابع  .5

 دستمزدي بودن قالي و تابلو فرش و توليد آن با برند قم .6

 پيوندهاي ضعيف اقتصادي درون منظومه و وابستگي به بيرون منظومه .7

 گذاري عمده مالکانمالکان و لزوم استفاده از ظرفيت سرمايهگذاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده يهسرما .1

 فرهنگی- اجتماعی

 شرب آبو مشکالت  يسطح يهاآب يل خشکيبه دل عمدتا  ياپهنهمهاجرت  .9

 تنزل سرمايه اجتماعي و اعتماد  .14

 تنزل فرهنگ کار  .11

 ضعف همکاري هاي اقتصادي و مشارکت در روستاها .12

 متوسطه به ويژه توسط دخترانترک تحصيل قابل توجه در مقاطع  .13

 اکولوژيکی

هاي عميق درصد چاه 94ي برداربهرهمنابع آب:  نامتوازنبرداشت نامتوازن و بي رويه منابع آب هاي عميق و توزيع  .14

 11روستا ) 7درصد منابع آبي عميق و نيمه عميق کشاورزي در  75درصد روستاها( و قرار گرفتن  14)روستا  4توسط 

 درصد روستاها(

 خشکسالي عمومي و سيل خيزي هاي نقطه اي .15

 تخريب مراتع و خاک به ويژه در زمين هاي اجاره اي براي کشت سيب زميني .16

 کالبدی

 درصد روستاهاي منظومه 45فقدان و يا محدوديت زياد منابع آب شرب )شوري، سنگيني زياد و يا نيترات باال( در  .17

 پوشش پايين شبکه گاز .11

 گردشگری

 از زرين غار و ظرفيت هاي سر ريز غارهاي کتله خور و علي صدرعدم بهره برداري  .19

 



 15 .................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزينه بخش

  موجود وضع فضائي سازمان و ساختار-1-1

 ساختار فضايي منظومه بزينه رود : 1نقشه

 

 منظومه روستايي بزينه رود موجود وضع فضايي سازمان: 1نقشه 
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 جمع بندي: -1-4

، کيفيت نسبتا خوب زمين هاي کشاورزي، حوزه هاي غير کشاورزي و وابستگي به منابع درآمديمتنوع ساختار توليد 

 پوشش کامل راه هاي آسفالته و شبکه برق،مهم آبي، توان نگهداشت جمعيتي بسيار خوب نسبت به ساير منظومه ها، 

و  اجراي طرح هادي )البته نه تمام مراحل در همه روستاها( دردرصد  94پوشش باالي  خانه هاي بهداشت، موبايل،

و توانمندي قوت مجموعه اصلي و مهم به عنوان  بزينه رود منظومهنوسازي بخش قابل توجهي از خانه هاي روستايي 

اين ظرفيت ها نشان دهنده قابليت خوب منظومه براي ارتقا و تثبيت  است. ي منظومه بزينه رودروستاهاميانگين 

 پايداري رشد در آن است. 

عدم افزايش معني دار بهره وري منظومه،  وستاهايرآب شرب بهداشتي در عمده در  هب يتنگناي دسترساز سوي ديگر 

 ي شديد بزينه رود و ضعيفآبکمتوليد در روستا به ويژه در بخش کشاورزي به دليل محدوديت هاي نهادي، خشکي و 

فقدان  از توان آن، فشار بر منابع خاک و اب فراتر شدن روستاهاي در مسير آن و کاهش توليدات آبي و کشاورزي،

گذاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده يهسرماصنايع تبديلي گندم و صنايع مزيت دار کارگاهي نظير چوب و مبل، 

گذاري عمده مالکان و عدم بهره برداري از زرين غار و ظرفيت هاي سر ريز مالکان و لزوم استفاده از ظرفيت سرمايه

 موثر در ارتقا ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي منظومه است.  هاي محدوديت از  غارهاي کتله خور و علي صدر

مزيت نسبي منظومه امکان بهره برداري از ظرفيت هاي گردشگري و توسعه زنجيره گردشگري، توسعه صنايع دستي 

توليد و  به ويژه منبت کاري و مبلمان، ارتقاي بهره وري دام و آب مصرفي در بخش کشاورزي، تکميل زنجيره هاي

 خدمات در بخش کشاورزي است.

 ان برنامه هفتم(يپا 1041)افق برنامه و طرح:  تصوير کالن توسعه روستاهاي بخش-1

  يکل اهداف -9-2

در  ريپذامکانو  ياتيدر توسعه منظومه، هر نوع راهبرد عمل هاتيقابلو  هاتيمحدودت ياهم يبندطبقهبا توجه به 

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

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

  .دباشيمداگالس  يامنظومهه يبر نظر يشنهادات مبتنيکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. يک اولويعنوان 

 هايتيمحدودق انتخاب یاز تلفاست. يورش اشتغال به همراه ارتقا بهرهيمد با افزام بهبود درآتوسعه منظومه مستلز

ر به یز یبردها، راهیرین امکان بالقوه ارتقا پذیقابل ارتقا با باالتر هایقابلیتو انتخاب  یرین امکان بالقوه کاهش پذیبا باالتر

 .باشدیمتوسعه منظومه  جهت گیری هایعنوان 

 ارتقا درآمد پايدار و توانمندي اقتصادي منظومه .1

 منظومه ارتقا کيفيت زيستيارتقا امکانات رفاهي )با تاکيد بر تامين اب شرب بهداشتي( و  .1

 يامنظومهپيوندهاي فضايي درون تقويت  .9
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 اهداف کمي-1-1

ر د شاخص های هدف در افق برنامه به شرح زیر و به صورت متوازن تنظیم شده است.متناسب با اهداف کلی، اصلی ترین 

مورد جدول زیر توضیح این نکته ضروری است رشد هدف جمعیت روستایی مفروض به دستیابی به اهداف اشتغال، ارتقای بهره 

 وری و پایداری منابع منظومه است.

 1041در افق بزينه رود : اهداف کمي رشد بخش  1جدول

سرفصل 

 هاي کلي
 واحد عنوان متغير/ شاخص رديف

سال 

 پايه

مقدار سال 

 پايه
  1041پيش بيني 

جمعيت و 

 جوامع

 24736 25541 1395 نفر جمعيت روستايي 1

 -.32 - 1395 درصد 1395-1445نرخ رشد جمعيت روستايي متوسط  2

 77 12 1395 درصد درصد روستانشيني 3

 31 31 1397 تعداد خانوار 24باالي  روستاهاي داراي 4

 سرزمين
کيلومتر  مساحت 5

 مربع
1395 1144 1144 

نفر در  تراکم نسبي جمعيت کل 6

 کيلومتر مربع
1395 22 21 

روي ني

 انساني

 9644 1412 1395 نفر تعداد کل شاغلين 7

 7944 6944 1395 نفر تعداد شاغلين روستائي 1

اقتصاد و 

 توليد

 2.1 2 1395 نفر اقتصاديبار تکفل  9

 46534 46175 1397 نفر سطح کل زير کشت 14

 44444 44444 1397 هکتار (زراعت)سطح زير کشت ديم  11

 6534 6175 1397 هکتار آبي محصوالت سطح زير کشت  12

 444 444 1397 هکتار سطح باغات 13

 114444 154444 1397 راس دام سبک 14

 15454 15444 1397 راس دام سنگين 15

زيرساخت 

 و زيربنا

 15 65 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزي و بتون آرمه 16

 144 64 1395 درصد روستاهاي بهره مند از آب سالم لوله کشي 17

 144 144 1395 درصد روستاهاي برخوردار از برق 11

 95 17 1397 درصد روستاهاي برخوردار از گاز طبيعي 19

 39 31 1397 تعداد روستاهاي داراي طرح هادي 24
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 توسعه هاي گيري جهت-9-1

 برداری پایدار از منابع طبیعی  مدیریت و بهرهرشد پایدار اقتصادی با  -

 زیرنظام های تولیدی در توجه محوری به ارتقای بهره وری -

 گریو گردش تبدیلی و تکمیلیایع صنتنوع بخشی به تولید و تکمیل زنجیره ارزش تولید در حوزه کشاورزی و  -

 ارتقای زیرساختهای اقتصادی و پشتیبان فعالیت و خدمات وابسته به بخش کشاورزی -

 مهارت های شغلیموزش مهارتهـای کـاربردی کشـاورزی، دامپـروری و توسعه و ارتقا کیفیت آ -

 گیو کیفیت زند کالبدیارتقای زیرساختهای  -

 حوزه های اقتصادی و اجتماعی زمینه های مشارکتی روستاییان در تقویت -

 

 راهبردها-0-1

 پایداری منابع اکولوژیکی )با تاکید بر منابع ابی( منظومه به منظور تثبیت درامد و اشتغال منظومه -

 تقویت زنجیرهای ارزش بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت کشاورزی -

 صنایع دستی و بخش های خدماتی –توسعه گردشگری  -

 توانمندی های بخش کارگاهی و صنعتی و ایجاد اشتغال و درامدتقویت  -

 تعادل بخشی فضایی -

 ارتقا امکانات کالبدی -

 ارتقا سرمایه انسانی انسانی -
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  اجرايي سياست هاي-1-1

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  آن است.ي هاتيقابل

 .دهديمراهبرد را نشان  يا وابسته به اجراي يمتول

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

 سياست هاي اجرايي راهبرد اهداف

ارتقا درآمد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه

پايداري منابع اکولوژيکي 

)با تاکيد بر منابع ابي( 

منظومه به منظور تثبيت 

 درامد و اشتغال منظومه

 آب عرضه و تامين برنامه

 کشت الگوي اصالح و کشاورزي عرصه در آب وري بهره بهبود

 خاک حفاظت و آبخيزداري برنامه

 مراتع از اصولي برداري بهره و توسعه احياء، برنامه

تقويت زنجيرهاي ارزش 

بخش کشاورزي و ايجاد 

اشتغال و افزايش فعاليت 

 کشاورزي

 توسعه صنايع تبديل و مکمل دربخش کشاورزي )طرح هاي  متوسط و بزرگ مقياس(

 (ارتقاي بهره وري) طيور و دام پرورش توسعه

 (توسعه کمي) طيور و دام پرورش توسعه

 – گردشگريتوسعه 

و بخش  صنايع دستي

 هاي خدماتي

 طبيعي گردشگري توسعه برنامه

 گردشگري هاي ساخت زير توسعه و سازي بهينه برنامه

 روستايي گردشگري توسعه برنامه

هاي ي تقويت توانمند

بخش کارگاهي و صنعتي 

 و ايجاد اشتغال و درامد

 معدني و صنعتي توليد پشتيبان خدمات گسترش و توسعه برنامه

 نيمه و فعال واحدهاي و ها تعاوني ها، خوشه ها، زنجيره تجهيز و تکميل توسعه، برنامه

 صنعتي فعال

پيوندهاي تقويت 

فضايي درون 

 ايمنظومه

 سکونتگاهها فضايي بخشي تعادل برنامه تعادل بخشي فضايي

ارتقا امکانات 

رفاهي و سکونت 

 پذيري منظومه

 کالبديارتقا امکانات 

 توسعه و تکميل پوشش شبکه گاز

 تکميل شبکه راه هاي ارتباطي تسهيل کننده

 تامين اب شرب بهداشتي

 برطرف نمودن موانع توسعه کالبدي و محدوديت طرح هاي هادي

 تامين زيرساخت هاي مقابله با بحران کانال کشي و احداث پل

ارتقا سرمايه انساني 

 انساني

 امکانات ورزشيتوسعه 

 کاهش اعتياد و اسيب هاي اجتماعي

 آموزش و توسعه منابع انساني

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 

  ها سياست و اهداف تحقق الزامات يينتع-4-1

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

 عمومي

 توسعه تسهيل گري روستايي و جهت دهي به مسير رشد و ارتقاي روستاييترويج و  -

 تامين منابع عمومي و تسهيالت مورد نياز -

 بهداشتي )يکي از داليل مهاجرت در اين منظومه محدوديت شديد آب سالم است(تامين آب شرب  -
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 تکيه بر نيروها، دانش و استعدادهاي بومي -

 توزيع امکانات عدالت فضايي -

 و ارتقاي بهره وري اب به محدوديت و تقليل منابع آب شرب و کشاورزي توجه جدي -

 برداري از منابع طبيعينظارت مستمر و برقراري عدالت بين نسلي در بهره -

 جهت دهي به خروج سرمايه از روستا به شهر براي سرمايه گذاري در خود روستا -

 نياز تقويت کيفيت نيروي انساني ماهر و متخصص با اموزش هاي مورد -

نقش محرک و پيشران را به لحاظ دسته بندي در حلقه تکميلي و زنجيره توليدات منظومه و منطقه  زيرطرح هاي 

 .دارند

 مقياس متوسط محرک کارهای و کسب و اقدامات عناوين -  9جدول 

  اقدامات / پروژه رديف

های دائمی و با ارائه تسهیالت ارزان به وِیژه برای چشمه pvcگذاری برای تجمیع آب در استخرهای سرمایه 1

 های پر آبقنات

 واحد تولیدی ورق های استخر ممبران 2

های کنترل و ذخیره منابع اب افزوده به زیرساختها از محل ارزشدهی بخشی از اعتبارات دهیاریجهت 3

 های سطحی روستا به جای رویکرد کالبدی

 ايجاد سردخانه 4

 کارخانه توليد آرد 5

 توليد عصاره گندم و صنايع وابسته به گندم 6

 زمينيصنايع تبديلي سيب 7

 مطالعه و تصویب اجرای طرح ارتقای بهره وری دام در سطح تمام منظومه 1

بهسازی جاده و  سایر امکانات حد فاصل بین زرین رود تا غار علی صدر برای استفاده از سریز گردشگر از  9

 غار علیصدر به غارهای کتله خور و زرین غار 

بازرگانی تولیدی در جنوب منظومه شامل تابلو فرش، مجسمه  -بازاریابی محلی و منطقه ای  صنایع دستی  14

 دستبافسازی، ملیله کاری، فرش 

 توسعه کارگاه های منبت کاری، مبل کاری و صنایع تزیینی چوب در ناحیه 11

هاي همجوار با به دليل تخريب گسترده زميني به استانهاي کشت سيبايجاد محدوديت اجاره زمين 12

 منابع خاکي و آلودگي ان

گذاري عمده مالکان و ارائه سرمايههاي ها و تشکيل شرکت يا تعاونيايجاد تشکل عمده مالکان دهستان 13

 گذاري محلي با تسهيالت مناسبهاي سرمايهطرح

 کيلومتر 12توزلو به طول  - سيغالمو  -احداث راه بزين 14
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  هدففضايي  حوزه هاي همگنو  ساختار-1-7

 حوزه هاي همگن فضاييو احصا  يسطوح و مراکز عملکرد -1نقشه 

 
 هاي محوري اقتصادي حوزه هاي همگن فضاييماموريت گرايش و اولويت  -1نقشه 
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 بخش )پيوست سند( توسعه هاي پروژه و ها طرح ها، فعاليت اقدامات،-9

 پيشنهاديفعاليتهاي بسته  امات وچارچوب اقد-1-9

ي اه هبستبا توجه به اهداف مالحظه شده براي توسعه منظومه؛ متناظر با راهبردهاي ذکر شده، در قالب برنامه ها، 

استخراج شدند. هر بسته مشتمل بر پروژه ها و اقدامات سياستي است که هر کدام  اجرايي طرحها و پروژههاي اثربخش

 بندي شده است.  اولويتبا رويکرد روابط زنجيره اي و وجود تقدم و تاخر در برنامه ريزي احصا و 

 نفر پيش بيني مي شود. 952مجموع اشتغال مورد انتظار حاصل از اجراي بسته هاي عملياتي 

 

 هاي اثربخش اي اجرايي طرحها و پروژهه هبست - 0جدول 

 )برنامه( بسته شماره

تعداد 

پروژه 

های 

قابل 

 اجرا

 اشتغال

م مستقی

مورد 

 انتظار

 پیش بینی

اعتبار 

مورد نیاز 

)میلیون 

 ریال(

 515344 214 167 کنترل و ذخيره  منابع ابي و ارتقاي بهره وري مصرف 1

 1467444 97 13 )طرح هاي  متوسط و بزرگ مقياس(توسعه صنايع تبديلي و مکمل دربخش کشاورزي  1

 243444 115 272 ()طرح هاي کوچک و متوسط مقياسارتقاي بهره وري دام و طيور و توسعه کمي  9

 134944 242 49 صنايع دستي -توسعه پهنه گردشگري  0

 23544 36 24 توسعه بخش خدمات پايه اي 1

 53444 192 66 کارگاهي  واحدهايتوسعه  4

 94544 24 34 کمک به تعادل فضايي و رشد پايدار اقتصادي منظومه 7

 111644 4 67 توسعه و تکميل کمبودهاي خدماتي و رفاهي سکونت گاه ها و زيرساخت ها 2

 34144 6 59 توانمندي سازي سرمايه هاي انساني 3

 1944944 311 711 جمع

 

را پوشش  يو اجتماعي با محوريت بخش دولت (عمدتا سرمايه گذاري کالبدي )طرح هاي عمراني 9و  1رديف هاي 

 .مي دهد
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 اولويت بندي شده در سطح بخش يگذارهيسرماي هاطرح -1-9

اجرايي، مصوبات يا  در بسته هاي پيشنهادي سلول صورتي رنگ به عنوان اقدامات .در قالب بسته هاي پيشنهادي احصا شده ارائه مي شود يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرحر ير جدول زد

 پيش نياز يا مکمل دولتي تعريف شده است. مقررات و ساير اقدامات

 کنترل و ذخيره  منابع ابي و ارتقاي بهره وري مصرفبسته  -1-1جدول 

ها برنامه  اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه هاي 

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار 

 )ميليون

 ريال(

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 

کنترل و 

ذخيره  

 منابع ابي

با ارائه  pvcگذاري براي تجميع آب در استخرهاي سرمايه

 هاي پر آبهاي دائمي و قناتتسهيالت ارزان به وِيژه براي چشمه
بخش خصوصي و 

 تسهيالت بانکي
1 1 41 124444 A1   وB1 وA9 

/سراب/ بصرک / اميرلو / امام کهريز 

 اردهين / پنبه زبان / غالم ويس

ها در بخش جنوبي هاي سطحي و روان آبکنترل و تجميع آب

 داريمنظومه با قابليت آبخوان
منابع طبيعي / اب منطقه 

 اي / جهاد کشاورزي
1 4  24444 A1   وB1 غالم ويس /گل تپه /اميرلو/سرشبار 

 تعمير و بازسازي قنات ها
/ جهاد  اب روستايي

 کشاورزي
2 4  6444 A9  سرشباربا تاکيد بر 

 کشي بين مزارع با قنات و چشمهکانال
جهادکشاورزي با 

 مشارکت اهالي
1 6  12444 A1  وA1 اغوزلو / قشقجه /قياس کندي/سراب 

 ايجاد بندهاي کوچک
جهادکشاورزي با 

 مشارکت اهالي
3 1 6 6444 A9  وB1 اغوزلو 

 هاي استخر ممبران کارخانه توليد ورق
بخش خصوصي و 

 تسهيالت بانکي
1 1 25 254444 A1 زرين رود 

افزوده به ها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياريجهت

هاي کنترل و ذخيره منابع اب هاي سطحي روستا به زيرساخت

 جاي رويکرد کالبدي

سازمان مديريت با 

 مشارکت اهالي
 روستاهاي داراي ظرفيتهمه  همه حوزه ها   15 1

ارتقاي بهره 

وري و 

تصويب و پيگيري اجراي مدل اجرا پذير الگوي بهينه کشت ناحيه 

يا مجموع روستاهاي همسان براي کاهش مصرف آب و افزايش 

 وريبهره

جهادکشاورزي/ اب منطقه 

 اي
1 15  1444 A1  وB1   وC1 

محمدخلج، توزلو،بزين،کهال،غالم ويس، 

 حي، قشقجه، اميرلو،اردهين، بصرک
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ها برنامه  اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه هاي 

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار 

 )ميليون

 ريال(

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

مصرف 

بهينه منابع 

 ابي

 A1و C1و  B1 544  1 1 اب منطقه اي نصب کنتور بر تمام چاه هاي عميق و نيمه عميق
توزلو،بزين،کهال،غالم ويس، محمدخلج، 

 حي، قشقجه، اميرلو،اردهين، بصرک

 غيرمجازروستاهاي داراي چاه هاي     1 1 اب منطقه اي محدود نمودن چاه هاي غيرمجاز

پيگيري امکان اخذ عوارض از مصارف ناسازگار با الگوي بهينه 

 کشت
جهادکشاورزي/ اب منطقه 

 اي
2 1   C1 وA1  وB1 

روستاها داراي منابع آب هاي عميق و 

 نيمه عميق

 B1و  A1و C1 154444 45 15 2 جهاد کشاورزي توسعه گلخانه در زمين هاي ابي
عميق و روستاهاي داراي منابع اب هاي 

 نيمه عميق

استفاده از سامانه هاي نوين آبياري به ويژه توسعه کشت زراعي از 

 طريق تيپ
جهاد کشاورزي / 

 تسهيالت بانکي
1 34 34 6444 A1  وC1 روستاهاي واقع در ناحيهA1 

توسعه کشت 

هاي جايگزين 

و با درامد 

پايدارتر 

)طرح هاي 

کوچک 

مقياس( و 

 تخريب کمتر

 B1و  A1و C1    1 جهاد کشاورزي بهينه کشت قابل اجرا و نظارتتهيه الگوي 
روستاها داراي منابع آب هاي عميق و 

 و سطحي دايمي نيمه عميق

 کاشت زغفران
بخش خصوصي / جهاد / 

 بانک
2 15 15 3444 A1  وB1  وA1 

اردهين/ غالم ويس/ ارقين بالغ/ اميرلو/ 

 شهيداباد/ داشبالغ/ قجور

 محمدي با کارکرد مکمل گردشگريگلستان گل 
بخش خصوصي / جهاد / 

 بانک
2 15 15 3444 A1  وB1  3B1  

 کاشت سير
بخش خصوصي / جهاد / 

 بانک
2 1 1 1644 A1  وA9  وA1 پنبه زبان/ قشقجه/ اميرلو/ ارقين بالغ 

 کاشت گياهان دارويي
بخش خصوصي / جهاد / 

 بانک
1 15 1 4444 C1 قجور 

 بذرمادرتوسعه توليد 
بخش خصوصي / جهاد / 

 بانک
1 2 4 1244 C1 وA1 کهال / ياستي بوالغ 

 احداث باغات پسته
بخش خصوصي / جهاد / 

 بانک
1 14 14 1444 A9 زاغه لو/آغوزلو 

   515344 214 167  جمع
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 و توسعه کمي )طرح هاي کوچک و متوسط مقياس( و طيورارتقاي بهره وري دام بسته  -1-1جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

ارتقاي بهره وري دام 

 سبک

بازبيني سياست ترويجي جهاد با تأکيد بر اثربخشي آن براي 

 هاي ترويجيدام در برنامهبردار نهايي و اولويت دادن به بهره
   24 1 جهاد کشاورزي

همه حوزه ها 

، B1به ويژه 

C1  وA9 

همه روستاهاي منظومه با 

 اولويت روستاهاي با دام بيشتر

مطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي بهره وري دام در سطح 

 تمام منظومه
 544  24 1 جهاد کشاورزي

 سمينتال با تلقيح ژن سيمنتالاصالح نژاد دام سنگين به نژاد 
جهاد کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني 

 سپاه / مشارکت اهالي
1 24  544 

 آميخته گري تجاري
جهاد کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني 

 سپاه / مشارکت اهالي
1 24   

 اصالح نژاد دام هاي سبک به چند قلوزا و داراي سازگار با محيط
کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني جهاد 

 سپاه / مشارکت اهالي / تسهيالت بانکي
1 24   

 تسهيالت بهسازي فضاي بهداشتي براي نگهداشت دام
جهاد کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني 

 سپاه / مشارکت اهالي / تسهيالت بانکي
1 24  24444 

 تغذيه تکميلي بره شير خوار
کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني جهاد 

 سپاه / مشارکت اهالي
1 24   

آموزش هاي به روز در نحوه ارتقا دانش دامداري توسط خبرگان 

 دامداري
جهاد کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني 

 سپاه / مشارکت اهالي
1 24  144 

 روستاکنترل بيمارهاي و کاهش مرگ و مير قابل توجه دام در 
جهاد کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني 

 سپاه / مشارکت اهالي
1 24  144 

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

 وام صنعتي سازي به جاي توسعه دام سبک
جهاد کشاورزي / قرارگاه پيشرفت و آباداني 

 سپاه / مشارکت اهالي / تسهيالت بانکي
2 14  1544 

 زرين رود مرکز A1 5444 1 1 2 جهاد کشاورزي/ بخش خصوصي ايجاد دامپزشکي و داروخانه

توسعه کمي دام 

)طرح هاي کوچک و 

 متوسط مقياس(

 32444 64 32 2 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده توسعه دام سبک اصالح نژاد شده
A1  وB1  و

A9  وA1 

پنبه زبان/ سقرچين/ محمدخلج/ 

گل تپه/ اردهين/ بصرک/ 

شهيداباد/ اميرلو/ سرشبار/ قره 

محمد/ دربند/ حسام اباد/ زاغج/ 

 زاغه لو/ سراب/ قجور

 A9و C1 54444 34 5 2 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده توسعه دام سبک صنعتي
حي /کهال/ گل تپه / حسام آباد/ 

 بزين
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 اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 حي / کهال / بزين C1 15444 12 1 3 خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده بخش توسعه دام سنگين صنعتي با نژاد دو رگ

 شهيد آباد/ بزين/ پيرمرزبان A1و  A9 6444 6 3 1 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده پرورش شتر مرغ

 A1 14444 14 5 2 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده پرورش ماهي در ذيل چشمه ها
ارقين بالغ/ اميرلو/ قره کهريز/ 

 بصرک/ امام کهريز/ دربند/ سراب

 بزين / کهال / حي / غالم ويس C1 54444 34 24 2 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره

 اميرلو A1 1244 2 1 2 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده توسعه دستگاه جوجه کشي

 2244 11 11 2 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده فعاليت هاي زنبورداريتوسعه 
A1 و   C1 و

A9 

اغوزلو/ کهال/ امام کهريز/ حي/ 

بزين/ پنبه زبان/ بصرک/ اميرلو/ 

 دربند/ زاغه لو/ سرشبار

 ارقين بالغ A1 7544 12 3 1 بخش خصوصي و ارگان هاي تسهيالت دهنده اندازي مجدد واحدهاي دامداري تعطيل شدهراه

   243444 115 272   جمع 
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 ع دستييبسته گردشگري و توسعه صنا -9-1جدول 

 اولويت متولي / پروژه اقدامات 

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

حوزه هاي فضايي 

 هدف
 سکونت گاه ها

 

 زرين غارگردشگري تخصصي جلب حمايت سرمايه گذار خصوصي در توسعه 
فرمانداري /محيط زيست / منابع 

 طبيعي / ميراث فرهنگي 
1 1 15  

 -زرين غار داشبالغ 

 قياسکندي
 زرين غار داشبالغ

بهسازي جاده و  ساير امکانات حد فاصل بين زرين رود تا غار علي صدر براي 

 گردشگر از غار عليصدر به غارهاي کتله خور و زرين غاراستفاده از سريز 
 144444 34 1 2 اداره راه استان هاي همدان و زنجان

A1 و - B1 و  -

 حوزه   منظومه افشار

غارهاي کتله خور و زرين غار و 

 M1روستاهاي واقع در ناحيه 

  A1 6444 14 24 1 ميراث / بخش خصوصي توسعه بوم گردي و اقامت گاههاي گردشگري

بازرگاني توليدي در جنوب  -بازاريابي محلي و منطقه اي  صنايع دستي 

 منظومه شامل تابلو فرش، مجسمه سازي، مليله کاري، فرش دستباف
اتاق بازرگاني استان/ صمت / ميراث/ 

 بخش خصوصي
1 1 24 2444 B1 وB2 وA1  

روستاي قزل بالغ و روستاهاي 

 M1واقع در ناحيه 

 کاري، مبل کاري و صنايع تزييني چوب در ناحيهتوسعه منبت 
شهرک هاي صنعتي/ صمت / ميراث/ 

 بخش خصوصي
1 14 14 14444 B1 غالم ويس و داشبالغ 

ارائه خدمات گردشگري در روستاهاي نسبتا بکر با چشم انداز طبيعي خوب در 

 A1حوزه عملکردي 
 A1 2744 9 9 2 ميراث / بخش خصوصي

 M1روستاهاي واقع در ناحيه 

به ويژه در دربند/ اميرلو/ بصرک 

 / اردهين

 پيرمرزبان پيرمرزبان 5444 4 1 2 ميراث / بخش خصوصي ايجاد رستوران و مرکز خدمات رفاهي و مسافري در کنار جاده

نمايشگاه / فروشگاه عرضه مستقيم مجسمه و قالب هاي هنري گچي در محور 

 مجاور با روستاي قزل بالغجاده گردشگري 
 قزل بالغ قزل بالغ 4444 4 1 1 بخش خصوصي

معرفي برند قالي و تابلو فرش زرينه جهت فروش مستقيم و انتقال شوراي مزد 

 به زنجان
 M1روستاهاي واقع در ناحيه  و  A1و B2و B1  34 1 1 ميراث / اتاق بازرگاني

تقويت ظرفيت 

 -فرهنگي 

 گردشگري

 کهال C2مرکز حوزه  1444  1 1 ميراث نگهداري بناي قلعه اسحله دار باشيبازسازي و 

A1 244  1 1 دهياري / بخشداري نصب المان هاي معرف توانمندي توليدات صنايع دستي روستا و   B1 و   A1  

   134944 242 49 1.2  جمع 
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 طرح هاي کوچک و متوسط مقياس() کارگاهي ايعبسته توسعه صن -0-1جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

گسترش کارگاه هاي و 

واحدهاي کوچک 

توليدي  -صنعتي 

)طرح هاي کوچک و 

 متوسط مقياس(

 کاريکار و مبل هاي منبتايجاد کارگاه
شهرک هاي صنعتي / بانک و بخش 

 خصوصي
1 15 75 34444 B1 داشبالغ / غالم ويس 

 توسعه مجسمه سازي
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصي
1 5 25 3444 A1 قزل بالع / ارقين بالغ/ اميرلو 

 توسعه واحدهاي مليله کار
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصي
2 5 14 1444 A1  / اميرلوقياس کندي 

 زنيبلوک
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصي
2 1 2 1544 C1 شهيداباد/ ارقبن بالغ / قشقجه 

 کارگاههاي فرش و ابريشم بافي
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصي
2 24 44 4444 A9  وA1 

حسام اباد/ قزل بالغ/قشقجه/ عموکندي/ پيرمرزبان/ قجور/ 

 لو/اردهينياستي بوالغ/اميرلو /زاغه 

 هاي خياطيکارگاه
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصي
2 16 32 3244 A9  وC1 

شهيداباد/ محمدخلج/ قشقجه/ پيرمرزبان/ محمدخلج/ حسام 

 اباد/ گل تپه/پنبه زبان

 امام کهريز / دربند / سراب/ خانالر  7444 3 1 2 صمت / بخش خصوصي ماسه شويي

 اغوزلو اغوزلو 1444 1 1 3 بخش خصوصي / جهاد / صمت و بانک کارگاه توليد شيره انگور

 پنبه زبان A9 1544 3 1 2 بخش خصوصي / جهاد / صمت و بانک کارگاه رشته زني

 گل تپه A9مرکز حوزه  1244 1 1 2 بخش خصوصي / جهاد / صمت و بانک کارگاه بسته بندي حبوبات

   53444 192 66 1.9  جمع 
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  توسعه بخش خدمات بسته -1-1جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

خدمات مکمل 

بخش توليد )طرح 

هاي  متوسط 

 مقياس(

 4444 1 1 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي باسکول
مرکز حوزه 

B1 
 توزلو

 7544 9 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي پمپ بنزين و گاز
مرکز 

 C1حوزه
 کهال

 4444 24 24 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي واحدهاي خدماتي و مشاغل کوچک خدماتي
مراکز تمام 

 حوزه ها

کهال، توزلو، حسام اباد؛ محمد 

خلج، غالم ويس و بزين و گل 

 تپه

 دامي و داروخانهدامپزشکي 
جهاد / بخش خصوصي / 

 تسهيالت بانکي
 زرين رود زرين رود 3444 5 1 1

 سالن چندمنظوره کشاورزي
جهاد / بخش خصوصي / 

 تسهيالت بانکي
2 1 1 5444 

مرکز حوزه 

B1 
 توزلو

   23544 36 24 1.6  جمع 
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 کمک به تعادل فضايي و رشد پايدار اقتصادي منظومه بسته -4-1جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه 

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

حوزه هاي فضايي 

 هدف
 سکونت گاه ها

اقدامات و 

پروژه هاي 

زمينه ساز در 

توسعه پايدار 

 منظومه

همجوار با به دليل هاي زميني به استانهاي کشت سيبايجاد محدوديت اجاره زمين

 تخريب گسترده منابع خاکي و آلودگي ان
 C1    1 دادستاني/ اداره غذا و دارو

روستاهاي داراي چاه هاي 

 عميق

گذاري عمده مالکان و هاي سرمايهها و ايجاد تعاونيعمده مالکان دهستان تشکيل انجمن

 گذاري محلي با تسهيالت مناسبهاي سرمايهارائه طرح
    1 فرمانداري / بخشداري

به مرکزيت 

 دهستان ها

همه روستا ها به تفکيک 

 دهستان

  B1و  A1و C1 1444   2 جهاد کشاورزي هاي ترويجي جهاد کشاورزيايجاد اثربخشي در آموزش

  B1و C1حوزه  5444 15 1 1 صمت / بخشداري ايجاد ناحيه هاي صنعتي داشبالغ و  کهال

  C1و  B1حوزه  64444  1 1 اداره راه بزين –آسفالته نمودن راه توزلو 

  C1حوزه  3444 2 1 3 آموزش پرورش هاي کهال به هنرستان کشاورزيتبديل يکي از دبيرستان

  A1و  A9 24444  1 2 اداره راه اتصال راه سرشبار به قشقجه

به ويژه تبديل کارگران نيمه ماهر به اي و کشاورزي ترويجي هاي فني، حرفهتوسعه آموزش

 هاي تعريف شدهماهر در مشاغل ساختماني با آموزش
   1544 3 34 2 فني حرفه اي/ جهاد

   94544 24 34 1.625  جمع 
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  اولويت بندي شده در سطح بخش و سرمايه گذاري دولتي عمراني پروژه هاي -9-9

 پروژه هاي عمراني اولويت بندي شده در سطح بخش در 2 دسته بسته طرح هاي عمراني زيرساختي نقطه اي – شبکه اي و بسته سرمايه گذاري اجتماعي و انساني طبقه بندي شده است.

  شبکه اي –نقطه اي طرح هاي عمراني زيرساختي  بسته – 1 -4جدول 

 اولويت متولي متولي اقدامات / پروژه

تعداد پروژه 

هاي قابل 

 اجرا

 بينيپيش 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

 سکونت گاه ها

توسعه و تکميل پوشش 

 شبکه گاز
 همه روستاهاي بدون گاز   25 1 اداره گاز گازدار نمودن روستاهاي باقي مانده

تکميل شبکه راه هاي 

 ارتباطي تسهيل کننده

 کيلومتر 12غالم ويسبه طول  -غالو يس توزلو -احداث راه بزين

 اداره راه
 

 توزلو 64444 1 1

 حي 444 1 1 اندنفر فوت نموده 6ايجاد ميدان و بلوار در ورودي روستا که 

 5احداث جاده آسفالته از روستاي سرشبار و حسام اباد و گل تپه به روستاي قشقجه به طول 

 کيلومتر
 قشقجه 34444 1 2

 شهيداباد 244 1 2 هاي جاده ترانزيتنصب گارديل در کناره پل

 اردهين 544 1 3 ايجاد دو پل بتني در ورودي روستا

 شهيداباد 544 1 3 روها و محل عبور و تردد روستاييان از دو سمت روستا به جاده ترانزيتساخت پياده

تامين اب شرب 

 بهداشتي

 تغيير منبع تأمين آب

اب روستايي / 

دهياري / 

مشارکت محلي / 

 مشارکت سپاه

 کهريزسراب و امام  754 1 1

 محمدخلج 754 1 1 احداث شبکه آب شرب و تامين اب بهداشتي

 قره کهريز 754 1 1 تامين اب شرب بهداشتي و کنتور گذاري

 حي، بزين 754 1 1 برقي نمودن چاه حفر شده آب شرب به منظور رفع مشکل آهکي بودن آب شرب 

 بالغقزل  754 1 1 هاي آب آشاميدنيبازسازي منبع و لوله

 بصرک 754 1 2 کشي آب شرب و تغيير منبعتعمير لوله

 سقرچين 754 1 1 کشي و انتقال آب آشاميدني از زاغج به سقرچينلوله

 اورگنجه 754 1 1 کشي و انتقال آب شرب بهداشتي و قابل شربلوله

 دربند و عموکندي 754 1 1 خريد دستگاه تسويه آب

 داش تپه 754 1 2 شرب بهداشتي و قابل شربکشي و انتقال آب لوله

 پنبه زبان 754 1 2 متر 644کشي مسير منبع آب شيرين پيرامون روستا به داخل روستا به فاصله حدود لوله

 شهيداباد 754 1 1 تامين اب شرب بهداشتي
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 اولويت متولي متولي اقدامات / پروژه

تعداد 

پروژه هاي 

 قابل اجرا

پيش بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

 سکونت گاه ها

برطرف نمودن موانع 

توسعه کالبدي و 

محدوديت هاي طرح 

 هاي هادي

 شودبازنگري با فوريت در طرح هادي که باعث مهاجرت مي

 بنياد مسکن

 قشقجه 754 1 1

 شهيداباد 754 1 1 بازنگري طرح هادي و افزايش حريم و محدوده روستا

 پنبه زبان 754 1 2 سيالب از داخل روستا کشي مسير عبورکانال

 قزل بالغ 754 1 1 کمبود محدوده و حريم روستا و نيازمند بازنگري طرح هادي

 غالم ويس 754 1 1 هاي جديد مسکونيتکميل شدن محدوده و نيازمندي به زمين

 قره کهريز 754 1 1 رفع مشکل محدوده

 حي 754 1 1 محدودهبازنگري طرح هادي و رفع مشکل 

 پيرمرزبان 754 1 1 بازنگري و اصالح طرح هادي روستايي

تامين زيرساخت هاي 

مقابله با بحران کانال 

 کشي و احداث پل

 ايجاد کانال

دهياري / بنياد 

مسکن / 

بخشداري / 

 مديريت بحران

 ياستي بوالغ 754 1 2

 داش تپه 754 1 2 ترميم و بازسازي پل اصلي روستا 

 پيرمرزبان 754 1 2 ساله دارد  44تعمير و بازسازي پل داخل روستا با قدمت 

 گل تپه 754 1 2 کشي مسير عبور سيالب از داخل روستاکانال

 قجور 754 1 2 تکميل کانال نيمه کاره 

 سرئين 754 1 2 متري سيماني 1هاي پل کوچک داخل روستا: با استفاده از لوله

 محمدخلج 754 1 2 متر  344احداث کانال در داخل روستا به اندازه 

 قره کهريز 754 1 2 اجراي کانال هدايت سيل

 امام کهريز 754 1 2 ايجاد ديوارهاي مقابله با سيل و پل

 بصرک، عموکندي و دربند 754 1 2 ايجاد سيل بند

 قياس کندي 754 1 2 ايجاد پل بر مسيل سيل
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 و انساني اجتماعي سرمايه گذاريبسته طرح هاي  – 1 -4جدول 

اقدامات / 

 پروژه
 اولویت متولی متولی

تعداد 

پروژه 

های 

قابل 

 اجرا

 اشتغال

م مستقی

مورد 

 انتظار

پیش 

بینی 

اعتبار 

 )میلیون

 ریال(

 سکونت گاه ها

توسعه 
امکانات 
 ورزشی

 تکميل پارک و زمين فوتبال در روستا

 تربيت بدني

 قشقجه 5444  1 2

 پنبه زبان 5444  1 2 ايجاد زمين ورزشي

 گل تپه 5444  1 2 ايجاد فضاهاي ورزش همگاني

 زاغج 5444  1 2 احداث سالن يا زمين ورزشي

 بزين 5444  1 1 اندتکميل زمين ورزشي که خيرين داده

 توزلو 5444  1 2 احداث سالن ورزشي

 پيرمرزبان   1 1 آموزش و پرورش / تربيت بدني آموز براي ورزش و سالن ورزشيدبيرستان خالي از دانشدر اختيار قرار دادن 

کاهش 

اعتياد و 

اسيب هاي 

 اجتماعي

هاي اجتماعي به ويژه اعتياد و تعريف بندي روستاها از جهت آسيبرصد و طبقه

 هاي اجتماعيبرخي از اعتبارات کاهش آثار آسيب
 244  5 1 / فرمانداري بهزيستي /بخشداري

روستاهاي پرآسيب 

 به ويژه اعتياد

 زرين رود 3444 6 1 1 بهزيستي ايجاد مرکز ترک اعتياد و بازپروري معتادان

آموزش و 

توسعه 

منابع 

 انساني

اي و کشاورزي ترويجي به ويژه تبديل کارگران نيمه هاي فني، حرفهتوسعه آموزش

 هاي تعريف شدهبا آموزشماهر به ماهر در مشاغل ساختماني 
 944  44 1 اي / جهاد کشاورزيفني حرفه

 جدولروستاهاي 

 9-4- 

 همه روستاها   1 1 اوقاف / تبليغات اسالمي تعريف برنامه استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبي مناسب روستاها در توسعه روستا

   5 1 درماناداره بهداشت و  هاي بهداشتارتقاي توانمندي کارورزان خانه
روستاهاي داراي 

 خانه بهداشت

  34144 6 59 1.42  جمع 
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از روستاهایمورد ن یآموزش یهادوره: فهرست -3-6جدول   

 

 روستا ها موضوع آموزش

 توزلو، غالم ويس، قشقچه، اميرلو، استرود، قره کهريز آموزش طراحي نقشه تابلو فرش

 کهريز، اردهينبزين، کهال، قره  الگوهاي بهينه کشت

 بزين، کهال، حي تخريب خاک

 بزين، کهال، حي، قزل بالغ اصول استفاده از سموم و آفات

 غالم ويس، محمد خلج، قشقچه، سرئين، شرور، استرود،  گل تپه، سقرچين، ارقين بالغ کاهش مرگ و مير دام و به نژادي

 محمدي(، قزل بالغغالم ويس، قجور، سرقچين، پيرمرزبان ) گل  کاشت زعفران

 غالم ويس، شهيد آباد، زاغج تنوع کشت آبي

 حسام آباد آشنايي با اصالح نژاد دام

 حي اصول نگهداري سيب زميني

 حي،اردهين، اميرلو پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره

 قشقچه هاي فرش بافي و خياطيکالس

 قشقچه حفاظت از مراتع و محيط زيست

 زاغج، پيرمرزبان، شهيد آباد، سقرچين، آموزش مشاغل فني

 زاغج، پيرمرزبان، شهيد آباد، سقرچين، آموزش مشاغل خانگي

 اميرلو، قره کهريز، اردهين، قياس کندي ترويج الگوي کشت نوين در جهت افزايش بازدهي

 اميرلو، زاغه لو آموزش زنبور داري

 قره کهريز هاي جديد آبياريآموزش کاشت با تيپ و شيوه

 اردهين، قجور، قياس کندي پرورش دام

 قزل بالغ هاي نوهاي مجسمه سازي با رويکرد و طرحکالس

 قجور آموزش کاشت گياهان دارويي

 پنبه زبان آشنايي با بيماري هاي دام

 قياس کندي آموزش مليله کاري
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