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 پیام استاندار

ای و ايجاد بسوتر لازم برای شوکوفايی و پیشرفت عدالت ريزی توسوعه منطقهدر همسوويی و همگرايی با اهداف برنامه

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پايدار منظومه 27بند الف ماده  1روسوتاها، اجرای جز  محور 

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 27/12/21ريزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتايی برابر مصوووبه شووورای برنامه

منجر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  "اسووتانهای روسووتايی اقتصووادی، اشووتغالزايی و طرح توسووعه پايدار منظومه

 های استان زنجان به عنوان سنتز مطالعات شده است.های تابعه شهرستانبخش

به  بخشیاشوتغال پايدار و رونق کسوب و کار، تقويت اقتصواد محلی صادرات محور، توانمندسازی اقتصادی و تنو 

وری، به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی قا  سطح بهرهاقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزايش سوطح درآمد و ارت

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتايج اين مطالعات می

ای هبرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزايی و طرح توسعه پايدار منظومه"بواسوطه اهمیت اهداف برشومرده، مطالعات 

بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد های منتخب ملی و اسوتانی در زمره طرح "روسوتايی اسوتان

ريزی استان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسوکن انقلاب اسولامی کشوور و اهتمام سوازمان مديريت و برنامه

 استان و مشارکت مسئولان استانی و شهرستانی در آستانه اجرای نتايج قرار گرفته است.

آمیز های به عمل آمده و به منظور انجام موفقیتدست اندرکاران در همراهی و همکاری ضمن سپاسگزاری از کلیه

 نمايد.های اجرايی استان را به الزامات زير جلب مینتايج اجرايی مطالعات، نظر فرمانداران و مديران محترم دستگاه

ت، عوامل اجرای سوووند بخش/ فرمانداران محترم با تمهیدات متناسوووب با اقتضوووای مرحله اجرای نتايج مطالعا -1

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمايند. اولويتهای تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ريزی شووهرسووتانناشووی از محدوديت منابع، مبتنی بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاری های سووورمايههای عمرانی و طرحها، پروژهیشوووبرد فعالیتمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م ثر در پ

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبو  استانی و فرمانداری و همچنین های بخشی و فرابخشی شهرستاندسوتگاه -2

 با رعايت ملاحظات لازم به اجرای نتايج مطالعات همت گمارند.

ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتايج مطالعه،  ريزی اسووتان،سووازمان مديريت و برنامه -1

نسوبت به راهبری تخصویص منابع و امکانات اسوتانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کموی و کیفی 

 مورد انتظار اهتمام نمايد.

ها ژهسبت به اجرای پرواداره کل بنیاد مسوکن انقلاب اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مديريت ملی، ن -4

های اسووتانی را به شووورای گانه اسووتان اقدام و گزارش عملکرد دسووتگاه 17های های مرتبط با منظومهو طرح

 ريزی و توسعه ارائه نمايد.برنامه



 های روستايی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايی و طرح توسعة پايدار منظومه  ....................................................................... 2

گیری از خدمات تسوووهیلگری در امر آموزش و همچنین اجرای نتايج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعات، با بهره -1

های اجرايی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا، در تأمین سازمان و  رفیتاسوتفاده از 

 کند.های پیشنهادی تأثیرگذار بوده و کمک شايانی میاهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( آغاز و با فعال1411بايسوت از سوال پايانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتايج می  -1

تداوم  1411های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستايی در برنامه هفتم تا افق اندازی  رفیتهرا

 يابد.

 

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

ا زايی روستايی بهای توسعه روستايی، تدوين برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاش و اجرای برنامه

، سازمان 27بند الف ماده  1و مطابق تکالیف جز  ای در برنامه ششم توسعه مطرح هدف تقويت اقتصاد محلی و منطقه

صورت سالانه در استان و شرح خدمات برنامه به 21هزار برنامه روستايی نمود. تهیه  1ها را مکلف به تهیه سالانه استان

های همعین با محوريت سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار استان قرار گرفت. اين مهم در تکمیل سلسله برنام

های کل های توسعه اقتصادی و کالبدی، به تهیه برنامهای به برنامهتوسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرش پهنه

ها را های توسعه فضايی شهرستانها و روستاهای استان منتهی گرديد تا برنامه آمايش سرزمین و استان، برنامهبخش

های با برنامه گانه 17های ی روستايی در بخشهامنظومه داريپاهای طرح توسعه کامل نمايد. در اين راستا تلفیق برنامه

خانوار( به عنوان تصمیم راهبردی به تصويب  21توسعه اقتصادی و اشتغالزايی روستايی )برای تمام روستاهای بالای 

نتهی نامه استانی مهمراهی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مبادله موافقتريزی و توسعه استان با شورای برنامه

مات در قالب خد (بخشی/ روستايی/ تلفیقی)شد و مقرر گرديد ضمن اجرای شرح خدمات دوگانه و تهیه و تدوين اسناد 

 ای و مديريت کمیته راهبری مورد اهتمام قرار گیرد.مشاوره

ريزی و توسعه استان، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد مسکن به تائید شورای برنامهامید است نتايج حاصله که 

انقلاب اسلامی کشور رسیده است، به رشد و شکوفايی اقتصاد محلی و توانمندسازی ذينفعان منجر گردد و آثار اقتصادی 

ها، همزمان با رشد اقتصادی، ار برنامههای آتی در حساب تولید استان شاهد باشیم. بديهی است استمرآن را در سال

 توسعه پايدار محلی را در بر خواهد داشت.

ريزی، نظارت و آمايش سوورزمین، کلیه در انتهای کلام، فرصووت را مغتنم شوومرده و از همکاران محترم امور برنامه

اسووتان و همچنین کلیه  ريزی و بنیاد مسووکن انقلاب اسوولامیعوامل مديريتی و اجرايی در سووازمان مديريت و برنامه

 گردد.های اجرايی و دست اندرکاران محلی تقدير و تشکر میفرمانداران، مديران و کارشناسان دستگاه

 

 

 
 

 

 

 رامین میرزايی

 ريزیرئیس سازمان مديريت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدير کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهمس  رزیی و اداره کل بنیادو ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب  «اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازمانرزیی و توسعه، استانداری، دست

گاهرزیی، فرمانداریاهی ربانمهاه: کمیتهشهرستان  اهی اجرایی.اه و دست

 سفیدان و معتمدین محلی.اعضای شورای اسالمی روستااه، دهیاران، ریش اه،اه و روستااه: بخشداریبخش

انداز سامان، راژان آب زاگرس، سبز ساماهن رزیی چشمسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبری مطالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمه
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.
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 کلیات

روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سواير روستاهای کشور متأثر از جريان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، تحولات 

ر های گسترده دگذاریای که، سرمايهبه گونه ؛اندهای اقتصوادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روسووتايی را به جامعه های کالبدی روسووتاها، چهره و کالبد آنزيرسوواخت

شووهری نزديک و همسووو کرده اسووت. با وجود اين اقدامات، سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوش تغییرات 

 ت.محدودتری بوده اس

. البته رشود صوورفار بر مبنای وری متکی اسووتگذاری و رشود بهرهرشود اقتصواد روسووتا بر دو محور رشود سوورمايه

گذاری متأخرتر را کاهش گذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمايهسوورمايه

 ود.شرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میگذاری جديد مقبنابراين رشد روستا به صرف انجام سرمايه؛ دهدمی

درصد رشد اقتصادی به ويژه در روستاها وابسته به ارتقا و  11 از بیش دهد که رشوداقتصوادی نشوان می مطالعات

توان از طريق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و ساير گذاری در روستاها را میهای سرمايهزمینه .وری استرشود بهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشودفرآيند  دار،اولويتهای ملاحظات نظیر بازار اسوتخرا  نمود و در قالب پروژه

 تسريع نمود.های جديد گذاریسرمايهروستا را با 

ای و يک بعدی وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهو سیاست گذاریسورمايه 

 کننده متوقف يا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسووته يک در نیازمند رويکرد سوویسووتماتیک و فرآيندی اسووت.

 :بندی کردوری در روستاها را در قالب محورهای زير طبقهارتقای بهره

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریبهره ارتقای
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشکاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

نحوی که بخش زيادی از  به وجود دارد؛ کنندهمزرعه و قیمت مصرف درقیمت  ی بیندارفاصله معنی

شود. اين شکاف به کاهش ها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزش

های به دلیل ناکارآمدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتايیان منتهی میهای سوورمايهدرآمد و انگیزه

 دهداصلاحی، فرايند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
 هاقیاس خرد فعالیتم

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری صنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسویم اراضوی و قانون ارو و عدم شکل متأثر

تر شده است. در چنین شرايطی کوچکدر روستاها بسیار  تولید کشاورزیچندين دهه گذشته مقیاس 

معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و  ها صورفار معیشتی بوده است،به دلیل آنکه مبنای فعالیت

 بهای تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

1 
تقلیل  و محدوديت

 منابع آبی

تغییرات اقلیم و محدوديت بارش در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهآب يکی 

 وافزايش شديد تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زير کشت آبی  ،دهه گذشته

های از طرفی عدم انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه اين 1111های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

وری و درآمد يکی از عوامل محوری ارتقا  بهرهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 

توان تولید را . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استاز محل فعالیتروسوتا 

 دو تا سه برابر افزايش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستايی و ... فاضلاب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب های اجرايی نظیر جهاد کشواورزی،دسوتگاه

دسووتگاهی و ضووعف  بین نهادهای اثرگذار در تحول و توسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگیجمله 

 ها در حوزه روستا شده استگذاریويی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریبهره ارتقای
 فرآیند و تبعات

1 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

طح بودن س پايین شود.افزوده بیشتری میتخصص منجر به ايجاد ارزش شوود کهدر اقتصواد بیان می

کنار پارادايم ذهنی مقاوم و  سوواد و تخصوص کشواورزان و سون بالای کشاورزان و درآمد کم آنان در

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شکاف  ها به تغییر رفتاریسوخت آن

ها و تملک زمینکه مالک سواختاری و رفتاری بین اين دو دسوته شده است؛ در اين میان به دلیل آن

باشند يا با می گراهادسوته دوم يا مجبور به تسامح با سنت باشود،نیز از آن سونتی گراهای ديرينه می

شوند که با اين شرايط باعث کاهش نیروی کار ماهر، مخالفت و سورکوب خود، مجبور به مهاجرت می

 نوری پايیغیر ماهر و با بهرهو اغلب  گراسنت انسوانی و حفظ بافت جمعیتی هایکارآفرين و سورمايه

جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی،  درصد 1گردد. در آمريکا فقط می

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  درصد  11کنند اما در ايران با وجود صوادرات هم می

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

شویوه فکری و عدم دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر، به ندرت دسووت به روسوتايیان با توجه به 

های زينتی، دارويی، زعفران و کاشوت محصولات جايگزين و پربازده همانند گل تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می ساير محصولات کشتی ديگر

1 

و نظارت  نبود مديريت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

ری از منابع بردابهره

 طبیعی

بايد عدالت باشوود، میها و مراتع جز  منابع نسوول فعلی و آينده میچراگاه خاک، از آنجا که منابع آب،

برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ای باشود که نسول حاضر ضمن بهرهبین نسولی به گونه

های نظارت بر منابع خدادادی، آسیبگذاری اصولی و مديريت و محفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

با ادامه اين روند در آينده نه چندان دور  که های تجديد ناپذيری زده،جدی به اين منابع دارای آستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

7 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زيرساختی 

گذاری بجای سرمايه

 اقتصادی در روستاها

های زيرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با وجود های سنگینی که در حوزهگذاریسرمايهبا وجود 

میانگین درآمد روسووتاها افرايش متناسووبی نداشووته اسووت. در چند دهه گذشووته نگاه غالب به حوزه 

 سازیدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهای رفاهی و زيرساختی بوده است و توانمندسازی و  رفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.تصادی آناق

1 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سواير کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه، کارگاه در روسوتاهای ايران

بسووویوار کم و بوه ندرت وجود دارد. علت اين امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصوووص و آگاهی کافی 

و از سويی عدم حمايت، پشتیبانی و ترغیب  داری و کشاورزی سنتی به مدرنروستايیان و گذار از دام

 باشد.ربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیآن

2 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متأثر از تحولات فناورانه بوده 

داری ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنیدر برخی بخشاست. 

 با چندين دهه و قرن گذشته ندارد

 درو تحول در آن نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی  است کشواورزی محور اصولی اقتصاد روستاز آنجا که ا

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.اقتصادی به تحول بهره، بخش مهمی از تحول شودروستاها محسوب می

توان گفت که کاهش و تعديل آثار اين عوامل وری، میبر اساس نتايج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

، شگذاری، اختصاص منابع مالی، اصلاح بازارها، تغییر ساختار آموزدار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

بینش فکری، دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف، رويکردها، دستاوردها و آثار 

های روستايی، چکیده گزارش مورد انتظار از تدوين برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزايی و طرح توسعه پايدار منظومه

  .شودارائه می های زيربه شرح سرخط خدابندهشهرستان  افشاربخش 
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 مقدمه

منظومه(  تیدرصد جمع 12) يیغالب روستا تیهای چهارگانه شهرستان خدابنده با جمعبخش افشار يکی از بخش

باشد. مرکز شهری بنام گرماب می نقطهو يک خانوار  21روستای بالای  11با روستا  17دارای دو دهستان و شامل 

رماب شهر گ زنی شیوانات دهستان مرکز. است بخش قديمی روستاهای از شلاققدهستان قشلاقات افشار روستای باش

 اکولوژيکی منظومه موجب ريزش مستمر جمعیتی و تخلیه روستاها شده است. های رفیتضعف منابع و است. 

 ایمنطقه هایهشبک تيبر تقو تأکیدبا  ،يیروستا هایمنظومه داريتوسعه پا يیفضا ريزیبرنامه کرديمطالعه با رو نيا

 یزسا ینورروستا با منطقه و فرا منطقه و د یاقتصاد یوندهاپی و شهر –روستا  یوندهایپ تيموجود، تقو ایپهنهو 

 است. یمشارکت يیالگوقالب در  یاقتصاد یوندهایپ انيجر

بالقوه اقتصادی و اجتماعی منظومه، برنامه پیشنهادی برای کمک به ايجاد  های رفیتدر اين مطالعه با شناسايی  

و  یاقتصاد یارتقا یمطالعه الگو نياست. در امعرفی شده روستاها  یاقتصاد وریبهرهارتقا منظومه و  هایپیشرانه

 شده است. شنهادیو پ یطراحاجتماعی و فرهنگی  –اقتصادی بسته محرک  1منظومه در قالب  یاجتماع

  



 های روستايی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايی و طرح توسعة پايدار منظومه  .....................................................................11

 افشار بخش یروستاهاتبیین و تحلیل وضعیت موجود  -9

 وضعیت بخش هایشاخص -9-9

 شهرستان خدابنده و استان زنجان افشاربخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص هاریمتغ -9-9-9

هزار نفر و  1،117، جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1121بر اسواس نتايج سورشووماری عمومی نفوس و مسوکن سوال 

 درصد بوده است. 1277و  1771ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرايب 

روستا دارای سکنه و  211هزار نفر در  141، به تعداد بیش از هزار نفر 141از جمعیت روسوتايی استان با بیش از 

 .اندبوده)شامل مکان، مزرعه و ...( ساکن  هایآبادهزار نفر در  1به میزان بیش از 

خانوار،  21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  711خانوار و بیشوتر،  21تعداد روسوتاهای دارای ، 1121در سوال 

 روستا بوده است. 121

)روستاهای  روستاهادرصد  11درصود جمعیت روستايی، در حدود  21در مناطق روسوتايی اسوتان زنجان، حدود 

 21درصود روسوتاها )روستاهای دارای  22حدود  درصود جمعیت روسوتايی، در 174خانوار و بالاتر(، حدود  11دارای 

درصد روستاها )روستاهای  21 حدوددرصود جمعیت روستايی، در  171 حدودخانوار( و  11خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1خدابنده به شرح جدول شماره  شهرستان ،افشار بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 شهرستان خدابنده و استان زنجان افشاربخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

 ینیروستانش

 درصد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مکان، 

مزرعه و 

... 

 کل ییروستا شهری کل
 خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 1،111 21 471 171 1،471 111،111 141،114 121 711 211 1277 141،214 711،177 1،117،411 استان

 112 11 111 441 1،222 27،222 22،221 41 112 221 1171 22،111 14،121 114،421 شهرستان خدابنده

 1 12 217 114 1،122 7،172 1،111 12 12 14 1272 1،111 1،121 12،424 بخش افشار

 1 41 124 171 41 21،111 21،414 1 11 12 1274 21،411 1،114 12،122 بخش بزينه رود

 7 4 412 424 12 12،212 12،221 1 44 47 7172 12،221 7،117 21،211 بخش سجاسرود

 224 11 142 121 212 44،121 44،142 7 11 71 4171 44،111 41،112 21،111 بخش مرکزی

نسبت شهرستان به 

 استان
1171 271 2171  2472 2171 2271 2271 2272 2177     

نسبت بخش افشار به 

 شهرستان
771 172 171  2174 1771 7474 177 777 7177     

نسبت بخش بزينه رود 

 به شهرستان
1271 177 2171  1771 2172 271 2171 2172 171     

نسبت بخش سجاسرود 

 به شهرستان
1174 1171 2171  2172 2472 771 2171 2171 172     

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
1171 7471 4471  1171 1774 1171 4477 4171 1172     

 1121مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 جمعیت تحولات -9-9-2

 توان که روستاهای معمولار است. روستا اقتصادی و زيستی پايداری  رفیت هایشاخص از يکی آن تحولات و جمعیت

 روستايی منظومه جمعیت تعداد 1 شماره شکل هستند. خاصی هایمزيت و هاتوانمندی حائز دارند را جمعیت نگهداشت

 در خود جمعیتی  او از بخش اين جمعیت دهد.می نشان را خدابنده ديگر هایمنظومه روستايی جمعیت به نسبت افشار

 به توجه با .است تنزل درصد 11 از بیش دهندهنشان که 1121 سال در 1111 جمعیت حداقل به 11224 ،1111 سال

 است شده ترکوچک خدابنده روستاهای درمجمو  افشار منظومه روستاهای اندازه گذشته سال 11 در زير، شکل اطلاعات

 .است يافته تنزل 1121 سال در درصد 1711 به 1141 سال در درصد 11712 از افشار بخش جمعیتی سهم و

 دهگر خدابنید یهامنظومه ییت روستاینسبت به جمع افشار ییت منظومه روستایرات تعداد جمعییتغ -9نمودار 

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 بخشغالب  هایمهارتو  درآمدیو  یساختار اقتصاد -9-9-2

تقويت وجود دارند که در جدول زير مشخص شده  يا و ارتقا در منظومه افشار مشاغل خاص و مهارتی دارای قابلیت

 .باشدمنظومه افشار می غیرکشاورزی دو حرفه مهمو نیروی کار ساده فصلی است. مشاغل ساختمانی 

 افشارمشاغل خاص و مهارتی دارای قابلیت تقویت در منظومه  -الفجدول 

 نام روستا عنوان
برآورد میدانی 

 )نفر(اشتغال 
 حوزه فروش یا خدمات

 مشاغل ساختمانی

 

به ويژه  غالب روستاها بخش جنوبی منظومه

 آقچه گنبد، بادامصر، قازقلوی علیا
 تهران، کر  و شمال عمدتار 211

 ، زنجان و قیدارقم 111 دهستان شیواناتاکثريت روستاهای جنوب منظومه  و خامه قالی ابريشم

 و روستاهای مجاور هااستان 111 قويیو، بورون و قاچقلآ عمدتار زراعی اجاره کار

 قم 111 حصار سفلی و علیا و قره ولی تابلو فرش

 های تحقیقمنبع: يافته

1
2

8
3

3

1
7

6
2

1

1
8

0
6

6

3
0

1
1

3

1
5

5
7

5

2
2

8
6

5

2
0

8
0

4

3
7

3
3

0

1
8

2
9

4

2
8

3
1

9

2
3

1
5

5

4
5

9
2

8

1
7

3
0

5

2
8

7
4

5

2
3

1
6

6

5
0

0
1

8

1
3

4
0

4

2
8

3
2

4 2
1

9
5

0

4
8

1
5

0

1
1

2
8

2

2
7

7
3

9 2
1

3
2

2

4
8

1
9

2

8
6

0
1

2
5

5
4

1 1
9

8
9

5

4
4

0
0

3

منظومه افشار منظومه بزینه رود منظومه سجاس رود منظومه مرکزی

1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395
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رضه (، عسبک و دامداریديم  عمدتاربر محورهای کشاورزی )زراعت به ترتیب ساختار اقتصادی منظومه روستايی افشار 

خش دام ب دهدمیمطالعه نشان  یدانیم یابيشکل گرفته است. ارز دستیصنايع و نیروی کار به روستاها و مناطق ديگر

 باشد.بخش غالب درآمدی افشار می سبک
 

 افشارمنظومه  یدرآمد یمنابع اصل -9شکل 

 مشاور یهاافتهيمنبع: 

 هاتیقابل  -9-2

های اکولوژيکی بیشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل به های اقتصادی و برخی  رفیتقابلیت

ی ورارتقای بهره که محور درآمدی منظومه استترين های پايین اثرگذاری دارند. دامداری سبک اصلیترتیب با وزن

 .داری در افزايش درآمد منظومه خواهد داشتآن تأثیری معنی

 کیاکولوژالف( 

 وجود غار کتله خور 

 روستا( 1تا  4اوزن تا روستای ورمانلو برای کشاورزی )رودخانه قزل قابل کشاورزی آب قابلیت استفاده از 

  صلیف هایآبو يا هدايت  به تالوارآ)دومین تالاب استان( از طريق حق احیا و آبگیری تالاب خشک شده قمشلو 

 داریها در بخش جنوبی منظومه و قابلیت آبخوانهای )محدود( سطحی و روان آبوجود آب 

(  همه روستاها)گندم ديم •

(روستاهای کنار رودخانه خانه قزل اوزن عمدتا طالبی)جالیزی •

(درصد سطح کشت گندم، صرفا خود مصرفی11)جو •

باغات محدود به چند روستای حاشیه قزل اوزن و دارای قنات•

زراعت

(راس11111)دام سبک •

(راس1111)دام سنگین •
دامداری

(  نفر شاغل111)قالی ابريشم •

(111)تابلو فرش •

(11)فرش بافی خامه •

صنایع دستی

(نفر شاغل211)مشاغل ساختمانی •

(111)اجاره کار •

(111)جمع اوری ضايعات •

نیروی کار ساده و فصلی•

عرضه نیروی کار یا مشاغل خارج 
روستا 
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 یو فرهنگ یاجتماعب( 

 برای ايام بازنشستگی عمدتار مهاجران بازگشته  گیری مهاجرت معکوس در دهستان افشار و ورود سرمايهشکل 

 ای و کشاورزی ترويجیهای فنی، حرفهقابلیت توسعه آموزش 

  روستا( 1شرب و کشاورزی )در  آبوجود روستاهای با مهاجرت محدود با وجود فقدان 

 قابلیت استفاده از  رفیت مشارکت مذهبی مناسب روستاها در توسعه روستا 

 یاقتصادج( 

   جاده غار کتله خورگردشگر از غار علیصدر به  سرريزاز  مندیبهرهقابلیت 

  رودخانه قزل ازون برای پرورش ماهی به طور گسترده و نیز باغداری آبرفیت  از  مندیبهرهقابلیت 

  وری نگهداشت و پرورش دام سبک و توسعه محدود دام سبکقابلیت ارتقا دانش و بهره 

  بوم گردی روستايی های رفیتو  دستیصنايعزنجیره توسعه گردشگری با محوريت غار و  قابلیت تعريف 

  قابلیت توسعه کاشت گل محمدی و زعفران 

  قابلیت فروش مستقیم تابلو فرش و ابريشم 

 یکالبدد( 

  طرح هادیها و اجرای سال اخیر با تزريق اعتبارات مناسب به دهیاری 1کالبدی روستاها با روند  ارتقایقابلیت 

  برای ايجاد مسکن و جذابیت در عدم  طرح هادیقابلیت تغییر رويکرد فوری نسبت به اصلاح محدوده گذاری در

 مهاجرت

  دامو آبشخور  آبمترمکعبی  11تا  1قابلیت احداو يا اجرای جايگاه ذخیره 

  خانوار 21برق، راه، خانه بهداشت در روستاهای بیش از  هایشبکهمناسب  نسبتارپوشش 

  )یتيريمده 

 های اقتصادی روستاافزوده به اولويتها از محل ارزشدهی بخشی از اعتبارات دهیاریقابلیت جهت 

 سازی قیمت زمین در روستا با تغییر رويکرد به موضو  محدودهقابلیت ارزان 

 افزودهقابلیت تعريف الگوی انگیزشی برای تعیین اعتبار دهیاری روستاها از محل مالیات بر ارزش 

 ها و مشارکت اهالیقابلیت اجباری شدن بیمه حوادو از محل اعتبارات دهیاری 

 ییفضا یسازمانو( 

  استفاده از سرريز گردشگر کیلومتری و  111قابلیت ايجاد تعاملات قوی بین دو غار کتله خور و علیصدر با فاصله

 آن

 افشار قشلاقات وسازهای مهاجران در دهستانبخشی به ساختنیاز اضطراری به نظم 
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 هاتیمحدود -9-9

ها قابلیت کاهش يا تخفیف را ندارند. عوامل اکولوژيکی بیشترين وزن در ايجاد محدوديت در توسعه همه محدوديت

های اثرگذار بعدی هستند. با توجه به اطلاعات میدانی، های اقتصادی و کالبدی محدوديتمنظومه را دارند. جنبه

 منظومه را شامل اکولوژيک محور ضعف و تهديدهای يتبندی محدودبندی مستندات وزن اولويتاطلاعات ثبتی و جمع

 شوند.می

 اکولوژیکالف( 

  شرب )شوری، سنگینی زياد و يا نیترات بالا( در اکثريت روستاهای منظومه آبفقدان و محدوديت شديد منابع 

  های عمیق به ويژه در در لايه آبسطحی و فقدان  آبکشاورزی با خشکی منابع  آبفقدان و محدوديت شديد

 مناطق شمالی منظومه

  (1 و 2دار )درجه های آهکی و با کیفیت پايین و شیبکشاورزی و وجود زمین 1فقدان زمین درجه 

 اوزن و شورچايی برای شرب و کشاورزیقزل ژهيوبههای سطحی و حتی عمیق شوری آب 

 خیزی در برخی از روستاهای جنوب منظومهسیل 

  گسترده مراتع و فقدان نظارت م ثرتخريب 

 اجتماعی و فرهنگیب( 

 های شهرستان و حفظ نیروهای سنتیبالاترين نر  مهاجرت بین منظومه 

 دوری از عادت به کار سخت در دوره نوجوانی و فراموشی فرهنگ کار 

 کاهش سرمايه اجتماعی با منشأ کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاون و همیاری 

  درصدی در مقطع متوسطه 11بیش از ترک تحصیل 

 کاهش کیفیت آموزش با کاهش جمعیت و فقدان معلم اختصاصی هر پايه 

 اختلاف فرهنگی و درآمدی روستايیان با مهاجران فصلی از تهران در بخش افشار 

 های عمومی()محدودیت اقتصادیج( 

  بالا ریوممرگسنتی با  کاملاردامداری 

 برداریبهرههای مقیاس کوچک زمین 

 های اختصاصی(محدودیت)اقتصادی د( 

 محصولی مبتنی بر دام سبک در سطح منظومهاقتصاد تک 

  منطقه یای اهالهاز آرزو یکيشرب به عنوان  یاز سد تالوار حداقل برا آبلزوم انتقال 

  گردشگری بر محوريت غار هایزيرساختمحدوديت منابع مالی در توسعه 

  قالی و تابلو فرش ابريشم و تولید آن با برند قم در دهستان شیواناتدستمزدی بودن تولید 

  های ديمی گندمو درامد و اشتغال پذيری محدود زمینغالب منظومه ديم پايه بودن کشاورزی 

  هکتار يک نفر اشتغال ناقص( 11محدوديت زمین ديم در ايجاد اشتغال و درآمد )هر 
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 کالبدیه( 

  ن تريشرب و يا فرسودگی آن در غالب روستاها و اصلی آبشرب و شوری آن، فقدان شبکه توزيع  آبکمبود

 روستاها مسئله

 اجتماعی هایگذاریو فقدان توجیه بسیاری از سرمايه تراکم پايین جمعیت و مهاجرت گسترده 

 عدم نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی روستايی 

  تلفن همراه و تلويزيون و ضعف خدمات ضعیف آنتن دهیICT 

 فقدان راه آسفالته در بخشی از دهستان قشلاقات افشار 

 مدیریتیو( 

 های موجودهای ترويجی کشاورزی در حوزه دام و پايین بودن اثربخشی آموزشفقدان آموزش 

 مجوزهابر صدور بر و هزينهمسیر طولانی، زمانکی و های بانمراحل سخت و آزاردهنده تضمین 

 توان محدود منابع طبیعی در برخورد با کشت مراتع 

  خار  از محدوده در قشلاقات افشار یوسازهاساختفقدان توان شورا و دهیارها در مقابله با 

 سازمان فضاییی( 

 ای به ويژه با شهر گرمابضعیف بودن پیوندهای درون منظومه 

  کروستاهای متوسط به کوچک و بسیار کوچتخلیه روستاهای بخش قشلاقات افشار و تبديل 

 مهاجر فرستی زياد منظومه 

 ها و پیوندهاضعف سلسله مراتبی جريان 

 ماتریس فضاییقالب  درمنظومه رگذار یتأث یهاتیو محدود هاتیابلق -9-0

همگن عملکردی به دست  های (پهنهحوزه ) رگذاریتأث هایشاخصاطلاعاتی، بر اساس معیارها و  یهاهيلا تجمیع با

دارند. اين الگو در استخرا   تریهمگنساختار اقتصادی، اجتماعی و جغرافیايی مشابه و همگن  هایحوزهآمد. 

اختصاصی  هایمحدوديتو  هاقابلیتدر اين جدول  .نمايدمی م ثریاختصاصی توسعه هر پهنه کمک  هایسیاست

 در جدول پیشگفتار اشاره شده است. است و موارد عمومی آن تأکیدمورد  هایحوزه

، (A2) قويی، (A1) گرمابکه  باشدیمپیشنهادی حوزه همگن  1ح عملکردی دارای وبر اساس سط افشارمنظومه 

 هستند. هاحوزهبه عنوان مراکز اين  (B4) توتورقان(، B1) باش قشلاق، (B2) گوگرچینک، (B1) اولی بیک
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 ییس فضایماتر بخش در یکهای تأثیرگذار و محدودیت هاقابلیت -بجدول 

 های اختصاصی حوزهضعف قوت اختصاصی حوزه نام روستا حوزه
های اختصاصی فرصت

 حوزه

تهدید 

 اختصاصی حوزه

A1 

رودخانه  آبیمند از منابع بهره حصارسفلی

 بزينه رود

تلفات زياد  شرب / آبکمبود 

دام سبک / از بین رفتن مراتع/ 

کشاورزی و عدم  آبفقدان 

های سطحی آب برداری ازبهره

 فصلی

 
 آبخشکی 

 حصارعلیا رودخانه

 اقچه گنبد

های سطحی در وجود منابع آب

برداری مناسب/ صورت بهره

کشاورزی و مراتع  هایزمین

 خوب / دامداری سبک نسبتار

 زياد / بافت فرش ابريشم نسبتار

مجاورت با غار کتله خور 

 رفیت  بلاغی /و بالغ 

های بوم توسعه خانه

گردی / مجاورت با سد 

 تالوار
 

 قمچقای

 خلیفه قشلاق

 دينی بیک

 سوله

 گونای

 نريمان قشلاق

 مصراباد
  

 قره ولی

A2 

استقامت مردم و عدم مهاجرت  بورون

شرب  آبها با وجود فقدان آن

و کشاورزی / اجاره کاری / 

مناسب /  نسبتارتحصیلات 

 ساختار کالبدی خوب

تکمیل شدن محدوده روستا، 

شرب،  آبکمبود شديد 

 کشاورزی آبمحدوديت 

 
یزیخلیس  مسگر 

 قازقلوی علیا

وجود معدن نمک/ 

 های قابل احیاقنات
 قويی

 

 کشگنلو

 
 ارتقريبمهاجرت گسترده / تخلیه 

 کامل روستاها

 مهديلو

 
 يوزباشی

 شورجا

 افشارلو

B1 

 يقین لو

   کامل روستاها تقريبارتخلیه  

 مصطفی لو

 پیغمبرلو

 تیمورلو

 اصلانلو

 چقلوی سفلی

 حسن لو

 جمعه لو

 قلیچ قیه

 کردلو

 محمدلو

 قمشلو

تالار بکر خشک شده قمشلو/ 

مرکزيت خدماتی اولی بیک/ 

 انسجام اجتماعی خوب

 آبمهاجرت گسترده / فقدان 

 کشاورزی آبشرب و 

 گردشگری بالقوه  رفیت

 تالاب قمشلو

 

 توحیدلو

  تاتارده

 اولی بیک
مرکزيت حوزه عملکردی 

 و مرکزيت جغرافیايی

B2 

کندتاتار/چشمه 

  تاتار
کامل روستاها و  تقريبارتخلیه 

 آبفقدان منابع 
  

 محمدشاه لو

 آبدارا بودن حداقلی از  حصارشیوان

انداز خوب کشاورزی / چشم

سال  11مهاجرت گسترده در 

 درآمدیگذشته / کمبود منابع 

احیای قنات پرشده در 

اقه و عل اثر سیل/پتانسیل

 پزشکدامفقدان 

در گرماب/تخريب   قويجوق علیا
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 های اختصاصی حوزهضعف قوت اختصاصی حوزه نام روستا حوزه
های اختصاصی فرصت

 حوزه

تهدید 

 اختصاصی حوزه

روستا و  رفیت توريستی با  آبادينگی 

با کتله خور /  یکينزدتوجه به 

و ذخیره  یدارآبخوان رفیت 

 آب

در روستا و ضعف بنیه مالی/نبود 

 کشی شدهشرب لوله آب

ها برای کشت روستايی

محصولات 

جايگزين/امکان تجمیع 

های سطحی و روان آب

 ها/آب

مراتع طبیعی/ 

عدم پوشش راه 

اسفالته برای 

 روستای حصار

 بختی

 فريدون

 گوگرچینک

B1 

 اجی کهريز

های قابلورود سرمايه توجه  

های ويلايی به روستا ساختمان

با بازگشت مهاجران به صورت 

 فصلی

کامل روستاها و  تقريبارتخلیه 

 آبفقدان منابع 

برگشت برخی از 

مهاجران سابق برای 

اقامت فصلی با ايجاد 

ويلايی هایخانه  

 

 عیسی بیگلو

 تازه قشلاق

 وکیل قشلاق

 علی مردان

 طاهرلو

 گلبلاغی

 آق قويی

 باغلوجه

های قابل توجه ورود سرمايه

های ويلايی به روستا ساختمان

مهاجران به صورت با بازگشت 

گیری مهاجرت فصلی / شکل

 معکوس

آشامیدنی تلخ و غیرقابل  آب

 آبشرب / فقدان 

کشاورزی/مهاجرت گسترده در 

سنوات گذشته / انسجام پايین 

 اجتماعی / جمعیت پیر و ناتوان

اوزن و مجاورت با قزل

غنی شور و امکان  آب

پرورش ماهی / نوسازی 

های وارد روستا با سرمايه

برای احداو شده 

 های ويلايی مدرن/خانه

تضاد بین 

مهاجران فصلی و 

ساکنین ثابت 

روستا / تهديد 

 آبیپايداری منابع 

روستا و عدم 

توازن کالبدی با 

ورود مهاجران 

جديد و احداو 

های ويلايی خانه

در پیرامون 

 روستاها

 چريکلو

 باش قشلاق

 اقاچقلو

 منداق

B4 

 ورمانلو
 

کامل روستاها و  تقريبارتخلیه 

 آبفقدان منابع 
  

 کملر

 يساول

 نسبتارکشاورزی  آبمنابع 

خوب /اراضی کشاورزی 

 حاصلخیز با اندازه مناسب

مهاجرت و کاهش جمعیت در 

شرب و  آبدهه هشتاد / کمبود 

 کم توانی اکولوژيکی

 قرار داشتن در کنار

بخش شیرين رودخانه 

توسعه  و امکان اوزنقزل

 پروریآبزی

عدم توانايی در 

برداری از بهره

 آبی رفیت خوب 

 اوزنرودخانه قزل

 چقلوی علیا

 خلیفه لو

 گنداب

 توتورقان

 مشاور یهاافتهيمنبع: 

 مسائل کلیدی -9-5

 اقتصادیالف( 

  ریومبا مرگ یکاملار سنت یبر دام سبک در سطح منظومه و دامدار یمبتن یمحصولاقتصاد تک وریبهرهارتقا 

 دام یبالا

  منطقه یای اهاله یاز آرزو یکياز سد تالوار به عنوان  آبلزوم انتقال 
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  کیلومتری و استفاده از سرريز گردشگر  111قابلیت ايجاد تعاملات قوی بین دو غار کتله خور و علیصدر با فاصله

 آن

  رودخانه قزل ازون برای پرورش ماهی به طور گسترده و نیز باغداری آباز  رفیت  مندیبهرهقابلیت 

 فرهنگی-اجتماعیب( 

 در قشلاقات افشار با توجه توان  ژهيروستاها به و تیجمع هیدهه گذشته و تخل 1در  تیکاهش مستمر جمع

 هاروان آب یموجود و خشک یهاآب یشور ق،یعم یهافقدان آب لیمنظومه به دل یکيمحدود اکولوژ

 اکولوژیکیج( 

  شرب )شوری، سنگینی زياد و يا نیترات بالا( در غالب روستاهای منظومه  آبفقدان و يا محدوديت زياد منابع

 منطقه یاهال نیازهای اصلیاز  یکيشرب به عنوان  یاز سد تالوار حداقل برا آبلزوم انتقال  و

 کالبدید( 

 مهاجران در دهستان افشار وسازهایساختبه  یبخشبه نظم یاضطرار ازین 

  دیتول یهاانيشهر گرماب در جر تيو عدم محور یادرون منظومه فیپیوندهای فضايی ضعتقويت 

 گردشگریه( 

  ور غار کتله خ یگردشگر تیاز  رف برداریبهرهضعف در تعريف پهنه گردشگری با غار علیصدر برای جبران

 11111با  سهيدر مقانفر  111111متوسط سالانه  طوربه یلومتریک 111در فاصله  صدری)تعداد گردشگر غار عل

 نفر غار کله خور(
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 )نقشه( موجود وضع فضائی سازمان و ساختار -9-6

 افشارساختار فضایی منظومه  -9نقشه 
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 افشارمنظومه روستایی  موجود وضع فضایی سازمان -2نقشه 
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 بندیجمع -9-7

شرايط اکولوژيکی ضعیف، فقدان و يا محدوديت  ،زراعت ديم و دام سبک محصولیتک تقريبارساده و ساختار تولید 

از  شرب و کشاورزی در منظومه افشار موجب توان پايین منظومه در حفظ و نگهداشت جمعیت شده است. آبغالب 

ی، نهاد هایمحدوديتلیل تولید در روستا به ويژه در بخش کشاورزی به د وریبهره دارمعنیعدم افزايش سوی ديگر 

توان درونی اقتصاد منظومه را گذاری محدود با خرو  سرمايه توسط عمده مالکان يهسرما وی شديد آبکمخشکی و 

 کاهش داده است.

طبیعی نظیر غار کتله خور و امکان ارتقا جايگاه آن در گردشگری  هایجاذبهاز  رفیت  مندیبهرهبا اين وجود، 

گردشگری بوم گردی محلی و توسعه زنجیره گردشگری  های رفیتبرداری از با امکان بهره ملی کشور، تالاب قمشلو

پهنه  در اوزنقزلرودخانه  خوب کشاورزی در های رفیت، وجود از سرريز گردشگران به غار علیصدر گیریبهرهبا 

 آباز  مندیبهرهو امیدواری به  کشت برخی گیاهان دارويیک، دام سب وریبهرهمحدودی از روستاها، امکان ارتقای 

 است.منظومه  هایمزيتسد تالوار حداقل برای استفاده شرب و دامداری سبک از 

شرب انتظار  آبژه قابل تخفیف به وي هایمحدوديتمنظومه و کاهش  های رفیت درآمدندر صورت به فعلیت 

 را تجربه نمايد. درآمدیمهاجرت توان نگهداشت جمعیتی و ارتقای  با کاهشمنظومه بتواند  رودمی

 ان برنامه هفتم(یپا 9015)افق برنامه و طرح:  تصویر کلان توسعه روستاهای بخش -2

 یکل اهداف -2-9

 یادر راست ريپذامکانو  یاتیعمل هایدر توسعه منظومه، راهبرد هاتیقابلو  هاتيمحدودت یاهم یبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است. البته در  یریگجهت یبه عنوان اهداف کل هاتیقابل یارتقا و هاتيمحدود کاهش

ک يبه عنوان  تواندیمکه  شودیمجاد يا هاتیقابلند ارتقا يکاهش تنگناها و فرا یهاروشن یوجوه مشترک ب یموارد

 .باشدیمداگلاس  یامنظومهه يبر نظر یشنهادات مبتنیکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. ياولو

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

زير  هدافاقابل ارتقا با بالاترين امکان بالقوه ارتقا پذيری،  هایقابلیتبا بالاترين امکان بالقوه کاهش پذيری و انتخاب 

 باشد.یمتوسعه منظومه  داراولويتاهداف  گیریجهتبه عنوان 

 منظومه یو اقتصاد یطیمح یداریپا یحفظ یا تقویت توان اکولوژیک منظومه برا -9

 ارتقا درآمد پایدار و توانمندی اقتصادی منظومه -2

 و سکونت پذیری منظومه شرب بهداشتی( آب تأمینبر  تأکیدبا رفاهی )ارتقا امکانات  -9



 21 ........................................................................................................................................................................................... افشار بخش /شهرستان خدابنده

 اهداف کمی -2-2

 هدف در افق برنامه به شرح زير و به صورت متوازن تنظیم شده است. هایشاخص تريناصلیمتناسب با اهداف کلی، 

بی به اهداف مفروض به دستیارشد هدف جمعیت روستايی حفظ در مورد جدول زير توضیح اين نکته ضروری است 

 وری و پايداری منابع منظومه است.اشتغال، ارتقای بهره

 9015در افق  افشاراهداف کمی رشد بخش  -2جدول 

های سرفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

/ بینیپیش سال پایه

 ریزیبرنامه

 9015سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 7141 1111 1121 نفر جمعیت کل 1

 -. 2 - 1121 درصد 1121-1411نر  رشد جمعیت  2

 77 21/12 1121 درصد میزان روستانشینی 1

 17 17 1127 تعداد روستاهای دارای سکنه 4

 سرزمین
 21 22 1121 کیلومترمربع مساحت 1

 1111 1171 1121 نفر در کیلومترمربع تراکم نسبی جمعیت کل 1

 نیروی انسانی
 2111 2211 1121 نفر تعداد کل شاغلین 7

 277 1 1122 نفر تعداد شاغلین روستايی 1

و  یاقتصاد

 یتولید

 2 2 1121 نفر بار تکفل اقتصادی 2

 11111 11111 1127 هکتار کشت ريزسطح  11

 17111 17111 1127 هکتار سطح زير کشت ديم )زراعت( 11

 1111 1111 1127 هکتار )زراعت(سطح زير کشت آبی  12

 111 211 1127 هکتار سطح باغات 11

 111111 11111 1127 تعداد دام سبک 14

 1111 1111 1127 تعداد دام سنگین 11

و  رساختيز

 ربنايز

 11 11 1121 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه 11

 11 41 1127 تعداد کشیمند از آب سالم لولهروستاهای بهره 17

 111 111 1121 تعداد روستاهای برخوردار از برق 11

 11 12 1127 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 12

 11 21 1127 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 21

 توسعه هاییریگجهت -2-9

  پايدار از منابع طبیعی برداریبهرهمديريت و رشد پايدار اقتصادی با 

 تولیدی ایهنظام ريزوری در به ارتقای بهرهوجه محوری ت 

  به ويژه بخش گردشگریاقتصادی  هایزيرساختارتقای 

 شغلی هایمهارتکواربردی کشواورزی، دامپوروری و  هایمهارتموزش توسعه و ارتقا کیفیت آ 

  گیو کیفیت زند کالبدی هایزيرساختارتقای 

  اقتصادی و اجتماعی هایحوزهمشارکتی روستايیان در  هایزمینهتقويت 
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 راهبردها -2-0

  ( منظومه به منظور تثبیت درامد و اشتغال منظومهآبیبر منابع  تأکیدپايداری منابع اکولوژيکی )با 

  کوچک و متوسط مقیاس( هایطرحدام و توسعه پرورش دام و طیور و آبزيان ) وریبهرهارتقای 

  دستیصنايع -تعريف پهنه گردشگری 

 مصرف وریبهرهو ارتقای  آبیمنابع  کنترل و ذخیرهبا  تقويت بخش کشاورزی 

 توسعه صنايع کارگاهی 

 ارتقا امکانات کالبدی 

  انسانیارتقا سرمايه 

 اجرایی هایسیاست  -2-5

در رشد و توسعه منظومه بیشتر از وزن ارتقای  هاتيمحدودوزن  کندیممشخص  هاتیقابلو  هاتيمحدودبررسی 

اد و نه هاتیقابلق تنگناها و یمستخر  از تلف يیو اجرا یاستی، اقدامات سراهبردهار يزجدول  ی آن است.هاتیقابل

 .دهدیمراهبرد را نشان  یا وابسته به اجراي یمتول

 توسعه منظومه ییو اجرا یاستی، اقدامات سراهبردها بسته -9جدول  

 اجرایی )برنامه( هایسیاست راهبرد اهداف

حفظ يا تقويت توان 

اکولوژيک منظومه برای 

پايداری محیطی و 

 اقتصادی 

ابع بر من تأکیدپايداری منابع اکولوژيکی )با 

( منظومه به منظور تثبیت درامد و آبی

 اشتغال منظومه

 برنامه آبخیزداری و حفا ت خاک

 اصولی از مراتع برداریبهرهبرنامه و احیا ، توسعه و 

پايدار و ارتقا درآمد 

توانمندی اقتصادی 

 منظومه

 با کنترل و ذخیره تقويت بخش کشاورزی

 مصرف وریبهرهو ارتقای  آبیمنابع 

 آبو عرضه  تأمینبرنامه 

 در کشاورزی و اصلاح الگوی کشت آب وریبهرهبهبود 

دام و توسعه پرورش دام و  وریبهرهارتقای 

 طیور و آبزيان )کوچک و متوسط مقیاس(

 دام سبک( وریبهرهتوسعه پرورش دام و طیور )ارتقای 

 )ارتقای کمی( توسعه پرورش دام و طیور و آبزيان

 دستیصنايع -تعريف پهنه گردشگری 
گردشگری/ توسعه  هایزيرساختو توسعه  سازیبهینه

 یدستصنايعگردشگری طبیعی/حمايت از تولید و صادرات 

 (مقیاسکوچک)متوسط و  صنايع تبديلی و مکملتوسعه  توسعه صنايع کارگاهی

ارتقا امکانات رفاهی و 

 سکونت پذيری منظومه

 ارتقا امکانات کالبدی

 توسعه و تکمیل پوشش شبکه گاز

 نوسازی مدارس

 محلی گذاریسیاستاصلاح و تقويت 

 ایجادهبرنامه توسعه و تجهیز حمل و نقل 

 بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات هایزيرساختتوسعه 

 و فاضلاب آب تأسیساتبرنامه توسعه 

 هادی کالبدی و اجرای طرح برنامه توسعه

 سازیايمنبرنامه مقابله با خطر و 

 انسانیارتقا سرمايه 
 برنامه توسعه مشارکت، تعهد و اعتماد اجتماعی

 آموزش و توسعه منابع انسانی

 قیتحق یهاافتهيمنبع: 
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 هاسیاست و اهداف تحقق الزامات یینتع -2-6

 به ويژه از سوی مجريان بخش عمومی برنامهتايی، تعهد و تقید به در بین جامعه روس برنامه محور ايجاد گفتمان -

 به مسیر رشد و ارتقای روستايی یدهجهتترويج و توسعه تسهیل گری روستايی و  -

 سالم است( آببهداشتی )يکی از دلايل مهاجرت در اين منظومه محدوديت شديد شرب  آب تأمین -

 ازیموردنمنابع عمومی و تسهیلات  تأمین -

 توزيع امکانات عدالت فضايی -

 آبوری و ارتقای بهره شرب و کشاورزی آبتوجه جدی به محدوديت و تقلیل منابع  -

 از منابع طبیعیبرداری نظارت مستمر و برقراری عدالت بین نسلی در بهره -

 در خود روستا گذاریسرمايهبه خرو  سرمايه از روستا به شهر برای  دهیجهت -

 موردنیاز هایوی انسانی ماهر و متخصص با آموزشتقويت کیفیت نیر -

نقش محرک و در حلقه تکمیلی و زنجیره تولیدات منظومه و منطقه  یبنددستهبه لحاظ  زير هایطرحاقدامات و 

 .دارندپیشران را 

 محرک یوکارهاکسب و اقدامات عناوین -0جدول 

 اقدامات / پروژه ردیف

9 
به مسیر قبلی در روستای ورمانلو برای جلوگیری از برخورد با کوه نمک و  اوزنقزلاصلاح و برگشت دادن رودخانه 

 قابل کشاورزی در ادامه مسیر آباستفاده از 

2 
در  هاتمهید آبگیری تالاب خشک شده قمشلو )دومین تالاب استان( با لايروبی مسیر رودخانه و برگشت دادن روان آب

 ومسیر اصلی گذشته جهت هدايت و احیای تالاب قمشل

 کارگاهی و گلخانه –صنعتی  هایشهرکشرب و  آباز سد تالوار به  آبتخصیص  9

 اوزنقزلتوسعه باغداری و باغات پسته در حاشیه  0

 دام در سطح تمام منظومه وریبهرهمطالعه و تصويب اجرای طرح ارتقای  5

 آببه شرط برگشت  اوزنقزلپرورش ماهی در حاشیه رودخانه  6

7 
يز گردشگر از غار علیصدر به رساير امکانات حد فاصل بین زرين رود تا غار علی صدر برای استفاده از سر جاده وبهسازی 

 غارهای کتله خور

 در سد خاکی برای ذخیره آبشهر گرماب در فصل عدم مصرف از  هایچشمه آبانتقال  2

 شهر گرماب هایچشمه آباز انتقال  گیریبهرها طبیعی ب هایجاذبهايجاد گلستان گل محمدی، پرورش ماهی و ايجاد  1

 اوزنقزلايجاد سردخانه در روستاهای حاشیه  91

 پیرتا  )بیجار( )برای تسهیل دسترسی به غار از روستاهای جنوب منظومه در بیجار( –آسفالته نمودن راه قمچقای  99

92 
گذاری محلی با تسهیلات های سرمايهمالکان و ارائه طرحهای عمده ها و ايجاد تعاونیايجاد تشکل عمده مالکان دهستان

 مناسب

 توجه ويژه به تغییر الگوی کشت به زعفران، زرشک و گل محمدی 99
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 فضایی هدف همگن هایحوزهساختار و  -2-7

 همگن فضایی هایحوزهی و احصا سطوح و مراکز عملکرد -9نقشه 
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 همگن فضایی هایحوزهمحوری اقتصادی  هایمأموریتگرایش و اولویت  -0نقشه 
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 بخش )پیوست سند( توسعه هایپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -9

 پیشنهادی هایفعالیتبسته  امات وچارچوب اقد -9-9

 هایبسته، هابرنامهبا توجه به اهداف ملاحظه شده برای توسعه منظومه؛ متنا ر با راهبردهای ذکر شده، در قالب 

 امهرکدو اقدامات سیاستی است که  هاپروژهاستخرا  شدند. هر بسته مشتمل بر  اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرايی 

 شده است. بندیاولويتاحصا و  ريزیبرنامهدر  تأخرو وجود تقدم و  ایزنجیرهبا رويکرد روابط 

 اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرایی  هایبسته -5جدول 

 بسته ردیف

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

ی نیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن

)میلیون 

 ریال(

 112211 111 21 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه 1

 11111 11 211 وری مصرفو ارتقای بهره آبیمنابع  ذخیرهکنترل و  2

  11 17 دستیصنايع -تعريف پهنه گردشگری  1

 12111 11 27 توسعه صنايع تبديلی و کارگاهی 4

 77111 1 11 اهسکونتگاهو تکمیل کمبودهای خدماتی و رفاهی  هارساختيزتوسعه  1

 1111 1 11 انسانی توسعه مشارکت اقتصادی و توانمندسازی منابع 1

 144111 277 411 جمع

 

را پوشش  یو اجتماعی با محوريت بخش دولت (عمرانی هایطرحکالبدی ) گذاریسرمايه عمدتار  1و  1 هایرديف

 .دهدمی

 



 22 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ افشار بخش /شهرستان خدابنده

 منظومهشده در سطح  بندیاولویت یگذارهیسرمای هاطرح -9-2

 .شودمیپیشنهادی احصا شده ارائه  هایبستهدر قالب  یگذارهيسرما یهاپروژهو  هاطرحر ير جدول زد

 حفظ یا تقویت توان اکولوژیک منظومه -9-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه
تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

ی نیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
)میلیون 

 ریال(

ی بندزمان

تا طول 

 برنامه

های حوزه

 فضایی هدف
 هاسکونتگاه

برنامه 

آبخیزداری و 

حفا ت 

خاک و برنامه 

احیا ، و 

توسعه و 

برداری بهره

اصولی از 

 مراتع

ها در بخش جنوبی های سطحی و روان آبکنترل و تجمیع آب

 آبخیزداریو  داریمنظومه به منظور آبخوان

 و یعیاداره کل منابع طب

/ استان آبخیزداری

 آب یشرکت سهام

سازمان / استان یامنطقه

 استان یجهاد کشاورز

1 4  21111 
هر دو سال 

 يک پروژه
A1/B2/ A2 

گوگرچینک، گونای، قمچقای، 

خلیفه قشلاق، بورون و نريمان 

 قشلاق

به مسیر قبلی در  اوزنقزلاصلاح و برگشت دادن رودخانه 

روستای ورمانلو برای جلوگیری از برخورد با کوه نمک و استفاده 

 قابل کشاورزی در ادامه مسیر آباز 

 آب یشرکت سهام

 استان یامنطقه
 ورمانلو ورمانلو 1122 211 21 1 1

تمهید آبگیری تالاب خشک شده قمشلو )دومین تالاب استان( با 

ها در مسیر اصلی لايروبی مسیر رودخانه و برگشت دادن روان آب

 قمشلوگذشته جهت هدايت و احیای تالاب 

اداره کل حفا ت 

 استان ستيزطیمح
 قمشلو قمشلو 1122 111 2 1 1

و آبشخور  آبمترمکعبی  11تا  1احداو يا اجرای جايگاه ذخیره 

 های مراتعدام در مکان يا چشمه

 و یعیاداره کل منابع طب

 استان آبخیزداری
1 11  411 

 2 هرسال

 پروژه

اولويت با 

روستاهای بالای 

 خانوار 21

 21اولويت با روستاهای بالای 

 خانوار

تقويت اداره منابع طبیعی در برخورد با تخريب مراتع وفق جدول 

 پیوست عمرانی با تقويت منابع انسانی آن

 و یعیاداره کل منابع طب

 استان آبخیزداری
1 1 2 1411 

1122-

1411 
 کل منظومه کل منظومه
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 وری مصرفو ارتقای بهره آبیمنابع  کنترل و ذخیرهبسته  -2-5جدول 

 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

 یبندزمان
 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاسکونتگاه

 تأمینبرنامه 

 آبو عرضه 

شرب و  آباز سد تالوار به  آبتخصیص 

 کارگاهی و گلخانه –صنعتی  یهاشهرک

 آب یشرکت سهام

 استان یامنطقه
1 1 11 11111 1122-1411 A1/A2/B1/B2 جنوب منظومه 

بر روی چشمه يا قنات  سیویپیاستخر ذخیره 

 دائمی

 و یعیاداره کل منابع طب

و  استان آبخیزداری

 یسازمان جهاد کشاورز

های / ارگاناستان

 تسهیلات دهندهارائه

1 4 12 11111 1122- 1411 A1/A2/B1 
مسگر، سوله، گوگرچینک، نريمان قشلاق، 

 تاتارده، گونای

 هاقناتتعمیر و بازسازی 

و فاضلاب  آبشرکت 

سازمان / استان يیروستا

 استان یجهاد کشاورز

 A2 پروژه 2 هرسال 1111 1 1 1

مسگر، قويی، تاتارده، حصارشیوان، سوله و 

منحرف  آبشورجا )پیدا کردن مسیر 

 شده(

 11111 1 1 1 کشی بین مزار  با قنات و چشمهکانال
 1هر سال 

 پروژه
A1/A2/B1/B2 

مسگر، خلیفه قشلاق، قمچقای، حصار 

 سفلی و سوله

 هایخانهرود و انحرافی بر ايجاد بندهای کوچک

 رود، مسگر، شورچای و آجی چای ، بزينهاوزنقزل
1 1 1 1111 

سال  سههر 

 يک پروژه
A1/A2/B2/B4 مسگرقمچقای، نريمان قشلاق و تاتارده ، 

ها از محل دهی بخشی از اعتبارات دهیاریجهت

های کنترل و ذخیره افزوده به زيرساختارزش

 روستا به جای رويکرد کالبدی آبیمنابع 

سازمان مديريت با 

 اهالیمشارکت 
 سال اول   1 1

 یهمه روستاها

 تی رف یدارا

به تشخیص  همه روستاهای دارای  رفیت

 و بخشداری دهیار

بهبود 

 آبوری بهره

در عرصه 

کشاورزی و 

نوين آبیاری به ويژه  هایسامانهاستفاده از 

 توسعه کشت زراعی از طريق تیپ
 

 یسازمان جهاد کشاورز

 بانکی/ تسهیلات استان

 B2/B4 B2/B4 سه سال اول 1111 11 11 1

 1111 11 11 2 / زرشک زعفرانکاشت تغییر الگوی کشت به 
 2 هرسال

 هکتار
A1/B4 

گوگرچینک، قمچقای، آقجه گنبد، ساير 

 روستاها
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اصلاح الگوی 

 کشت

گلستان گل محمدی با کارکرد مکمل 

 گردشگری
1 11 11 1111 

 2 هرسال

 هکتار
A1/A2/B4 A1/A2/B4 یروستاها   

  B2  211 11 1 2 کاشت گیاهان دارويی

 هیو باغات پسته در حاش یتوسعه باغدار

 اوزنقزل
2 1 1 1111 

سال اول  1در 

 1هر سال 

 پروژه

B1/B4  اوزنقزلروستاهای حاشیه 
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 (اسیکوچک و متوسط مق هایطرح) انیدام و توسعه پرورش دام و طیور و آبز وریبهره یارتقا -9-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

ی بینپیش

اعتبار 

موردنیاز 

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

های حوزه

فضایی 

 هدف

 هاسکونتگاه

 
توسعه 

پرورش دام و 

طیور )ارتقای 

دام  وریبهره

 سبک(
 
 

بازبینی سیاست ترويجی جهاد با تأکید بر 

بردار نهايی و اولويت اثربخشی آن برای بهره

 های ترويجیدادن به دام در برنامه

سازمان جهاد 

 استان یکشاورز
 سال اول   1 1

همه 

 هاحوزه

همه روستاهای منظومه با اولويت 

 با دام بیشترروستاهای 

مطالعه و تصويب اجرای طرح ارتقای 

 دام در تمام منظومه وریبهره

سازمان جهاد 

 استان یکشاورز
 سال اول و دوم 111  11 1

 آمیخته گری تجاری

سازمان جهاد 

 /استان یکشاورز

قرارگاه پیشرفت 

و آبادانی سپاه / 

 مشارکت اهالی

 سال اول و پنجم   11 1

سبک به چند قلوزا و  هایداماصلاح نژاد 

 دارای سازگار با محیط
 درصد دام 11هرسال    11 1

تسهیلات بهسازی فضای بهداشتی برای 

 نگهداشت دام
 درصد دام 11هرسال  21111  41 1

 درصد دام 11هرسال    21 1 تغذيه تکمیلی بره شیرخوار

های به روز در نحوه ارتقا دانش آموزش

 توسط خبرگان دامداری دامداری
 درصد دام 11هرسال  111  21 1

ومیر کنترل بیمارهای و کاهش مرگ

 توجه دام در روستاقابل
 درصد دام 11هرسال  111  21 1

بزرگ در هر روستا به  هایگلهتبديل 

دامداری صنعتی با تعريف وام صنعتی سازی 

 به جای توسعه دام سبک

 درصد دام 11هرسال  11111  11 2

  سه سال اول برنامه 12111 41 21 2 توسعه دام سبک اصلاح نژاد شده 
 باش حصارشیوان، توتورقان،

قشلاق، خلیفه لو، گونای، نريمان 
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

ی بینپیش

اعتبار 

موردنیاز 

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

های حوزه

فضایی 

 هدف

 هاسکونتگاه

توسعه 

پرورش دام و 

 طیور و آبزيان

 )ارتقای کمی(

بخش خصوصی و 

 هایارگان

 تسهیلات دهنده

قشلاق، بختی، چريکلو، باغلوجه، 

گنداب، توحیدلو، شورجا، قمشلو، 

 تاتارده، گوگرچینک، حصارسفلی

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

 لو، توتورقان، بورونخلیفه A2/B4 سه سال اول برنامه 7111 1 1 2 پرورش بوقلمون

 قويی A2 دو سال اول برنامه 111 1 1 2 کشیجوجه

 A1/B2 چهار سال اول برنامه 1111 11 11 1 زنبورداریهای توسعه فعالیت

قمچقای، حصارشیوان، شورجا، 

قازقلوی علیا، مصرآباد، 

 گوگرچینک

اوزن به در حاشیه رودخانه قزل پرورش ماهی

 آبشرط برگشت 
 B4 پنج سال اول برنامه 11111 21 21 1

لو، توتورقان، روستاهای خلیفه

 اوزنحاشیه قزل
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 دستیصنایعبسته گردشگری و توسعه  -0-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 ایهپروژه

اجراقابل  

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

یبندزمان  

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

هاسکونتگاه  

 

 

 

 

برنامه 

و  یسازنهیبه

توسعه 

 یهارساختيز

گردشگری/ 

توسعه 

گردشگری 

طبیعی/حمايت 

از تولید و 

صادرات 

دستیصنايع  

تعريف دو روستای مکمل گردشگری مجاور با غار 

 کتله خور و توسعه بوم گردی

و  دستیصنايع ،یفرهنگ راویاداره کل م

بخش خصوصی /استان یگردشگر  
1 2 2 1111 

دو سال 

 اول برنامه
A1 

قمچقای، خلیفه 

 قشلاق

بین زرين رود  حدفاصلساير امکانات  جاده وبهسازی 

يز گردشگر از غار ربرای استفاده از سر صدریعلتا غار 

 علیصدر به غارهای کتله خور و زرين غار

همدان و زنجان هایاستاناداره راه   1 1   
سال اول  1

 برنامه

خار  از 

 منظومه

جاده زرين رود به 

 علیصدر

گردشگری در  یهاگاهگردی و اقامت ارائه خدمات بوم

طبیعی خوب اندازچشمبکر با  نسبتارروستاهای   

و  دستیصنايع ،یفرهنگ راویاداره کل م

یاستان/ بخش خصوص یگردشگر  
1 1 1 1111 

سال اول  1

 برنامه
A1/B2  

گردشگری از تمهید آبگیری تالاب خشک  گیریبهره

با لايروبی مسیر  شده قمشلو )دومین تالاب استان(

مسیر اصلی ها در رودخانه و برگشت دادن روان آب

گذشته جهت هدايت و احیای تالاب قمشلو  

استان ستيزطیاداره کل حفا ت مح  1 1 1  
سال اول 

 برنامه
 قمشلو قمشلو

 یامنطقهنمايشگاه عرضه مستقیم و بازاريابی محلی و 

بازرگانی تولیدی در جنوب منظومه  - دستیصنايع

، فرش یکارلهیمل، یسازمجسمهشامل تابلو فرش، 

در مسیر گردشگری دستباف  

اره کل صنعت، اداتاق بازرگانی استان/ 

/ بخش خصوصیمعدن و تجارت استان  
1 1 2 2111 

تا سه سال 

 اول برنامه

مرکز 

 منظومه

گرماب مجاور بالیق 

 بلاغی

 باغچه باغ مسافرپذير در روستاهای مجاور غار
و  دستیصنايع ،یفرهنگ راویاداره کل م

/ بخش خصوصی استان یگردشگر  
1 1 2 1111 

تا سه سال 

 اول برنامه
A1 

قمچقای، خلیفه 

 قشلاق

شهر گرماب در فصل عدم  هایچشمه آبانتقال 

پرورش  در سد خاکی، برای ذخیره آبمصرف از 

طبیعی هایجاذبهماهی و ايجاد   

 2111 1 1 1 فرمانداری / بخش خصوصی
دو سال 

 اول برنامه

مرکز 

 منظومه
 غار کتله خور

از  یریگبهرهگلستان گل محمدی در مجاورت غار با 

شهر گرماب در فصل عدم  هایچشمه آب انتقال

آبمصرف از   

استان یسازمان جهاد کشاورز  1 1 11 1111 
دو سال 

 اول برنامه
A1/B2  
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 ایهپروژه

اجراقابل  

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

یبندزمان  

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

هاسکونتگاه  

گیری فصلی بر پايه گلستان گل ايجاد کارگاه عرق

گردشگری در مجاورت  هایهفتهمحمدی و تعريف 

 غار

خصوصیبخش   1 1 1 111 
تا پنج سال 

 اول برنامه
A1/B2  
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 کوچک و متوسط مقیاس( هایطرح) خدماتی - کارگاهی ایعبسته توسعه صن -5-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
)میلیون 

 ریال(

 یبندزمان
 هایحوزه

 فضایی هدف
 تأکیدی مورد هاسکونتگاه

 

 

 

 

 

 

توسعه صنايع 

تبديلی و 

و  مکمل

خدماتی 

)متوسط و 

 (اسیمقکوچک

 زنیبلوک
 
 
 
 
 

بخش 

خصوصی / 

سازمان 

جهاد 

 یکشاورز

اداره / استان

کل صنعت، 

معدن و 

تجارت 

و استان 

 بانک

2 1 2 111 
دو سال اول 

 برنامه
A1 مصرآباد 

 21111 1 1 1 ايجاد سردخانه
تا سه سال 

 اول برنامه
B4 لو، گندابتوتورقان، خلیفه 

 2111 1 2 1 ی شیرآورجمعی و مرکز پز ریش
تا سه سال 

 اول برنامه
B1/A2 قويی، اولی بیک 

 2211 11 11 2 یبافشميابری فرش و هاکارگاه
تا سه سال 

 اول برنامه
A2/A1 

، قمشلو خلیفه قشلاق، اولی بیک،

توحیدلو، گنداب، گونای، قازقلوی 

 علیا، مصرآباد، تاتارده

 711 1 1 2 های خیاطیکارگاه
دو سال اول 

 برنامه
 قويی A2مرکز 

 1111 1 1 2 ماسه شويی
تا سه سال 

 اول برنامه
B4/A2 سوله 

تفکیک  هایکارگاهتجهیزات صنعتی  تأمین

 ی ضايعاتآورجمعزباله و پرس و 
2 2 2 2111 

دو سال اول 

 برنامه
A2 بورون 

 CNGاحداو ايستگاه 

بخش 

خصوصی / 

 نفت و بانک

1 1 1 11111 
دو سال اول 

 برنامه
 گرماب مرکز منظومه

 

  



 17 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ افشار بخش /شهرستان خدابنده

 در سطح بخش عمرانیو  گذاری اجتماعیسرمایه هایپروژه -9-9

است. شده بندی طبقه یاشبکه – یانقطه یرساختيز یعمران هایطرح ستهب و انسانی و یاجتماع گذاریسرمايه بسته دسته 2 در بخش حسط در شده بندیاولويت یعمران هایپروژه  

 

 یمنابع انسان یو توانمندساز یتوسعه مشارکت اقتصاد بسته -6-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

 یبندزمان

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاسکونتگاه

برنامه توسعه 

مشارکت، تعهد 

و اعتماد 

 اجتماعی

های ها و ايجاد تعاونیعمده مالکان دهستان ايجاد تشکل

گذاری محلی با های سرمايهعمده مالکان و ارائه طرح

 تسهیلات مناسب

اداره کل 

 /استان یستيبهز

/ بخشداری

 فرمانداری

1    
سال اول 

 برنامه

مراکز 

 هامجموعه
 هامجموعهمراکز 

 
آموزش و توسعه 

 منابع انسانی

ای و کشاورزی ترويجی به ويژه های فنی، حرفهتوسعه آموزش

 دام سبک

اداره کل آموزش 

 یاو حرفه یفن

سازمان / استان

 یجهاد کشاورز

 استان

1 11 2 1111 
سال اول 

 برنامه
 

روستاهای لیست 

 آموزشیپیوست 

های ترويجی جهاد کشاورزی با ايجاد اثربخشی در آموزش

 ويژه بر دام تأکید

سازمان جهاد 

 استان یکشاورز
1 1 1  

تا پنج سال 

 اول برنامه
 همه روستاها 

 آموزش ويژه برای کنترل اعتیاد بالا در روستا

اداره / بهداشت

 یستيکل بهز

 استان

1    
سال اول 

 برنامه
 قره ولی 
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 هاسکونتگاه یو رفاه یخدمات یکمبودها لیو تکم هارساختیزتوسعه  -7-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

 هاسکونتگاه یبندزمان

توسعه و تکمیل 

 پوشش شبکه گاز
   21 1 شرکت گاز استان ماندهیباقگازدار نمودن روستاهای 

تا سه سال 

 اول برنامه
 همه روستاهای بدون گاز

 بازسازی مدرسه نوسازی مدارس
اداره کل آموزش و 

 پرورش استان
2   2111 

تا سه سال 

 اول برنامه
 توتورقان

اصلاح و تقويت 

گذاری سیاست

 محلی

منابع روستا در پذيرش رعايت ضوابط کالبدی و پايداری 

مهاجران فصلی از طريق مداخله م ثر بخشداری و ساير 

 نهادهای مسئول

 / فرمانداری

 بخشداری
1    

از سال اول 

 برنامه
B1 روستاهای 

برنامه توسعه و 

 ونقلحملتجهیز 

 یاجاده

پیرتا  )بیجار( )برای تسهیل  –آسفالته نمودن راه قمچقای 

 دسترسی به غار از روستاهای جنوب منظومه در بیجار(

اداره کل راه و 

 استان یشهرساز

2 1  11111 
دو سال اول 

 برنامه
 قمچقای

آسفالت مسیر ورودی به روستا از کنار جاده اصلی به مسافت 

 يک کیلومتر
2   4111 

سال اول 

 برنامه
 خلیفه لو و گنداب

 21111   2 کیلومتر 1آسفالت راه از باشقشلاق به باغلوجه به طول 
تا سه سال 

 اول برنامه
 باغلوجه

 21111  1 1 خانوار 21روستايی بالای  ماندهیباق هایراهآسفالته نمودن 
تا پنج سال 

 اول برنامه
 

توسعه 

های زيرساخت

بخش ارتباطات و 

 فناوری اطلاعات

   1 1 ارتباطات و اطلاعات همراه و اينترنتهای تلفن تقويت شبکه
دو سال اول 

 برنامه
 همه روستاها

 شرب سالم از مجتمع شهید بیگدلی آب تأمین
و فاضلاب  آبشرکت 

/ استان يیروستا
1   711 

تا سه سال 

 اول برنامه
 مصراباد



 12 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ افشار بخش /شهرستان خدابنده

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

 هاسکونتگاه یبندزمان

برنامه توسعه 

و  آبتأسیسات 

 فاضلاب

 شرب آب تأمین

دهیاری / مشارکت 

محلی / مشارکت 

 سپاه

1   1111 
تا سه سال 

 اول برنامه

بختی/بورون/ اقاچقلو/ آقچه 

گنبد /باغلوجه/ مسگر/ 

 خلیفه لو /گنداب

 111   1 روستا آببهداشتی کردن 
تا سه سال 

 اول برنامه
 قويی

 111   1 هاکنتور گذاری در خانه
تا سه سال 

 اول برنامه
 گونای

 711   1 آبادشرب از حسام  آبکشی تعمیر لوله
تا سه سال 

 اول برنامه
 قازقلوی علیا

 711  1 1 چاه شرب آبحفر و انتقال 
تا سه سال 

 اول برنامه
 قمچقای و گونای

حفر چاه و نصب کنتور با همکاری مردم و دولت برای جبران 

 آشامیدنی و مديريت آن آبکمبود 
1 1  711 

تا سه سال 

 اول برنامه
 قمشلو

 711  1 1 از قنات به منبع آبانتقال 
تا سه سال 

 اول برنامه
 قره ولی

 711  1 1 روستا آبکشی تعمیر لوله
تا سه سال 

 اول برنامه
 حصارشیوان

 4111  1 1 شرب آبخريد دستگاه تصفیه 
تا سه سال 

 اول برنامه

تاتارده/ چريکلو/ حصارعلیا/ 

سوله/ آقچه گنبد /قره ولی 

 /شورجا

 برنامه توسعه

کالبدی و اجرای 

 هادی طرح

 ی روستاطرح هادبازنگری و توسعه محدوده 

 ادیاداره کل بن

 یمسکن انقلاب اسلام

 استان

1   4211 
تا سه سال 

 اول برنامه

اولی بیک/ خلیفه قشلاق/ 

بورون/ بختی/ قمچقای/ 

 قويی/ توتورقان
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

 هاسکونتگاه یبندزمان

 411  1 1 یطرح هادنیازمند 
تا سه سال 

 اول برنامه
 باغلوجه

   1 1 سند برای منازلصدور 
دو سال اول 

 برنامه
 اقاچقلو

برنامه مقابله با 

 یسازمنيخطر و ا

اداره کل دهیاری /  نصب پل فلزی در وسط روستا

مسکن انقلاب  ادیبن

/ استان یاسلام

بخشداری / مديريت 

 بحران

2   111 
سال اول 

 برنامه
 گونای

 111   2 خوارهای چوبمبارزه با آفت موريانه
سال اول 

 برنامه
 آقچه گنبد

 111  1 2 ايجاد بند در مسیر سیلاب و رودخانه
دو سال اول 

 برنامه
 خلیفه قشلاق
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 روستاها ازیموردنهای آموزشی فهرست دوره -2-5 جدول

 روستا آموزش

 لو، قارقلوی علیا، مصرآباد، باغلوجه، شورجا، قره ولی، قمشلو، گنداب، مسگرقويی، بورون، حصار سفلی، گونای، نريمان، خلیفه  آن ریوممرگآموزش بهداشت دام و کاهش 

 قويی مشاغل خانگی

 گوگرچینک فراوری انگور

 قمقچای، خلیفه قشلاق، بختی بهداشت و اصلاح نژاد گوسفندان

 حصارشیوان موجود آباز  برداریبهرهآموزش نحوه 

 بیک، تاتاردهاولی  مهارتی یاحرفهآموزش فنی و  هایکلاس

 حصارعلیا طراحی نقشه تابلو فرش

 سوله پرورش ماهی

 سوله پرورش زالو

 تاتارده، آقچه گنبد، گنداب دام هایبیماریاصلاح نژاد و مبارزه با 

 آقچه گنبد گندم یپاشسم

 آقچه گنبد پرورش بلدرچین

 خلیفه لو الگوی بهینه کشت

 مصرآباد آموزش مشاغل

 گنداب خانگیصنايع تبديل 
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