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 تايیروس هايمنظومهو توسعه پايدار  زائیاشتغالمقدمه و کليات: تحليل عمومی و مشترک تحول اقتصادي، 

از جریان وسيع تغييرات فناورانه و ارتباطات، تحوالت  متأثرروستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور 

کالبدی روستاها، چهره و  هایزیرساختدر  توجهقابل هایگذاریسرمایه. اندنمودهوسيع اجتماعی و فرهنگی را تجربه 

ات ررا تغيير داده است. با وجود تغييرات اجتماعی، ساختار توليد و اشتغال در روستا دستخوش تغيي هاآنکالبد 

 محدودتری بوده است.

بر مبنای  صرفاًمتکی است. البته رشد  وریبهرهو رشد  گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

. هددمیرا کاهش  متأخرتر گذاریسرمایهبه سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل توليد شده و بازده  گذاریسرمایه

 .شودمیجدید به سرعت متوقف  گذاریسرمایهاز طریق  فاًصرلذا توجه به رشد اقتصادی روستا 

از طریق قابليت سنجی و تحليل تنگناها و سایر مالحظات نظير  توانمیدر روستاها را  گذاریسرمایه هایزمينه

مختلف فرآیند رشد اقتصاد روستا و به تبع آن تحول در روستا را با  هایپروژهبازار استخراج نمود و در قالب 

درصد رشد اقتصادی وابسته به  52اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيش از ؛ جدید تسریع نمود هایگذاریمایهسر

عمومی در اقتصاد روستا  وریبهرهبرای ارتقا  گذاریسياستو  گذاریسرمایه(. 2221وری است )بارو، ارتقا و رشد بهره

یک بعدی نيازمند رویکرد سيستماتيک و فرآیندی است. از آنجا که کشاورزی محور  تقریباًو  ایپروژهبه جای نگاه 

ش ، بخشودمیاصلی اقتصاد روستا است و تحول در آن نيز از ارکان تحوالت اقتصادی و اجتماعی در روستاها محسوب 

یر موانع عمومی و در بخش کشاورزی وابسته است. در جدول ز وریبهرهروستا به تحول  وریبهرهمهمی از تحول 

 بين غالب روستاها مشترک است. تقریباًشده است. این عوامل  بندیدستهروستاها  وریبهرهمشترک تحول و ارتقا 

 روستاها وريبهره: موانع عمومی و مشترک تحول و ارتقا 1جدول 

 مکانيزم و تبعات عوامل رديف

قيمت  داریمعنشکاف  1

توليد تا مصرف و 

با تغييرات  هایيمتق

 گسترده

 افزودهارزشوجود دارد و بخش مهمی از  کنندهمصرفبين قيمت در مزرعه و قيمت  دارییمعنفاصله 

 هایيزهانگ. این شکاف به کاهش درآمد و کندیم هاواسطهبخش کشاورزی را از روستا خارج و نصيب 

. به دهدمی. تغييرات شدید قيمت نيز عالئم اشتباه به کشاورزان شودمیروستایيان منتهی  گذاریسرمایه

 دهدمیقيمت در بيشتر محصوالت رخ  یعنکبوتاصالحی، فرایند تار  هایياستسدليل فقدان توان 

در  هافعاليتمقياس خرد  2

 بخش کشاورزی

چندین  در ياسمقبزرگصنعتی  گذاریسياستگيری از قانون تقسيم اراضی و قانون ارث و عدم شکل متأثر

نيز شده است. مقياس کوچک  ترکوچکدهه گذشته مقياس توليد کشاورزی در روستاها بسيار کوچک و 

 رفاً صنباشد و مبنای فعاليت  موردنظرتوليد موجب شده است در بسياری از موارد هدف اقتصادی از توليد 

 و بهای تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگيرد. باشدیممعيشتی 

محدودیت و تقليل منابع  3

 شرب و کشاورزی آب

محوری اقتصاد روستا است. تغييرات اقليم و محدودیت بارش در سه دهه گذشته،  یهانهادهاز ارکان و  آب

 یهاچاهدر بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی با حفر  آبافزایش شدید تقاضای مصرف 

در  آبکاهش مصرف  هاییفناوربه این سو و از طرفی عدم انتشار و تعميق  62مجاز و غيرمجاز از دهه 

 کشاورزی است. هایيتفعالاز محل  وریبهرهاز عوامل محوری ارتقاء  آببخش کشاورزی و فقدان بازار 

و متوليان  هادستگاه 4

 1ناهمسو گزار ياستس

در  اثرگذارو فاضالب روستایی و... از جمله نهادهای  آبای، منابع طبيعی، منطقه آبجهاد کشاورزی، 

ازن متو گذاریسياستبين دستگاهی و فقدان « ناهماهنگی»تحول و توسعه روستا هستند. رخداد مسئله 

 در حوزه روستا شده است هاگذاریياستسموجب عدم همسویی 
 

                                                        
و نهادی پيگير حجم استفاده فراتر از استانداردهای  شودیمی هزاران تن کود و سم مصرف نيزمبيسی زراعی نظير کاشت هانيزمیی از رویکرد نامتوازن: به عنوان مثال در هامثالبه عنوان .1

احد ی آن واندازراهدستورالعمل و تجهيزات تضمين بهداشت از سوی اداره بهداشت برای  هادهی کنخشکحداقلی نيست ولی برای صدور مجوز بهداشتی یک واحد کوچک صنعتی نظير ميوه 

 ی دیگر نيز قابل مشاهده است.هاحوزه. این رویکرد که ناشی از وجود نظارت پيشينی و فقدان نظارت پسينی در شودیمالزامی دانسته 
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 )دنباله( وري روستاها: موانع عمومی و مشترک تحول و ارتقا بهره1جدول 

 مکانيزم و تبعات عوامل رديف

کمبود نيروی انسانی ماهر  ۵

و متخصص و خروج 

 هاییهسرماگسترده 

 انسانی و فيزیکی

 پایين بودن سطح شود.بيشتری می افزودهارزشکه تخصص منجر به ایجاد  شودمیدر علم اقتصاد بيان 

سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم ذهنی مقاوم و سخت 

به تغيير رفتاری و کشت خود در برابر مهارت و دانش نيروی کار جوان منجر به شکاف ساختاری و  هاآن

دیرینه  یگراهاسنتدر اختيار  عمدتاً هاينزمتملک رفتاری بين این دو دسته گردیده است. مالک و 

با عدم  باشند یامی گراهاسنتباشد دسته دوم یا مجبور به تغيير الگوی فکری و رفتاری و کنار آمدن با می

های انسانی و کنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگی و مهاجرت نيروی کار ماهر، کارآفرین و سرمایه

گردد. روستایيان با توجه به شيوه وری پایين میغير ماهر و با بهره اکثراًو  گراتسنحفظ بافت جمعيتی 

فکری و دانش و مهارت پایين و ترس از تغيير، به ندرت دست به تغيير الگوی سنتی و کاشت محصوالت 

 پردازند.زینتی، دارویی، زعفران و سایر محصوالت دیگر می هایگلجایگزین و پربازده همانند 

عدم مدیریت و نظارت  ۶

مستمر و برقراری عدالت 

 یبرداربهرهبين نسلی در 

 از منابع طبيعی

ين باید عدالت ب باشدیمو مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده  هاچراگاه، خاک، آبمنابع  کهینابا توجه به 

های سلحق ن يفتضعباشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود به نفع نسل آینده یا  یاگونهنسلی به 

از همان  گيرییمآتی با مصرف بيش از حد نسل فعلی نشود و به قول قاعده طالیی، از همان دست که 

، یخداداداصولی و مدیریت و نظارت بر این منابع  گذاریسياستفقدان  متأسفانهدست نيز پس دهی. 

آینده نه چندان  در رودیمه انتظار تجدید ناپذیری زده ک یهاآستانههای جدی به این منابع دارای آسيب

 دور با بحران منابع مواجه شوند

غلبه رویکرد ارائه خدمات  ۷

رفاهی و زیرساختی به 

 اقتصادی گذاریسرمایه

زیرساختی و رفاهی روستاها انجام داده ولی با این وجود  یهاحوزهسنگينی در  هایگذاریسرمایهدولت 

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

 هاآناقتصادی  سازیظرفيتنيازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و  تأميندر روستا 

 .نبوده است تأکيدمورد 

 هایکارگاهعدم وجود  ۸

 ياسمقکوچک

 بسيار ياسمقکوچک یهاکارگاهسایر کشورهای پيشرفته و در حال توسعه،  برخالفدر روستاهای ایران 

کافی روستایيان و گذار  یآگاه، عدم دانش، تخصص و آموزشعلت این امر عدم  .کم و به ندرت وجود دارد

از نظر مالی و  هاآن، پشتيبانی و ترغيب یتحماعدماز دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن و از سویی 

 .باشدیم ربطیذعلمی از سوی مسئولين 

تله نهادی کشاورزی و  ۹

 توليد سنتی

از تحوالت فناورانه بوده  متأثرسنتی و کمتر  روستاهااز عوامل پيش گفته نهادی، نظام توليد در  متأثر

با  دارییمعنبه عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده آن تفاوت  هابخشاست. در برخی 

 .چندین دهه و قرن گذشته ندارد

آسان و سریعی وجود ندارد.  حلراه وریبهرهبرای تخفيف یا محدود نمودن آثار عوامل کاهنده  کليات: يبندجمع 

، تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، تغيير یگذاراستيسدر حوزه  داریمعنمستلزم زمان و تحول  هاآنتغييرات در 

 و کيفيت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. دانش، بينش فکری، آموزشساختار 

 سجاس رودتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاهاي منظومه  -1

 موقعيت فضايی -1-1

 12که فاصله این بخش از مرکز شهرستان  چهارگانه شهرستان خدابنده یهابخشیکی از  بخش سجاس رود

یک واحد شهری بنام  روستا و 46این بخش دارای دو دهستان و شامل  .باشدیمکيلومتر  83از مرکز استان  کيلومتر و

 اقبالغاز روستاهای قدیمی بخش است. مرکز دهستان  چوزوکمرکز دهستان سجاس رود روستای  .باشدیم سجاس

 .درود جریان دار دهستان سجاس کيلومتر در 62به طول سجاس رود است. رودخانه فصلی  آقبالغ سفلینيز شهر 
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 ساختار و سازمان فضائی موجود منظومه سجاس رود : نقشه1شکل 

گسترش صنعتی خدابنده و محور ترانزیتی  خطاستقرار آن بر  ،ویژگی برجسته سازمان فضایی منظومه سجاس رود

 صنعتی و خدماتی دارد. هایجنبهمناسبی برای توسعه آتی منظومه از  ظرفيتو گردشگری منطقه است. این موضوع 

 

 سجاس رودکليدي معرف جايگاه منظومه  يهاشاخصو  يرهامتغ -2-1-1

دیگر خدابنده را  یهامنظومهنسبت به جمعيت روستایی  سجاس رود، تعداد جمعيت منظومه روستایی 2شکل 

در  19895به حداقل جمعيت نفر  23166از  ،1315جمعيتی خود در سال  اوج. جمعيت این بخش از دهدمینشان 

 درصد تنزل پيدا کرده است. 15 حدوددر  1395سال 
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 ديگر خدابندهروستايی  يهامنظومهنسبت به  سجاس رود: تغييرات تعداد جمعيت منظومه روستايی 2 شکل

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ایران،  منبع:

 

ساله  25( خدابنده در افق یهابخش) هامنظومهتغييرات سهم جمعيتی  3 شکل، در 2 شکلبا توجه به اطالعات 

 ه شده است.باهم دیگر مقایس 1395-1345

 

 134۵-13۹۵ساله  ۵5خدابنده در افق ( يهابخش) هامنظومه: تغييرات سهم جمعيتی 3شکل 

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ایران،  منبع:
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سال گذشته اندازه روستاهای منظومه سجاس رود در مجموع روستاهای خدابنده  52در  دهدمینشان  شکلاین 

 1345درصد در سال  22.98و سپس اندکی تقویت شده است و سهم جمعيتی بخش سجاس رود از  ترکوچکابتدا 

 تنزل یافته است. 1395درصد در سال  22.42به 

( چهار منظومه روستایی خدابنده مشاهده کيلومتردر تصویر زیر نقشه پراکنش تراکم جمعيت روستایی )نفر در 

، ، خرارودرود بزینه یهادهستانجمعيت روستایی خدابنده به ترتيب در  یهاکانون دهدمی. نقشه فوق نشان شودمی

 باالیی را در نسبتاً تراکم جمعيتی ،سجاس رودبخش  سجاس رود. دهستان اندیافتهحومه و سجاس رود تمرکز 

 شهرستان خدابنده دارد. هایروستا

: پراکنش تراکم جمعيت روستايی چهار منظومه روستايی خدابنده4شکل 

دیگر  یهامنظومهدر مقایسه با  سجاس رودکليدی معرف جایگاه منظومه  یهاشاخصو  يرهامتغ، 2جدول شماره 

 .دهدیمخدابنده را نشان 
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 هامنظومهبيان وضعيت موجود  يهاشاخص: متغيرها و 2جدول 

 مرکزی سجاس عنوان متغير/ شاخص رديف
بزینه 

 رود
 منبع سال واحد افشار

 جایگاه متغير/
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

1 
توان نگهداشت جمعيتي )نرخ رشد شاخص 
نسبت جمعيت منظومه به جمعيت روستايي 

 (1731تا  1731استان در دوره 
 درصد -38.5 13.9 9.8 6.5

95-
12 

  

2 
نسبت جمعيت روستايي به کل جمعيت 
 منظومه )شهری و روستايي(

 33 59 1395 درصد 69 82 48 14

 315 441 1395 درصد 134 614 695 414 سرانه جمعيت روستا 7

4 
درصد  11شاخص تمرکز جمعيت روستايي )

جمعيت روستايي در چند درصد روستاهای 
 دارای سکنه قرار دارند(

   1395 درصد 15.6 21 19 22

1 
در حال تحصيل به  آموزدانشدرصد 

 ساله 91تا  1جمعيت 
   1396 درصد 64 12 12.6 12.3

 352  1396 رمتميلی 212 364 342 312 متوسط بارش ساالنه 6

3 
 هایآبشاخص تمرکز برداشت منابع 

عميق و نيمه  هایچاهدرصد  11) زيرزميني
 (دانشدهعميق در چند درصد روستاها توزيع 

   1391 درصد 3 8 12 9

8 
با حاصل خيزی خوب به  هایينزمنسبت 

 کشاورزی هایينزم
   1395 درصد 3.5 18.1 6 5

3 
با حاصل خيزی متوسط به  هایزميننسبت 

 کشاورزی هایزمين
   1395 درصد 42.4 66.3 54 66

11 
 11 تا 1نسبت اراضي کشاورزی کم شيب )
 درجه( به کل اراضي کشاورزی

   1395 درصد 61 85 11 14

11 
آبي به اراضي  هایزميننسبت مساحت 

 کشتقابل
   1391 درصد 2.5 12 11 15

   1391 درصد 2.23 5.5 5 2.5 عميق در روستا هایچاهسرانه  12

17 
نيمه عميق و دستي در  هایچاهسرانه 

 روستا )اعالم شده(
   1391 درصد 2 12.2 5.2 9.5

     ـ 3 1 2 زيرزميني هایآبرتبه افت  14

11 
 نسبتاًسهم اراضي با فرسايش شديد و 

 شديد
   1395 درصد 54 15.25 42.53 32

   1398 رأس 36.3 22.3 11.2 22.4 سرانه تعداد دام سبک در هر خانوار 16

   1398 رأس 2.4 2.2 1.5 1.9 سرانه تعداد دام سنگين در هر خانوار 13

18 

+ دارای 21نسبت روستاهای با خانوار 
شرب  آبمشکالت شديد و خيلي شديد 
 (بشر آب)شبکه توزيع و وجود منابع سالم 

   1391 درصد 53 28 31 25

13 
+ با مشکالت 21نسبت روستاهای خانوار 

 محدوده طرح هادی
   1391 درصد 34 21 25 16

21 
گازکشي + 21نسبت روستاهای با خانوار 

 شده به کل روستاها
   1391 درصد 43 11 12 13

   1395 درصد 6 8.5 1 4.8 نسبت اشتغال زنان به کل شاغلين 21

22 
بيشترين تعامالت اقتصادی برون 
 شهرستاني با شهرهای

تهران، زنجان، 
 قم، سلطانيه

تهران، 
خرمدره، 
 زنجان،

قم، 
تهران، 
 کرج

قيدار، بيجار، 
تهران، قم، 

 کرج
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 جمعيتی پايينوزن  مثبت ولی رشد دهندهنشان، هابخشرود با ساير  سجاسکليدي بخش  هايشاخصمقايسه  و 

متوسط جمعيت روستاها،  ترکوچکاندازه ، مرکزي و بزينه رود هايمنظومهساال ذششته نسبت به   25منظومه در 

 ،برداشت غيرمجاز از منابع آبی، زيرزمينی هايآبفقر نسبی منابع آبی )شرب و کشاورزي(، توزيع نامتوازن منابع 

تنوع عرضااه نيروي زنان و تعامل با مرکز بخش و مرکز اسااتان اساات   پايينفرسااايش کمتر خااک، اشااتغاال   

ر ددر خط توسعه ننعتی خدابنده  غيرکشااورزي منظومه پايين است ولی تنوع ننعتی منظومه به جهت استقرار 

 قرار دارد وضعيت بهتري در شهرستان،  هايمنظومهمقايسه با ساير 

 غالب منظومه و اشتغال يساختار اقتصاد -1-2

بر محورهای کشاورزی )زراعت و دامداری با محوریت دام سبک(،  سجاس رودساختار اقتصادی منظومه روستایی 

راعت زشکل گرفته است.  )فرش پشمی و ابریشمی( صنایع دستیروستا و مناطق دیگر و خارج از عرضه نيروی کار به 

 بخش دامداری در مجموع وزن بيشتری نسبت به زراعت دارد. .باشدمی سجاس رود درآمدیبخش غالب  و دامداری
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 سجاس رودمنظومه  درآمديمنابع انلی : ۶ شکل

 
 تحقيق هایيافتهمنبع: 

 

روستا4و آبی محدود به ( همه روستاها)گندم دیم •

(روستاهای دارای اب های عميق)سيب زمينی •

( /صرفا خود مصرفیدرصد سطح کشت گندم، 12)جو •
حبوبات

(عمدتا گردو، انگور، زرد آلو)محصوالت باغی •

زراعت و باغبانی

(راس122222)دام سبک •

(راس11222)دام سنگين •

مرغداری•

دامداري

(نفر شاغل212) فرش پشمی •

(نفر شاغل212)قالی ابریشم •

گليم بافی  •

چاقو سازی•

ننايع دستی

(نفر شاغل452)مشاغل ساختمانی •

(نفر شاغل252)امور اداری و شرکت ها •

(نفر252)معدن کار •

(نفر شاغل152)نانوا•

نيروی کار ساده و فصلی•

عرضه نيروي کار يا مشاغل خارج  
روستا 
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. دهدمیغيرکشاورزی غالب نيروی کار شاغل در روستاهای منظومه را نشان  هایحرفهو  هامهارتجدول زیر 

اطراف، نانوایی و نيروی کار ساده فصلی  هایشرکتو  کشورکار در معادن ، و پشمی فرش ابریشممشاغل ساختمانی، 

 .باشدمی سجاس رودمهم منظومه  هایحرفه از

 غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 3جدول 

 غير کشاورزي که در روستا شاغلند يحرفهمهارت و  نام روستا

 هاشرکتامور اداری/ مشاغل ساختمانی/  بوالماجي

 هاشرکتامور اداری/ مشاغل ساختمانی/  ارقين

 کشلولهبرق کار و  ذوينق

 بافیفرش/ کشلولهو  کاربرق گوران

 کارکاشیبنا و  چنگور

 تعمیرکار خودرو چالخور

 جوراب بافی و شیر پزی اسپرين

 خیاطی و گلیم بافی خمارك

 راننده شوراب

 کارسیمان زرند

 آرماتوربند، گچ بر و کارسیمان خنداب

 شیرپزی دولجين

 فرش بافی ابریشم دابانلو

 فرش بافی اقبالغ سفلي

 (07) بافیفرش چنگوري

 / مشاغل ساختمانی هاشرکت(/ 07پشم ) بافیفرش ده جالل

 کارگر فصلی چراغ حصاري

 کارگر فصلی/ معدن سرين دره

 بافیفرشکارگر کارخانه سیمان، پرهام/  مجيداباد

 مشاغل ساختمانی خوش

 هاشرکتکار در  مزيدآباد

 تحقيق هایيافتهمنبع: 
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 پيوندهاي فضايی -1-3

 الف: جريان محصول )توليد(

نمایش داده شده است. البته، شایان ذکر است که جریان  سجاس رودمنظومه ( جریان محصول )توليد( 1) شکل

در منظومه عالوه بر محصوالت زراعی و دامی که در تمامی روستاهای این منظومه وجود  هاآنو مواد اوليه محصول 

 شود.می نيز در برخی روستاها در داخل منظومه نيزقالی داشت، شامل توليد فرش و 

رود  ها، مرکزیت جریان محصول در منظومه سجاسکه از نمودار مشخص است، با توجه به اندازه گره طورهمان

ود شباشد. همچنين، با توجه به شکل مشخص میمی سلطانيهو  ، قمتهرانسجاس،  قيدار، زنجان، هایگرهمربوط به 

ها در داخل منظومه ای داشته و ميزان و شدت جریانمنظومهکه جریان محصول در این منظومه بيشتر حالت برون

شش روستای چوزک، مزیدآباد،  دهدمینشان  تر است. نتایج به دست آمده از نظر شدت جریان محصولکمتر و ضعيف

رود به خود  حجم جریان محصول را در منظومه سجاسبيشترین مجيدآباد، زرند، آقبالغ سفلی و خوش به ترتيب 

 اند.دادهاختصاص 

 محصول )توليد( در منظومه سجاس رود جريان :۷ شکل
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 ب( جريان افراد )سفرهاي شغلی(

باشد، نمایش داده شده رود که شامل سفرهای شغلی روستایيان می ( جریان افراد منظومه سجاس8) شکلدر 

داللت بر اهميت آن گره از نظر تعداد روابط با  هاگرهاست. در این نمودار، ضخامت بردارها بيانگر شدت جریان و اندازه 

 ها دارد.سایر گره

 افراد )سفرهاي شغلی( در منظومه سجاس رود جريان :۸ شکل

 

به ترتيب  ، چنگوری و خندابمحمدآبادینگجه، مزیدآباد، چوزک، از نظر شدت جریان ورود یا خروج، روستاهای 

 در این بخش آن توجهقابلاند. نکته رود به خود اختصاص داده بيشترین تعداد سفرهای شغلی را در منظومه سجاس

است که در روستای مزیدآباد بيشتر این شدت به ورود نيروی کار به این روستا اشاره دارد، به نحوی که تعداد 

 شوند.زمينی وارد این روستا میداشت سيببرمانزی از کارگران از کردستان به ویژه در توجهقابل

 مستقر در جاده ترانزیت، کرج و اصفهان هایشرکتقيدار، سجاس، تهران، زنجان، سلطانيه، ابهر، خرمدره،  هایمکان

 ورود نيروی کار منظومه را دارا هستند. هایگرهبيشترین 

 

 سجاس رود روستايی منظومهدر توسعه  تأثيرذشار هايمحدوديتو  هاقابليت -1-4

 هايتقابل -1-4-1

های اثرگذار بر توسعه ها( در منظومه ارائه شده است. قابليتها و فرصتقابليت )متأثر از قوت 34در جدول زیر 

 اند.بندی شدهدسته طبقه 6های اثرگذار بر توسعه منظومه در اند. قابليتبندی شدهدسته طبقه 6منظومه در 
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 سجاس رودتوسعه منظومه روستايی  هايقابليت: 4جدول 

 
 قابليت بنديطبقه

1 

 اکولوژيک

و  داریآبخواندر بخش جنوبی و شمالی منظومه با قابليت  هاآبسطحی و روان  هایآبوجود رودخانه سجاس رود و 

 استخر ذخيره

 وجود روستاهای با قابليت گردشگری )ده جالل و زرند و در مرحله دوم آقاجری و چوزوک( 2

 مجاورت با سد گالبر 3

 و استخر ذخيره داریآبخواندر بخش جنوبی منظومه با قابليت  هاآبی سطحی و روان هاآبامکان کنترل و تجميع  4

 حاصل خيز نسبتاً هایزمين 5

6 

اجتماعی 

و 

 فرهنگی

 حفظ نسبی جمعيت در کل منظومه و افزایش وزن جمعيت روستایی آن در مقایسه با استان

 روستا( 6شرب و کشاورزی در بخشی از روستاها )در  آبنرخ پایين مهاجرت با وجود فقدان  1

 و کشاورزی ترویجی ایحرفهفنی،  هایآموزشظرفيت توسعه  8

 مذهبی مناسب روستاها در جهت توسعه روستا -وجود ظرفيت مشارکت اجتماعی  9

 قومی هاینزاعفقدان طایفه بندی و ایل محوری و  12

 سابقه تاریخی و آثار فرهنگی و تاریخی در منظومه 11

12 

 اقتصادي

 توسعه زنجيره ارزش گردشگری بت محوریت روستاهای زرند و ده جالل

 گاوهای شيری به دورگه سيمنتال اصيل نژاداصالح  13

14 
خمارک و  ایگلخانهاز استقرار منظومه در خط گسترش صنعتی خدابنده با استقرار شهرک صنعتی، مجتمع  مندیبهره

 گردشگری –پراکنده پيرامون جاده ترانزیتی  هایشرکت

 به تغيير الگو کشت و زرع دهیجهتتعریف وام  15

 محدود دام سبک و توسعهنگهداشت و پرورش دام سبک  وریبهرهپتانسيل ارتقا دانش و  16

 آبدر استخرهای ذخيره  گذاریسرمایهظرفيت  11

18 

 کالبدي

 انرژی هایحاملپوشش کامل شبکه برق و 

19 
احشام در  آب تأميندام در روستای دارای مشکل  آبشخورو  آبمترمکعبی  12تا  5احداث یا اجرای جایگاه ذخيره 

 تابستان

 برای اجرای طرح هادی هادهياریافزایش اعتبار و پایدار شدن اعتبار  22

 پوشش نسبی شبکه بهداشت 21

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز 22

 پوشش کامل مدارس ابتدایی 23

 غالب مسکن روستایی در عمده روستاهای بزرگ بخشیاستحکامبازسازی و  24

25 

 مديريتی

 اقتصادی روستا هایاولویتبه  افزودهارزشاز محل  هادهياریبخشی از اعتبارات  دهیجهتقابليت 

 قيمت زمين در روستا با تغيير رویکرد به موضوع محدوده سازیارزانقابليت  26

 در روستاهای موقوفه و استفاده از قاعده تبدیل به احسن گذاریسرمایهصدور اسناد  21

 در طرح هادی درون روستا مثل مشروط شدن اعطای اشتراک گاز هاییبازگشاحقوقی اجرایی برای  یهاهیرو اتخاذ 28

 افزودهارزشقابليت تعریف الگوی انگيزشی برای تعيين اعتبار دهياری روستاها از محل ماليات بر  29

 آبدر حوزه  گذاریسرمایهتغيير رویکرد نسبت به  یریپذامکان 32

 و مشارکت اهالی هایاريدهقابليت اجباری شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات  31

32 
سازمان 

 فضايی

 ایجاد ناحيه صنعتی چوزوک

 روستایی یهاراهقابليت تکميل شبکه  33

 قابليت گردشگری )ده جالل و زرند و در مرحله دوم آقاجری و چوزوک( 34
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های اکولوژیکی بيشترین اثر در ارتقا و توسعه منظومه و برخی ظرفيت های اقتصادیدهد قابليت، نشان می6شکل 

های پایين اثرگذاری دارند. دامداری سبک از محور اصلی درآمدی منظومه است. را دارند و سایر عوامل به ترتيب با وزن

 داری در افزایش درامد منظومه خواهد داشت.وری آن تأثيری معنیارتقای بهره

پذیری بالفعل یکسان ندارند. با اینکه عوامل اقتصادی بيشترین وزن در توسعه توان اجرایی و یا توجيه هاهمه قابليت

 پذیری را دارند.ها قابليت اجرایی و امکانشود حداکثر حدود نصف آنهای منظومه را دارند ولی برآورد میقابليت

 قابليت انلی روستايی سجاس رود 25بندي يتاولو :۹شکل 

 

 

رند که در جدول ذیل و مهارتی دارای قابليت برندسازی و تقویت وجود دا خاصمشاغل  سجاس روددر منظومه 

 مشخص شده است.

 داراي قابليت برندسازي و تقويت در منظومه سجاس رود مهارتی مشاغل خاص و: ۵جدول 

 نام روستا

نه برند يزم

ت يقابل يساز

 موجود روستا

 برآورد

ميدانی 

اشتغال 

 )نفر(

برند 

 پيشنهادي
ا يحوزه فروش 

 خدمات

 مشاغل ساختمانی غالب روستاها 
تهران، کرج و  عمدتاً   412

 شمال

 زنجان  322 م/ گلی قالی ابریشم، خوش و خندابدابانلو، چنگوریعمدتاً در 

 بازار زنجان و قيدار  212 فرش بافی خامه گوران، اقبالغ سفلی، ده جالل، مجيدابادعمدتاً در 

 تحقيق هایيافتهمنبع: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

…م ارتقا دانش و بهره وري نگهداشت و پرورش دام سبک وتوسعه محدود دا

…وجود رودخانه سجاس رود و اب هاي سطحی و روان اب ها در بخش  

انالح نژاد ذاوهاي شيري به دورذه سيمنتال انيل

سرمايه ذشاري در استخرهاي ذخيره اب

…د و در  ده جالل و زرن)وجود روستاهاي با قابليت توسعه زنجيره ذردشگري 

…وزن ظرفيت اکولوژيک براي حفظ نسبی جمعيت در کل منظومه و افزايش

…تقرار بهره مندي از استقرار منظومه در خط ذسترش ننعتی خدابنده با اس

ايجاد ناحيه ننعتی چوزوک

…راي  تغيير رويکرد نسبت به سرمايه ذشاري در حوزه اب و ايجاد شرايط ب

…سال اخير با تزريق  ۵تداوم سرمايه ذشاري کالبدي روستاها با روند 

…ی ارزان سازي قيمت زمين و کاهش محدوديت دسترسی به زمين مسکون

…جهت دهی بخشی از اعتبارات دهياري ها از محل ارزش افزوده به 

ظرفيت توسعه آموزش هاي فنی، حرفه اي و کشاورزي ترويجی

تعريف وام ننعتی سازي به جاي توسعه دام سبک

…ايجاد محور تندرو و کند رو در جاده انلی در روستهاي ده جالل، خمارک 

…فالته تکميل شبکه دسترسی همه روستاها به شبکه راه هاي روستايی اس

تعريف وام جهت دهی به تغيير الگو کشت و زرع
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 هامحدوديت -1-4-2

بر  اثرگذار هایمحدودیتو تهدیدها( در منظومه ارائه شده است.  هاضعفاز  متأثرمحدودیت ) 43در جدول زیر 

قابليت کاهش یا تخفيف را ندارند. عوامل اکولوژیکی  هامحدودیت. همه اندشده بندیطبقهدسته  6توسعه منظومه در 

اثرگذار  هایمحدودیتاقتصادی و کالبدی  هایجنبهبيشترین وزن در ایجاد محدودیت در توسعه منظومه را دارند. 

 بعدی هستند.

 سجاس رودتوسعه منظومه روستايی  هايمحدوديت: ۶جدول 

 محدوديت بنديطبقه  

1 

 اکولوژيک

روستا  13شرب( در  آبشرب )مستعمل شدن شبکه انتقال یا توزیع و یا مشکل کمبود منابع  آب تأمينمحدودیت 

 از متوسط تا بسيار شدید

 تخریب و نابودی مراتع روستا توسط معادن به ویژه در ارقين، ده جالل، ینگجه و شوراب 2

 هاهمدانیبه  ایاجاره هایزمينبه ویژه  زمينیسيبدارای کشت  هایزمينتخریب منابع خاک در  3

 روستا 19سطحی به ویژه در مناطق شمالی منظومه در  آبکشاورزی و خشکی منابع  آبمحدودیت یا افت  4

 تخریب اراضی کشاورزی توسط کارخانه سيمان و معادن 5

 زیرزمينی هایآباز  غيرمجازبرداشت  6

1  

8 

اجتماعی و 

 فرهنگی

کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاون و همياری و اعتماد به نهادی  منشأکاهش سرمایه اجتماعی با 

 دولتی نظير جهاد

 درصدی در مقطع متوسطه به ویژه دختران 52ترک تحصيل بيش از  9

 روستا 15نرخ مهاجرت باالتر از متوسط در  12

11 
با کاهش جمعيت و فقدان معلم اختصاصی هر پایه و نيز مدارس راهنمایی در  آموزشکاهش کيفيت 

 غالب روستاها

 ترویجی کشاورزی هایآموزشفقدان اثربخشی  12

13 
همکاری ضعيف و عدم صداقت در جلسات مشارکتی و تکميل اطالعات به ویژه در روستاهای با منابع 

 غيرمجاز هایآب

14 
دوری از عادت به کار سخت در دوره نوجوانی و فراموشی فرهنگ کار به دليل عدم نياز به کار بر روی 

 دیمی عمدتاً هایزمين

 فقدان عالقه به معدن کاری و افزایش بيکاران 15

16 

اقتصادي 

 هايمحدوديت)

 عمومی(

 تغييرات زیاد قيمت محصوالت و ارسال عالئم اشتباه

 سنتی با مرگ و مير باالی دام کامالًدامداری  11

 برداریبهره هایزمينمقياس کوچک  18

 سنتی آبياری هایروشبا  آبهدر رفت  19

 محدود با خروج سرمایه توسط عمده مالکان گذاریسرمایه 22

 فقدان الگوی بهينه کشت 21

22 

اقتصادي 

 هايمحدوديت)

 اختصانی(

 (هاهمدانیتن در هکتار  12تن اهالی و  42) زمينیسيبپایين در  عملکرد

 هااستانسایر  کارانزمينیسيببه  زمينیسيباجاره زمين برای کاشت  23

 نداشتن اعتبارات برای احداث و محل نگهداری دام 24

25 
درصد روستاهای منظومه و  42 دردیمی گندم  هایزميندیم پایه بودن کشاورزی و اشتغال پذیری محدود 

 هکتار یک نفر اشتغال ناقص( 15محدودیت زمين دیم در ایجاد اشتغال و درامد )هر 

 درصد( روستاها 16)1عميق توسط  هایچاهدرصد  15 برداریبهرهتوزیع نامتوازن  26
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 سجاس رود )دنباله(توسعه منظومه روستايی  هايمحدوديت: ۶جدول 

 محدوديت بنديطبقه  

21 

 کالبدي

 روستا 1مهاجرت به دليل تکميل شدن محدوده در  گيریشکلمحدودیت توسعه روستا و 

28 
شرب و یا نحوه  آبشرب )مستعمل شدن شبکه انتقال یا توزیع و یا مشکل کمبود منابع  آبمحدودیت شبکه 

 روستا از متوسط تا بسيار شدید 13( در آب هایمجتمعتوزیع از 

 مطلوب واحدهای مسکونی روستاییعدم نوسازی  29

 سرازیر شدن فاضالب به دریاچه سد در دو روستای مجاور 32

 رها شده در روستاها در روستاهای با مهاجرت شدید هایخانهتجمع حيوانات موذی در  31

 کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی 32

33 

 مديريتی

 بخشی/ فقدان  گذاریسياسترویه های نامتوازن و در مواردی ناعادالنه در اجرا و 

 شخم زدن منابع طبيعیعدم ممانعت و پيگيری نهادهای متولی به ویژه منابع طبيعی از  34

 درصد قانونی 1.5مراتع و عدم پرداخت  بیتخرگالیه شدید اهالی از معادن به دليل  35

 کاربردی جهاد کشاورزی به ویژه در حوزه دام هایآموزشضعيف بودن  36

 بانکی یهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و  31

 صدور مجوزها برنهیهزو  برزمانمسير طوالنی،  38

 مشارکت محدود اهالی در تنظيم طرح هادی در گذشته 39

 شرب آبشرب در بخش کشاورزی در تابستان و محدودیت  آبمصرف  42

 عدم استفاده از بيمه محصوالت 41

42 
 سازمان فضايی

 کندرو در روستاهای مجاور جاده اصلی تندروفقدان محورهای 

 کبودرآهنگ –قيدار  -احداث جاده دو بانده سلطانيه  پيشرفت محدود 43

 

 هایمحدودیت بندیاولویتمستندات وزن  بندیجمعجدول فوق، اطالعات ميدانی، اطالعات ثبتی و  اساس بر

 هایمحدودیتدرصد مشکالت و  82زیر بيش از  هایمحدودیتتوسعه در منظومه در نمودار زیر تلخيص شده است. 

 .شوندمیمنظومه را شامل 
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 سجاس رودمحدوديت انلی منظومه  23 بندييتاولو :15شکل 

 

 

 و منظومه( زائیاشتغال، يمرتبط با توسعه اقتصاد)بخش  يديمسائل کل بنديجمع -1-۵

 هب عمدتاًاقتصاد منظومه . باشدمیاز نظر توان اکولوژیکی در استان  متوسط هایمنظومه، از سجاس رودمنظومه 

ير جانبی اقتصادی نظ هایفعاليتوابسته است و  دام سنگين و عرضه نيروی کار به خارج از روستاها، دام سبکزراعت، 

 .اندمنظومهروستاهای  درآمدیمنابع سایر  مشاغل خانگی و خدماتی از فرش و قالی و

عه منظومه توس .باشدمیمحور توسعه این منظومه  ،از اقتصاد کشاورزی پایه به اقتصاد خدماتی و صنعتی پایه انتقال

. با توجه به این رویکرد مسائل کليدی بخش در است وریبهرهمد با افزایش اشتغال به همراه ارتقا مستلزم بهبود درآ

 مسائل کليدی منظومه شامل: وارفهرستبه صورت  یاد شده است، از این روی گيریجهتجهت تحقق دو 

 بازده و عملکرد پایين دام سبک و سنگين -1

و احداث  هاآنذخيره  خصوصی و عمومی در گذاریسرمایه لزومو  هاآبسـطحی و روان  هایآب هدر رفت -2

 کانال یا لوله انتقال

رب ش آبشرب با توجه به فرسودگی شبکه یا محدودیت  آبدر خطوط انتقال و توزیع  گذاریسـرمایهلزوم  -3

 هاروستا درصد 32حدود در 

 و ایجاد ناحيه صنعتی جدید در چوزوک خمارک ایگلخانه هایمجتمعتسهيل در توسعه  -4

 آبادو سردخانه در چوزوک و مزید  چندمنظورهلزوم احداث انبارهای  -5

 توسعه زنجيره گردشگری )ده جالل و زرند( -6

 آبادهای ده جالل، خمارک و مزید ادر جاده اصلی در روست کندروایجاد محور تندرو و  -1

 در روستاهای مشخص شدهطرح هادی با اصالح رفع محدودیت دسترسی به زمين ساخت منازل مسکونی  -8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

…محدوديت يا افت آب کشاورزي و خشکی منابع اب سطحی به ويژه در مناطق  

تغييرات زياد قيمت محصوالت و ارسال عالئم اشتباه

دامداري کامال سنتی با مرگ و مير باالي دام  

مقياس کوچک زمين هاي بهره برداري

…ل  مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشک)محدوديت شبکه اب شرب 

…ل  مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشک)محدوديت تامين اب شرب 

[1]رويه هاي نامتوازن و در مواردي ناعادالنه در اجرا و سياست ذشاري بخشی

هدر رفت آب با روش هاي ابياري سنتی

فقدان تسهيالت ننعتی سازي دام سبک  

روستا1۵نرخ مهاجرت باالتر از متوسط در 

…45ديم پايه بودن کشاورزي و اشتغال پشيري محدود زمين هاي ديمی ذندم در

روستاها( درند1۶) ۷درند چاه هاي عميق توسط ۷۵توزيع نامتوازن بهره برداري 

برداشت غير مجاز از ابهاي زير زمينی

سرمايه ذشاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده مالکان

…جه و  تخريب و نابودي مراتع روستا توسط معادن به ويژه در ارقين، ده جالل، ينگ

ضعيف بودن آموزش هاي کاربردي جهاد کشاورزي به ويژه در حوزه دام

…ه در  محدوديت توسعه روستا و شکل ذيري مهاجرت به دليل تکميل شدن محدود

…و کاهش سرمايه اجتماعی با منشا کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاون و همياري

درندي در مقطع متوسطه به ويژه دختران۵5ترک تحصيل بيش از 

…م  دوري از عادت به کار سخت در دوره نوجوانی و فراموشی فرهنگ کار به دليل عد

…تخريب منابع خاک در زمين هاي داراي کشت سيب زمينی به ويژه زمين هاي  

درند قانونی۵ 1ذاليه شديد اهالی از معادن به دليل تخريت مراتع و عدم پرداخت 

مراحل سخت و آزار دهنده تضمين هاي بانکی
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به ویژه در ارقين،  هابه روستا معادن جبران از بين رفتن مراتع، جاده و درامد روسـتایيان با پرداخت عوار  -9

 و نيز جبران حقوق عرفی دامداران از اداره منابع جهت حذف دام در مرتع ده جالل، ینگجه و شوراب

نوین، استخر  آبياری هایروشاعطای تسـهيالت برای استفاده از  زمانهمو  آبمقابله با برداشـت غيرمجاز  -12

 داریآبخوانذخيره و 

 مانده راه شوسه روستاها نمودن قطعات آسفالته -11

در  گذاریسرمایهمشـارکت هدفمند اوقاف در راسـتای افزایش اشـتغال با واگذاری اسناد موقوفه در صورت  -12

 زااشتغال هایرسته

 ان برنامه هفتم(يپا 145۵ت هدف )افق برنامه و طرح: يوضع نييتب -2

 اندازچشم -2-1

 یاقتصاد هایتوانمندی یبر ارتقا یدار مبتنیست برخوردار از درامد پای، منظومه ا1425در افق  سجاس رودمنظومه 

و  یجتماعا یفرهنگ یک منظومه، ارتقا و توانمندسازیت اکولوژيت ظرفیه بر حفظ و تقويبا تک جمعيت حفظو با توان 

 است. یآموزش

 یکل اهداف -2-2

در  یرپذامکانو  یاتيدر توسعه منظومه، هر نوع راهبرد عمل هاقابليتو  هامحدودیتت ياهم بندیطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  يریگجهت یبه عنوان اهداف کل هاقابليت یا ارتقای هامحدودیتکاهش  یراستا

ه ب تواندیمکه  شودیمجاد یا هاقابليتند ارتقا یکاهش تنگناها و فرا یهاروشن يوجوه مشترک ب یالبته در موارد

ن یا. دباشمیداگالس  یامنظومهرویکرد پيشنهادات مبتنی بر نظریه ت مضاعف در نظر گرفته شود. یک اولویعنوان 

 ر ارائه شده است:یک در شکل زيروش به صورت شمات

 



 ناشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجاسند برنامه توسعه اقتصادی،  .................................................. 26

 روستايی هايمنظومهداذالس در  ياشبکهبا مالحظه فرايند  ياتوسعه ذيريجهتاهداف و  انتخاب: الگوي 11 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با همين رویکرد و مالحظه  است. وریبهرهمد با افزایش اشتغال به همراه ارتقا م بهبود درآتوسعه منظومه مستلز

 یهاابليتقو انتخاب  یرین امکان بالقوه کاهش پذیبا باالتر یهامحدودیتق انتخاب ياز تلف داگالس یاشبکهاقتصاد 

 .باشدیمتوسعه منظومه  یر به عنوان اهداف کلیز ی، راهبردهایرین امکان بالقوه ارتقا پذیقابل ارتقا با باالتر

 منظومه یاقتصاد یتوانمنددار و یارتقا درامد پا .1

 ک منظومهیت توان اکولوژیتقو وحفظ  .2

 یو آموزش یاجتماع یفرهنگ یندسازمو توان ارتقا .7

 منظومه یریو سکونت پذ یارتقا امکانات رفاه .4

 یامنظومهدرون  ییفضا یوندهايت پیتقو .5

 روستايی هايمنظومهاجرايی توسعه  هااستيسراهبردها و  -2-3

در رشد و توسعه منظومه بيشتر از وزن ارتقای  هامحدودیتوزن  کندیممشخص  هاقابليتو  هامحدودیتبررسی 

يا  يو نهاد متول هايتقابلمستخرج از تلفيق تنگناها و  ، اقدامات سياستي و اجراييراهبردهازير جدول  ی آن است.هاقابليت

 .دهدميرا نشان  وابسته به اجرای راهبرد

 

 

کاهش 

 هایتمحدود

  ءارتقا

 هايتقابل

 

 اهداف با تلفيق: بندييتاولو

 با باالترين امکان بالقوه کاهش پشيري هاييتمحدودانتخاب 

 قابل ارتقا با باالترين امکان بالقوه ارتقا پشيري هاييتقابلانتخاب 
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 و نهادهاي متولیتوسعه منظومه ، اقدامات سياستی و اجرايی راهبردهابسته  :۷جدول 

 ردیف

تياولو

 يبند

بين 

 هدف

 بنديطبقه

 راهبردها
 اقدامات

به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

1 1   
 یهاکارگاهتسهيالت به واحدها و 

 زااشتغال

یی و زااشتغال یهاطرحطبق جدول پيوست 

 هاتیاولوبر جدول  ديتأکبا 

ارائه  یهاارگان

  دهنده تسهيالت

2 2 

  
  

ارتقا درامد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه
  
  
  
  

ارتقا  عملياتی هایبرنامهتعریف و اجرای 

 بازده و عملکرد دام سبک

کامالً سنتی با مرگ و مير باالی دامداری 

 وری بهدام با ظرفيت افزایش مناسب در بهره

 منظور افزایش درآمد

جلب مشارکت 

مردم / جهاد 

 کشاورزی

3 3 
گاوهای شيری به دورگه  نژاداصالح 

 سيمنتال اصيل

بهبود صفات دار درامد با یمعنافزایش 

 کاهش فاصله يدمثل،مانند تول یعملکرد

کاهش  یی،زاکاهش سخت یی،زاگوساله

های خوراک با حفظ توان توليد هزینه

 شير و گوشت

مشارکت جلب 

مردم / جهاد 

 کشاورزی

 آبدر استخرهای ذخيره  گذاریسرمایه 4 4

ایجاد شرایط برای مشارکت بخش خصوصی 

 آببرای تجميع  گذاریسرمایهو تعاونی در 

با ارائه تسهيالت ارزان به ِویژه برای 

 .آبپر  هایقناتو  دائمی هایچشمه

دولت منابع اعتباری برای سدها و بندها 

گذاری دولت در یک از طرفی سرمایهندارد و 

روستا و فراموشی روستاهای دیگر دور از 

 عدالت توزیعی است

ارائه  هایارگان

 دهنده تسهيالت

5 5 
 ایگلخانه هایمجتمعتسهيل در توسعه 

 خمارک
   مجتمع و ایجاد اشتغال یاندازراهتسریع در 

6 6 

از  آبانتقال  یکشکانالیا  یگذارلوله

 منابع چشمه یا قنات/ تشویق و تسهيالت

ایجاد چارچوب برای  کاشت با تيپ/

روستایيان در حوزه آبياری،  گذاریسرمایه

 آب یامنطقهایجاد بازار  پيگيری

سنتی /  یاريآب یهاروشبا  آبهدر رفت 

با  آبياریکارایی ) نینو آبياریاصالح رویکرد 

تا  12بارانی  آبياریدرصد و کارایی  95تيپ 

 درصد( 15

صنایع دستی / 

ارائه  هایارگان

 دهنده تسهيالت

1 1 
توسعه زنجيره گردشگری )ده جالل و  

 زرند(

رستوران باغی با ایجاد نمازخانه و سرویس  

 یهافرشبهداشتی بين راهی با فروشگاه 

بوم گردی /  خانه ،یدرمانآب دستباف روستا،

 گل محمدی گلستان اقامتی، یهاباغ باغچه

بخشداری/ صنایع 

 هایارگاندستی/ 

 تسهيالت دهنده

8 8 

و  هادهستانفهرست بندی عمده مالکان 

عمده  گذاریسرمایه یهایتعاونایجاد 

به  گذاریسرمایه یهاطرحمالکان و ارائه 

 با تسهيالت مناسب آب ذخيره ویژه

محدود با خروج سرمایه توسط  گذاریسرمایه

 عمده مالکان

بخشداری / 

 فرمانداری /

ارائه  هایارگان

 دهنده تسهيالت

9 9 
تصویب و پيگيری اجرای الگوی بهينه 

کشت ناحيه یا روستاهای همسان دارای 

 منابع آبی در جهاد کشاورزی شهرستان

 فقدان الگوی بهينه کشت

جلب مشارکت 

روستایيان / جهاد 

 کشاورزی

12 12   

ارتقا عملکرد  آموزشبررسی و 

به منظور افزایش درامد  زمينیسيب

 کشاورزان

تن اهالی  42) زمينیسيبپایين در  عملکرد

 (هاهمدانیتن در هکتار  12و 
 جهاد کشاورزی 
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 ردیف

تياولو
 يبند

بين 
 هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

11 1 

  
  

و  ارتقا
توانمندسازي 

فرهنگی 
اجتماعی و 

 آموزشی
  

  
  

و  یاحرفهفنی،  یهاآموزشتوسعه 
 کشاورزی ترویجی

 طبق جدول پيوست
/  ایحرفهفنی 

 جهاد کشاورزی

12 2 
تبدیل کارگران نيمه ماهر به ماهر در 

تعریف  یهاآموزشمشاغل ساختمانی با 
 شده

  ایحرفهفنی  و گواهينامه آموزشبا ارائه 

13 3 

مشروط تجميع مدارس روستاهای مجاور 
ان آموزدانش ییجابجاامکانات  نيتأم به

به منظور ایجاد صرفه مقياس و افزایش 
 کيفيت

با کاهش جمعيت و  آموزشکاهش کيفيت 
فقدان معلم اختصاصی هر پایه و نيز مدارس 

 راهنمایی در غالب روستاها
 و پرورش آموزش

14 4 

محدود نمودن وعده دهی توسط 
مسئوالن به روستایيان جهت جلوگيری از 

نظير طرح  جهينتیب یهاوعدهآثار منفی 
 یرسانآبکارا، 

 و به مسئولين بدبينی شدید روستایيان
نمایندگان به خاطر بازدیدها و قول و 

 گذشتهوعدهای بدون عمل طی ساليان 

فرمانداری/ 
 استانداری

15 5 
ارسال راهنمای مشارکت اقتصادی 
روستایيان به سازمان تبليغات اسالمی 

 جهت نشر در روستاها

استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبی مناسب 
 روستاها

اوقاف / تبليغات 
 اسالمی

16 6 
مهاجرت در  یانقطهتمرکز بر دالیل 

 یدهتیاولوروستاهای با مهاجرت باال و 
 هاآنبر تخصيص برخی از اعتبارات به 

با توجه به  روستا 15نرخ مهاجرت باال در 
 نقشه مهاجرتی منظومه

بخشداری / 
 فرمانداری

11 1 
 یهاخانه کارورزانارتقای توانمندی 

 بهداشت

اوليه مراقبتی درمانی به منظور انجام امور 
 نظير تزریق واکسن

اداره بهداشت و 
 درمان

18 1 

  
  

 
 
 

ارتقا امکانات 
رفاهی و 
سکونت 
پشيري 
کالبدي 
 منظومه

  
  
  
  

کالبدی روستاها با  گذاریسرمایهتداوم 
سال اخير با تزریق اعتبارات  5روند 
 و اجرای طرح هادی هایاريدهمناسب به 

و  هایاريدهتزریق اعتبارات مناسب به 
 اجرای طرح هادی

سازمان مدیریت و 
 دهيارها

19 2 
در خطوط انتقال و توزیع  گذاریسرمایه

 شرب آب
و یا محدودیت زیاد منابع  فرسودگی شبکه
 روستای منظومه 13در  آب شرب

 روستایی آب

22 3 
اصالح و  اصالح رویکرد بنياد مسکن در

هادی با هدف  یهاطرحاجرای 
 قيمت زمين یسازارزان

محدودیت توسعه فضای کالبدی روستا به 
 1. مهاجرت تبدیل شده است یکی از عوامل

 روستا به شدت مشکل دارند
 بنياد مسکن

21 4 
کنترل سرازیر شدن فاضالب به دریاچه 

 سد سد در دو روستای مجاور
 ی سدطيمحستیزپایداری حفظ 

دهياری/  
 آببخشداری/ 
 یامنطقه

22 5 

همکاری استانداری و دادگستری در 
تخریب و  دستورالعملجهت تصویب 

در روستاهای  رها شده هایخانهتسطيح 
 با مهاجرت گسترده

تجمع حيوانات موذی و وحشی از بين بردن 
 ستاهارو اینرها شده در  هایخانهدر 

 / استانداری
 دادگستری

23 6 
 جهت تامين اب بهداشتی آبشخوراحداث 

 در مراتعدام 
در تابستان با محدودیت  روستاها برخی از
 اندمواجهبرای احشام در مراتع  آبمنابع 

 منابع طبيعی

24 1 
تخصيص اعتبار برای نوسازی واحدهای 
مسکونی روستایی از طریق تسهيالت 

 متيقارزان

عدم نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی 
 روستایی

بنياد مسکن و 
ارائه  هایارگان

 دهنده تسهيالت

25 8   
تسهيل و تسریع در صدور سند منازل 

 روستایی
 بنياد مسکن سند برای خرید و فروش زمين اخذمشکل 

26 9   
توسعه امکانات ورزشی مانند زمين، 

 باشگاه و سالن ورزشی
کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن 

 ورزشی
 بدنیاداره تربيت 



 29 ................................................................................................................................................................. خدابنده  شهرستانسجاسرود  بخش

 )دنباله( و نهادهاي متولیتوسعه منظومه ، اقدامات سياستی و اجرايی راهبردهابسته  :۷جدول 

 ردیف

تياولو
 يبند

بين 
 هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

21 1   
جبران از بين رفتن مراتع، جاده و درامد 

 پرداخت عوار  به روستاروستایيان با 
تخریب و نابودی مراتع روستا توسط معادن 
 به ویژه در ارقين، ده جالل، ینگجه و شوراب

 فرمانداری/ صمت 

28 2 

  
حفظ يا 

تقويت توان 
اکولوژيک 

 منظومه
  

، کنترل و نظارت از سوی مراجع آموزش
در جلوگيری از تخریب منابع خاکی در 

 ینيزمبيسکشت  هایزمين

 هایزمينتخریب منابع خاک به ویژه در 
در روستاهای دارای  ینيزمبيسدارای کشت 

 چاه عميق

/  ایحرفهفنی 
 جهاد کشاورزی

29 3 
اصالح مسير چشمه فصلی برای هدایت به 

 آبادچمن مزید 
  - آبادحفظ چمن طبيعی در مزید 

32 4 
استفاده از ابزارهای کنترل انتشار آلودگی 

 کارخانه سيمان
کنترل تخریب اراضی کشاورزی توسط 

 کارخانه سيمان
  محيط زیست

31 5 

و همزمان  غيرمجاز آبمقابله با برداشت 
اعطای تسهيالت برای استفاده از 

نوین، استخر ذخيره و  آبياری هایروش
 داریآبخوان

 هایآباز  غيرمجازکنترل برداشت 
 زیرزمينی

  یامنطقه آب

32 6   
زیرزمينی  هایآباخذ عوار  از برداشت 

 یاهيناحو هزینه کرد در توازن 

ن : قرار گرفتآبتعدیل توزیع نامتوازن منابع 
درصد منابع آبی عميق و نيمه عميق  15

 ( روستاها1درصد ) 18کشاورزی در 

مجلس / 
نمایندگان / 
 استانداری

33 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انالح 
 يهاهيرو

مديريتی و 
ارتقا 

 يوربهره
 مديريت

  

در  گذاریسرمایهتغيير رویکرد نسبت به 
 آبحوزه 

ایجاد شرایط برای مشارکت بخش خصوصی و 
با ارائه  آببرای تجميع  گذاریسرمایهتعاونی در 

و  دائمی هایچشمهتسهيالت ارزان به وِیژه برای 
روستایی  یهایتعاون یدهشکل/ آبپر  هایقنات
 اعطای وام به عمده مالکان/ آبدر  گذارهیسرما

جهاد کشاورزی/ 
/  یامنطقه آب

 سازمان مدیریت

34 2 
 هایاريدهبخشی از اعتبارات  یدهجهت

 یهارساختیزبه  افزودهارزشاز محل 
 اقتصادی روستا به جای رویکرد کالبدی

با احداث کانال، احيای  آب یوربهرهافزایش 
قنات، احداث بندهای معيشتی مشترک، 

 .. ..و آببرای تجميع  گذاریسرمایه
 سازمان مدیریت

35 3 
قيمت زمين در روستا با تغيير  یسازارزان

 رویکرد به موضوع محدوده در طرح هادی
گسترش محدوده روستاها و تسریع در 

 هادی یهاطرحبازنگری 
 ياد مسکننب

36 4 
توجه جدی به مسئله هماهنگی بين 

 دستگاهی و بخشی
نامتوازن و در مواردی ناعادالنه در  یهاهیرو

 ی بخشیگذاراستيساجرا و 
 سازمان مدیریت

31 5 
الزام اداره منابع طبيعی به برخورد با 

 2تخریب مراتع

عدم ممانعت و پيگيری نهادهای متولی به 
ویژه منابع طبيعی از شخم زدن منابع 

 طبيعی
 منابع طبيعی

38 6 
يد بر تأکبازبينی سياست ترویجی جهاد با 

نهایی و  برداربهرهن برای اثربخشی آ
 ترویجی هایبرنامهاولویت دادن به دام در 

کاربردی جهاد  هایآموزشضعيف بودن 
 کشاورزی

 جهاد کشاورزی

39 1 
ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای 

 روستایی
صدور  برنهیهزو  برزمانمسير طوالنی، 

 مجوزها
 سازمان مدیریت

42 8 
در جهت تسهيل اعطای  هابانکتفاهم با 

 تسهيالت به روستا
 بانکی یهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و 

سازمان مدیریت / 
 هابانک

 هایاريدهافزایش درامد  9 41

ی هاآبوضع عوار  بر برداشت منابع 
درصدی  12تعریف عوار   -عميق
 - هایاريدهگاز یا برق برای  یهانهیهز

مشارکتی با روستا با  یهاپروژهتعریف 
 بخشی از منابع دهياری

 مجلس/ نمایندگان

                                                        
مکرر اهالي به منابع طبيعي، اين نهاد مداخله خود را منوط به وجود شبباکي خصببوصببي در  یهاگزارش. حسببب اطالعات ميداني اهالي روسببتاها مدعي بودند با وجود 2

ين ا شوديمع نموده اسبت. از آناا که مراتع منابع عمومي هسبتند و از طرفي شکايت اهالي از همديگر موجب اختالو و مشاجرات شديد روستايي خصبو  کشبت مرات

 رويه نياز به اصالح دارد.
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 ردیف

تياولو
 يبند

بين 
 هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

42 12 

 

تعریف وام صنعتی سازی به جای توسعه 
 دام سبک

به عنوان یک روش برای صنعتی سازی و 
 بازده و عملکرد دام سبک شافزای

سازمان مدیریت و 
ارائه  هایارگان

 دهنده تسهيالت

43 11 
تعریف الگوی انگيزشی برای تعيين اعتبار 
دهياری روستاها از محل ماليات بر 

 افزودهارزش

چون توفيق در کاهش  ییهاشاخصمالحظه 
 22مهاجرت، مشارکت جمعی، ... در تعيين 

درصد اعتبار روستاها بدون توجه به جمعيت 
 روستا

سازمان مدیریت / 
 بخشداری

44 12 
اجباری شدن بيمه حوادث از محل 

 و مشارکت اهالی هایاريدهاعتبارات 
در برخی از روستاها اختياری انجام شده 

 است
 بخشداری

45 13 
شرب در بخش  آبکنترل مصرف 

 کشاورزی در تابستان
شرب در بخش کشاورزی در  آبمصرف 

 شرب آبتابستان و محدودیت 
 آببخشداری / 
 روستایی

46 14 
ترکيب  خوراک دام و تيفيک برنظارت 

 آن
از مواد  ینانياطم ناشکایت از کيفيت و 

 ترکيب آن دام واستفاده شده در خوراک 
 جهاد کشاورزی

41 15 
الزام به مشارکت اهالی در بازبينی 

 آتی هادی یهاطرح
مشارکت محدود اهالی در تنظيم طرح هادی 

 بنياد مسکن  در گذشته

48 16 
به  الزام به پرداخت حقوق قانونی اهالی
 دليل تخریب منابع و مراتع روستا

 بیتخرگالیه شدید اهالی از معادن به دليل 
 فرمانداری/ صمت  درصد قانونی 1.5مراتع و عدم پرداخت 

49 11 

مشارکت هدفمند اوقاف در راستای 
افزایش اشتغال با واگذاری اسناد موقوفه 

 هایرستهدر  گذاریسرمایهدر صورت 
 زااشتغال

در روستاهای  گذاریسرمایهصدور اسناد 
 موقوفه و استفاده از قاعده تبدیل به احسن

 اوقافاداره 

52 18 
و  هانيزمکمک به اقتصادی شدن 

 در وثایق بانکی هاآناستفاده از 
 کشاورزی هایزمينصدور اسناد برای 

/  یکشاورز جهاد
 اوقاف

 استفاده از بيمه محصوالت  19 51
بيمه و از  فرهنگتقویت ترویج و توسعه 

 طرفی همکاری مناسب در پرداخت خسارات
 یکشاورز جهاد

52 22 
حذف یارانه از کود و جو کنسانتره به 

ه ن بيل فساد در توزیع و اضافه نمودن آدل
 قيمت خرید کندم و جو

نارضایتی شدید از نحوه توزیع کود و لزوم 
 اصالح الگوی تخصيص یارانه

 ریزیبرنامهشورای 
 استان

53 21 
اجباری شدن بيمه حوادث از محل 

 و مشارکت اهالی هادهياریاعتبارات 
 فرمانداری انددادهبعضی از دهيارهای اختياری انجام 

54 22 
ایجاد بستر حقوقی و کمک به تسریع و 
 مشارکت در اجرای طرح هادی

حقوقی اجرایی برای  یهاهیرو اتخاذ
در طرح هادی درون روستا مثل  هاییبازگشا

 مشروط شدن اعطای اشتراک گاز

نمایندگان مجلس/ 
 استانداری

55 1 

تقويت 
پيوندهاي 

 فضايی

 یکشاورز جهاد برای استقرار مجتمع گلخانه و صنایع تبدیلی ایجاد ناحيه صنعتی چوزوک

56 2 
سرین  4تا  3نمودن راه قطعات  آسفالته

 واقعمادآباد ) - آباددره به اقبالغ / مهرین 
 در بخش مرکزی(

 اداره راه اعتبار تأمين

51 3 
در جاده اصلی  کندروایجاد محور تندرو و 

های ده جالل، خمارک و مزید ادر روست
 آباد

 اداره راه  تسهيل و امنيت ترافيکی

 تحقيق هایيافتهمنبع: 
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 توسعه بخشاقتصادي  شرانيپ يمحورها -2-4

 عملياتی ارتقا بازده و عملکرد دام سبک هایبرنامهتعریف و اجرای  -1

 3گاوهای شيری به دورگه سيمنتال اصيل نژاداصالح  -2

 ژئوممبران آبدر استخرهای ذخيره  گذاریسرمایه -3

 روستا 13شرب در  آبشرب با توجه به فرسودگی شبکه یا محدودیت  آبدر خطوط انتقال و توزیع  گذاریسرمایه -4

کاشــت با تيپ/ ایجاد چارچوب برای  از منابع چشــمه یا قنات/ تشــویق و تســهيالت آبانتقال  یکشــکانالیا  یگذارلوله -5

 آب یامنطقهروستایيان در حوزه آبياری، پيگيری ایجاد بازار  گذاریسرمایه

 خمارک ایگلخانه هایمجتمعتسهيل در توسعه  -6

 یهافرشرســتوران باغی با ایجاد نمازخانه و ســرویس بهداشــتی بين راهی با فروشــگاه  :توســعه زنجيره گردشــگری )ده جالل و زرند(  -1

 گل محمدی گلستان اقامتی، یهاباغ باغچهبوم گردی /  خانه ،یدرمانآب دستباف روستا،

به  گذاریسرمایه یهاطرحعمده مالکان و ارائه  گذاریسرمایه یهایتعاونو ایجاد  هادهسـتانفهرسـت بندی عمده مالکان  -8

 با تسهيالت مناسب آبویژه ذخيره 

 هاینامهبرنهایی و اولویت دادن به دام سبک در  برداربهرهن برای اثربخشـی آبر  تأکيدبازبينی سـياسـت ترویجی جهاد با  -9

 ترویجی

ا ب ساخت مسکن روستایی متقاضی یهاجوانبرای به ویژه رفع محدودیت دسـترسـی به زمين سـاخت منازل مسکونی   -12

 روستا 1در  هاآنمهاجرت به منظور جلوگيری از  اصالح سریع طرح هادی

 آبادهای ده جالل، خمارک و مزید ادر جاده اصلی در روست کندروایجاد محور تندرو و  -11

به ویژه در ارقين، ده جالل،  هابه روســتا معادن جبران از بين رفتن مراتع، جاده و درامد روســتایيان با پرداخت عوار  -12

 ینگجه و شوراب

ــت غيرمجاز  -13 ــتفاده از  آبمقابله با برداش ــهيالت برای اس ــتخر ذخيره و  آبياری هایروشو همزمان اعطای تس نوین، اس

 داریآبخوان

 در بخش مرکزی( واقعمادآباد ) - آبادکيلومتری سرین دره به اقبالغ / مهرین  4تا  3نمودن راه قطعات  آسفالته -14

 هایرستهدر  گذاریسـرمایهمشـارکت هدفمند اوقاف در راسـتای افزایش اشـتغال با واگذاری اسـناد موقوفه در صـورت  -15

 زااشتغال

 ناحيه صنعتی چوزوکایجاد  -16

 

 با آثار انتشاري اشتغال ذشاريسرمايه يارسته – شغلی يهاتياولو -2-4-1

 و زرند ده جاللزنجيره گردشگری  .1

 ان محدودبرداربهرهاستخرهای ژئوممبران در روستاهای مشخص شده دارای چشمه و قنات به ویژه با  .2

 واحد لبنياتی متوسط مقياس در چوزوک .3

 آبادخانه در مزید دسر .4

 خمارک ایگلخانهتسهيالت توسعه مجتمع  .5

                                                        
 یهاهاز نهاد یکاهش ابتال به ورم پستان، استفاده حداکثر یی،زاکاهش سخت یی،زاکاهش فاصله گوساله يدمثل،مانند تول یبهبود صفات عملکرد .3

 است. پيشنهاد یندر استان از اهداف ا ییروستا يدکنندگاندرآمد و سود خالص تول یشموجود و افزا يدیتول
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 و علوفه و ترویج آن به ویژه برای ذرت تسهيالت کاشت با تيپ .6

 پيوستدر روستاهای  قاليبافی یهاکارگاهتوسعه  .1

در شـش روســتای اصـلی دارای بيشــترین چاه عميق و نيمه  احداث اسـتخرهای دومنظوره پرورش ماهی .8

 خمارک، بوالماجی، پابند، مجيداباد، مزیداباد، چوزکعميق: 

 پيوست اشتغال یروستاهادر  خياطی اسيمقکوچک یهاکارگاهوسعه ت .9

 در چوزوکواحد کنسانتره و خوراک دام  .12

 جدید در چوزوک ایگلخانهایجاد مجتمع  .11

 در مجاورت روستاهای دارای معدن صنایع تبدیلی از سنگ سليس .12
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 ذشاريسرمايه هايپروژهو  هاطرح -2-۵

 نتایج مطالعه مشخص شده است. یبندجمعمستخرج از  گذاریسرمایه هایپروژهو  هاطرح زیردر جدول 

 زائیاشتغالبراي توليد و  ذشاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 يیروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  زائیاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 يازموردن
 محل اجرا ميزان

شعاع  کد

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

 2 3 4 5 6 1 8 9 12 11 

1 
توسعه دام 
 نژادسبک اصالح 
 شده

 122 

 امام کندی

1 1  2 1  

 شيخ موسی

 ادآباسالم/آبادسلطان

 پابند

 آبادکشک 

 ذوینق

 النچه

 شين

خان ) آبادمهدی
 تيموری(

 چالخور

 سرین دره

 خمارک

 محمدآباد

2 
تسهيالت برای 

 هاطویلهبهسازی 
 و ارتقا بازده دام

 15 

 اسپرین

1 1  2 1  
 غالب روستاها

3 

واحد توليد 
شير  هایفراورده
لبنيات متوسط و 

 مقياس

 1 2 1  2 2 چوزک 25 

4 
 و مرکزشيرپزی 
 شير یآورجمع

 9 

 دولجين

2 2  2 2  

 نهروان

 خوش

 زرند

 اقبالغ سفلی

 نهاویس

 زرز

5 
ش ماهی در پرور

استخرهای 
 دومنظوره

 4 

 خمارک

1 1  2 1  
 پابند

 چنگور

 کوچوز

6 
توسعه 

 هایيتفعال
 زنبورداری

 1 

 آبباریک 

 آبادنصرت  1 2  1 1

 سرین دره
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 زائی)دنباله(اشتغالبراي توليد و  ذشاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 يیروستاي هامنظومهزائی و طرح توسعه پايدار پيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 يازموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

اولويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

    

خان ) آبادمهدی
 تيموری(

      

 شين

 النچه

 قره گل

 چنگوری

 اقبالغ سفلی

 آبادکشک 

 جالل ده

 چراغ حصاری

 پابند

 دولجين

      1 اقبالغ سفلی 3  گياهان دارویی 1

8 
/  زعفرانکاشت 

 گل محمدی
 6 

 گوران

1 1  2 1  

 سرین دره

 نهروان

 آقاجری

 چالخور

 ده جالل

 قره گل

 شين

 چنگوری

 ده جالل

 اقبالغ سفلی

9 

رستوران باغی با 
ایجاد نمازخانه و 
سرویس 
بهداشتی بين 
راهی/با فروشگاه 

 یهافرش
دستباف 

روستا/خانه بوم 
 باغچهگردی / 
 هایباغ
 درمانیآباقامتی/

  1 2  1 2 ده جالل 6 

12 

ایجاد مجموعه 
گردشگری 

بر توان  مبتنی
چشمه و کوه 
 زرند

      2 زرند 22 

      1 / ده جاللزرند 2  خانه بوم گردی 11
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 زائی)دنباله(اشتغالبراي توليد و  ذشاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 يیروستاي هامنظومهزائی و طرح توسعه پايدار پيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 يازموردن
 محل اجرا ميزان

شعاع کد 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

اولويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

12 
تسهيالت کاشت 
ذرت از طریق 

 نواری هایيوپت
 12 

 بوالماجی

1 1  1 1  

 قره گل

 اوچبالغ

 چنگور

 اقبالغ سفلی

 آبادکشک 

 ذوینق

 زرزر

 چراغ حصاری

13 
 مرکزیت توليد
 بذر

  1 2  1 2 آبادمزید  2 

14 
کيف دوزی )ایده 
 کارآفرینی(

 
  2 1  2 1 چراغ حصاری 1 

15 
کارگاه 
 یبندبسته

 حبوبات
  2 2  2 1 خمارک 2 

16 
فرش  یهاکارگاه
 بافییشمابرو 

 52 

 مجيداباد

1 3  3 3  

 نارقي

 دابانلو

 ذوینق

 النچه

 اقبالغ سفلی

خان ) آبادمهدی
 تيموری(

 نهروان

 نهاویس

11 
 هایکارگاه

خياطی و توليد 
 لباس

 22 

 چنگوری

1 2  3 2  

 ارقين

 چالخور

 زرزر

 چنگور

 پابند

 ده جالل

18 
واحد کنسانتره و 
 خوراک دام

 3 
 زرزر / چوزک
 خنداب

3 2  2 2  

19 
 هایکارگاه

جوشکاری و 
 تعمير تراکتور

  2 1  2 2 خمارک 2 

  4 1  4 2 آبادمزید  2  پرورش اسب 22
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 زائی)دنباله(اشتغالبراي توليد و  ذشاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 يیروستاي هامنظومهزائی و طرح توسعه پايدار پيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 يازموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

اولويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

21 
 بارتره ایگلخانه

 و سبزیجات
  1 2  1 2 بوالماجی 6 

22 
 هایکارگاهایجاد 

 توليد رشت
  2 3  2 2 نهروان 3 

23 
تبدیلی  صنایع
 زمينیسيب

  2 2  2 2 مزیداباد 22 

24 
صنایع تبدیلی از 
 سنگ سلی

 

15 

  4 2  4 2 شورا

  1 3  1 2 ینگجه  25

  3 1  3 2 ده جالل  26

 6  چاقوسازی 21
بوالماجی / 
 آبادنصرت

1 2  1 2  

28 
سورت و 
 بندیبسته
 زمينسيب

  4 1  4 1 آبادمزید  8 

  2 1  2 2 زرز 3  یزنبلوک 29

32 
توسعه کشت 
محصول 
 فيساليس

  4 2  4 1 زرزر 2 

31 
و کارگاه جدول 
 زنیبلوک

  2 1  2 2 چوزک 2 

32 
و کارگاه توليد 

بندی بسته
 کشمش

  2 1  2 1 پابند 1 

33 
کارگاه توليد 
 چيپس ميوه

 4 
 چوزک

 
2 2  1 2  

34 
 ایجاد سردخانه

 
5 

  4 1  4 2 آبادمزید 

      2 چوزک  35

36 

ایجاد رستوران و 
 مرکز خدمات
رفاهی و مسافری 
 در کنار جاده

  4 1  4 2 مزیداباد 4 

      1 چوزک 1  نتکافی 31

38 
 یهاخانهایجاد 

 بوم گردی
  3 3  3 2 آقاجری 1 

39 

استخر 
 آب سازیيرهذخ

استخر ذخيره 
پی وی سی بر 

، هاچشمهروی 
و روان  هاقنات
 هاآب

 

42 

      1 ینگجه

      1 زرزر 

      1 چنگوری 

      1 بوالماجی 

      1 خوش 

      1 چنگور 

      1 پابند 
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 زائی)دنباله(اشتغالبراي توليد و  ذشاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 يیروستاي هامنظومهزائی و طرح توسعه پايدار پيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 يازموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

اولويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

  

 

 

      1 ده جالل

      1 چالخور 

      1 ذوینق 

      1 اقبالغ سفلی 

      1 آقاجری 

      1 خنداب 

      1 زرند 

      1 آبادکشک  

      1 محمدآباد 

      1 آبادنصرت 

      1 دابانلو 

42 

و  هاکارگاه
 هایفروشگاه

خدماتی کنار 
 جاده

 4 
/ آبادخمارک / مزید 
 ده جالل

1 4  3 4  

41 
 گلخانه

سبزیجات و 
 یفرنگتوت

 6 
/  آبادکشک 

 بوالماجی
1 1  2 1  

      1 بوالماجی 1  انگشترسازی 42

      1 اقبالغ سفلی 1  بافیگونی 43

44 
صدور مجوز 
واحد کنستانتره 
 فعال در روستا

      1 آبادنصرت 3 

45 
کارگاه تشک 
 سازی

      1 بوالماجی 1 

      2 چوزوک 2  انبار گندم 46

  2 2  2 1 شين 2  کاشت سير 41

        452  جمع 

 تحقيق هایيافتهمنبع: 

 

 زائیاشتغالبراي توليد و  ذشاريسرمايه يهاطرح: فهرست 3توضيحات کدهاي جدول شماره 

  4و فراکالن / شهرستان و باالتر  3، کالن / بخش 2دهستان ، متوسط / 1کد مقياس / شعاع عملکردی: خرد/ روستا 

  صنعت )با اولویت 1و ...(  زراعی، بــاغی، دامــی، نوغانـداری، زنبـورداری، صـيادی، پـرورش ماکيان)کد موضوعی طرح: کشاورزی ،

فنی  آموزشبا رویکرد ارائه خدمات  گذاریسرمایه یهاطرحبر اجرای  تأکيدخدماتی )با  ،3 یدستصنایع  ،2صنایع تبدیلی( و معدن 

بوم شناختی، -)شامل محيطی هاطرحو سایر  5، گردشگری 4و عمومی مرتبط با روسـتا در قالب ایفای نقش تسهيلگری(  ایحرفهو 

 6فرهنگی و اقتصادی( -کالبدی، اجتماعی
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  ـــط افراد بومی اجراقـابل ) ایـده مرتبط بـا کـارآفرینیکـارآفرین محور: طرح دارای و  هامزیت، هاتيظرفو غيربومی، مرتبط با  توس

 2و خير  1در روستا(، بله  محورهای توليد

 شــعاع عملکردی و دارا بودن زائیاشــتغالپيشــنهادی مبتنی بر توان توليد،  گذاریســرمایه هایطرحطرح در ســطح بخش:  اولویت ،

 3سوم  اولویتو  2دوم  اولویت، 1اول  اولویت: یبندتیاولوشوند. کدهای  یبندتیاولوکارآفرینی  یهادهیا

  اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی 2، سازمان صنعت، معدن و تجارت 1: سازمان جهاد کشاورزی 4کد دسـتگاه اجرائی مرتبط ،

 4اجرائی  یهادستگاهو سایر  3و گردشگری 

 (.شودمیدرج  2با درج شماره ردیف در پيوست جدول شماره  هاطرحتوضيحات ) 2و خير  1طرح توضيح دارد: بله 

 عمرانی هايپروژه -2-۶

 نتایج مطالعه مشخص شده است. یبندجمععمرانی مستخرج از  هایپروژهو  هاطرحدر جدول زیر 

 یعمران يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

اعتبار 

)ميليون 

 ریال(

فصل / 

 برنامه
 اولویت

 و پرورش آموزش

 النچه
 تیغيربهداش کامالً تخریب و ریزش و آستانهبازسازی مدرسه دبستان که در 

 باشدمیان آموزدانشو فاقد امکانات برای 
   

    و ترميم مدرسه ابتدایی نوسازی محمدآباد

    نوسازی مدرسه نهروان

    بازسازی مدرسه نهاویس

 سال یکبا وجود اتمام و ساخت و تجهيز خانه بهداشت بعد  محمدآباد بهداشت

 و بهورزاین خانه بهداشت افتتاح نشده است و فاقد  همچنان روستا

 باشدمیدکتر 

   

 راه

    کندمیکيلومتر کوتاه  16تا  12روستا را از  4احداث جاده به آقبالغ: راه  سرین دره

 چالخور

باشد که ( می12بلندی )در حدود  نسبتاًمسير ورودی روستا دارای ارتفاع 

به دليل باریک بودن جاده و نداشتن گاردریل، شرایط نامناسب و پرخطری 

ها به ویژه در مواقع بارانی و برفی ایجاد کرده است. به را برای تردد ماشين

منظور پيشگيری از وقوع حادثه، اسفالت و ایمن کردن این مسير به ویژه 

 است. نصب گاردریل ضروری

   

    در مسير روستا تابلوهانصب  چراغ حصاری

    و تندرو در مسير جاده کندرواحداث راه  ده جالل

    و تندرو در مسير جاده کندرواحداث راه  خمارک

    و تندرو در مسير جاده کندرواحداث راه  مزیداباد

    تعمير اسفالت جاده منتهی به روستا امام کندی

 آبادمهدی

 تيموری()خان 

    کيلومتری به چنگوری و سجاس. 1اسفالت کردن مسير خاکی 

اداره بهداشت / 

 تربیت بدنی

 ینگجه

 

    استفاده بهينه از ساختمان تخليه شده خانه بهداشت

 روستایی آب

    شرب روستا آباصالح شبکه  زرزر

    کم فشاری یا قطع آن در تابستان زرند

    در هر ماه آبقطعی چند روزه  ینگجه

    شرب آببازسازی شبکه  پابند

    آبنوسازی شبکه  خمارک

    شرب روستا آباصالح منبع  چنگوری

    کيلومتر 3شرب از بوالماجی به طول  آبانتقال  هایلولهفرسودگی  امام کندی

    شرب آب کنندهتأميندستی  هایچاهنصب محافظ برای  اوچبالغ

    آشاميدنی آب هایلولهپوسيدگی     چوزک

    ی به روستاکشلولهبا  آشاميدنی آب بازگرداندن ارقين
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 )دنباله(عمرانی يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

اعتبار 

)ميليون 

 ریال(

فصل / 

 برنامه
 اولویت

 

    شرب آباصالح شبکه  نهاویس

    شرب بهداشتی آب تأمين ارقين

    و اصالح شبکه آبتقویت منبع  بوالماجی

 یامنطقه آب

    احداث سد خاکی بوالماجی

 برداریهای صورت گرفته، محل ایجاد سد مشخص شده و نقشهبا پيگيری چنگور

از آن نيز انجام گرفته، ولی به دليل تأمين نشدن اعتبار، روند کار متوقف 

 شده است.

   

    خشک شده هایقناتاز  معر مجوز حفر دو چاه  خنداب

    خشک شده هایقناتاز  معر مجوز حفر دو چاه  خوش

 بنياد مسکن

    توسعه محدوده به عنوان مشکل اصلی خمارک

    توسعه محدوده زرزر

    بازنگری طرح هادی و افزایش حریم و محدوده روستا محمدآباد

    شدن محدودهتکميل  چراغ حصاری

 آبادمهدی

 تيموری( )خان
    تکميل شدن محدوده

 عدم طراحی مناسب محدوده داخل روستا قره گل

 

   

 النچه
روستا  کاربری مسکونی و حریم و محدوده کم هایزمينعدم وجود 

 اخذ آنزیاد برای  و گرفتن هزینه
   

    تکميل شدن محدوده چنگور

 جهاد کشاورزی

    بين چشمه تا مزارع گذاریلولهاحداث کانال یا  اوچبالغ

    تا مزارع تاک هاچشمه از گذاریلولهکانال یا  آبباریک 

    هاقناتالیروبی  ده جالل

    آب هایکانالبازسازی  شين

    قنات آبمسير  کشیکانال نهروان

    ایجاد بند بر روی رودخانه فصلی اقبالغ سفلی

    به سطح مزارع آبکشی مسيرهای انتقال کانال ذوینق

    کشاورزی آبدو مسير  کشیکانال ینگجه

    کانال از چشمه تا مزرعه سرین دره

 که توسط جهاد کشاورزی برای کانال قدیمی و شکسته شده آب گذاریلوله شين

 به روستا داده نشد. قرار بود داده شود که

   

    متر 322سنگی داخل روستا به طول ایجاد کانال  گوران

    هاقناتبر روی  گذاریلولهایجاد کانال یا  اقبالغ سفلی

    .رودمیکه در فصول مختلف به هدر  هاچشمه آبی برای انتقال کشلوله دولجين

    نياز به تقویت با یک بند معيشتی در باالدست آبادنصرت

    باغات روستا گذاریلوله آقاجری

    رودخانه به روستا آبمسير انتقال  کشیکانال ده جالل

    از قنات تا سر مزارع کشیکانال چراغ حصاری

 آبادمهدی

 خان تيموری()
    ی مسير قنات تا مزارعکشلولهاحداث کانال یا 

    کشاورزی آبمسير عبور  کشیکانال خمارک

    تعمير و الیروبی قنات ده جالل

    کشیکانال چنگور

دهياری / 

/ بخشداری

 بهداشت

    تعيين مکان دفن زباله آقاجری

    محل دفن زباله چوزک

    و انتقال فاضالب به فاصله یک کيلومتری و خارج روستا کشیکانال دولجين

    روستا برای عدم ورود به دریاچه روستا فاضالبکنترل  آقاجری

    رها شده هایخانهتعيين تکليف  شيخ موسی

    دفع زباله زرند
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 )دنباله(عمرانی يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

اعتبار 

)ميليون 

 ریال(

فصل / 

 برنامه
 اولویت

 

    متروکه هایخانهتعيين تکليف  پابند

    تعيين مکان دفن زباله نهاویس

    مکان زباله چنگور

    زبالهتعيين مکان  نهروان

 چالخور

به دليل رها کردن زباله و فاضالب در روستای چنگوری در مسير 

ای برای روستایيان ایجاد رودخانه، مشکالت بهداشتی عدیده آب

 شده است.

   

 تربيت بدنی
    احداث سالن ورزشی بوالماجی

    عدم تعهد به توافق تکميل مجموعه ورزشی روستا از سوی سازمان جوانان  چنگوری

    آن ارتباطیایجاد سالن ورزشی با توجه به موقعيت جغرافيایی و چهار راه  چوزک

 مدیریت بحران
    احداث سيل بند گوران

    اصالح مسير سيل زرزر

 1   ترميم و بهسازی بنای قدیمی دابانلو ميراث

 منابع طبيعی

 3     52  آبشخورسه نيازمند  شيخ موسی
 3     52 نقطه اطراف روستا 3در  دام آبخورایجاد  نهروان
 3  5222 احداث بند محمدآباد

 اصالح مسير چشمه فصلی برای هدایت به چمن مزیدآباد
   

 

 
   

 
 

   

 تحقيق هایيافتهمنبع: 

 عمرانی هايپروژهتوضيحات کدهاي جدول فهرست 

 4و فراکالن / شهرستان و باالتر  3، کالن / بخش 2، متوسط / دهستان 1کد مقياس / شعاع عملکردی: خرد/ روستا 

ــتاها  یاثربخشــعمرانی پيشــنهادی مبتنی بر  هایپروژهپروژه در ســطح بخش:  اولویت ــتا/روس ــعه روس ــتيبانی از توس در پش

 .3سوم  اولویتو  2دوم  اولویت، 1اول  اولویت: بندیاولویتشوند. کدهای  یبندتیاولو
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 آموزشی مورد نياز روستاها يهادورهفهرست  -2-۷

 نتایج مطالعه مشخص شده است. یبندجمعمستخرج از  روستاهاآموزشی مورد نياز  هایدورهدر جدول زیر فهرست 

 آموزشی مورد نياز روستاها هايدوره: فهرست 15جدول 

 3 آموزش 2 آموزش 1 آموزش نام روستا

   مير دام و به نژادیو  مرگ اسپرين

و ترویج توسعه پرورش ماهی در استخرهای  آموزش و خاک آبکنترل تخریب منابع  خمارک

 دومنظوره

 

و ترویج توسعه پرورش ماهی در استخرهای  آموزش و خاک آبکنترل تخریب منابع  مزيداباد

 دومنظوره

 

  طراحی نقشه فرش و خاک آبکنترل تخریب منابع  مجيداباد

فنی و  یهامهارت آموزش کاشت گياهان دارویی آموزش دام نژاداصالح  یهاکالس بوالماجی

 ایحرفه

  کشت زعفران و کل محمدی گردشگری روستایی هایفعاليت ده جالل

  کاشت گياهان دارویی گردشگری روستایی هایفعاليت زرند

   تزریق سرم به دام سبک قره ذل

   به نژادی با گاوهای دورگه يآقاجر

 نقشه فرش دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  ایحرفهفنی و  یهامهارت یهاآموزش ارقين

دام /  نژادآشنای با اصالح  زعفران و گل محمدی آموزش قالی ابریشم یهانقشه آموزش دابانلو

  آشنایی با تغذیه و نحوه تهيه خوراک دام سنگين به نژادی دام سنگين آموزش دولجين بهداشت دام

   کنترل علف هرز گندم هایيوهشآشنایی با  چنگور

آشنایی با تغذیه و نحوه تهيه خوراک دام  زرزر

 سنگين

  

   دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  چراغ مزرعه

  آفات و سموم آشنایی با مدیریت دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  نهاويس

 طراحی نقشه فرش آشنایی با نحوه صحيح تغذیه دام سنگين دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  ذوينق

 آشنایی با اصول تغذیه دام دام نژادآشنایی با اصالح  دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  نهروان

  نژادی دام سبکبه  دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  چنگوري

   دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  پابند

   دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  چالخور

  آشنایی با تغذیه دام دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  آبادکشک 

  زنبورداری آموزش دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  النچه

  ایحرفهمشاغل فنی و  آموزش دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  محمدآباد

   دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  اوچبالغ

   دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  ينگجه

   دام / بهداشت دام نژادآشنای با اصالح  ذوران

  کاشت زعفران آموزش کاشت سير آموزش شين

و ترویج توسعه پرورش ماهی در استخرهای  آموزش دورگه نژادگاوها به  نژاداصالح  چوزک

 دومنظوره

دامداری سبک مدرن و 

   دورگه نژادگاوها به  نژاداصالح  خنداب شده نژاداصالح 

   دورگه نژادگاوها به  نژاداصالح  خوش
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 نظام اجرايی، نظارت و بازنگري -3

 و اقدامات اجرايی در منظومه سجاس رود هااستيسنمونه فرم نظارت و ارزيابی بسته  :11 جدول

 ردیف

اولويت

 بندي

بين 

 هدف

 بنديطبقه

 راهبردها
 اقدامات

)دستاوردها و  نتيجه اقدامات

 موانع(

 نهادهاي

 متولی

درند 

 پيشرفت

نسبت 

وضعيت 

 سال پايه

1 1   
 هایکارگاهتسهيالت به واحدها و 

 زااشتغال
 ؟؟؟

ارائه  هایارگان 

دهنده 

 تسهيالت
 ؟؟؟؟

2 2 

  
  

ارتقا درامد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه
  
  

عملياتی ارتقا  هایبرنامهتعریف و اجرای 

 نژادبازده و عملکرد دام سبک و اصالح 

گاوهای شيری به دورگه سيمنتال اصيل 

 توسط جهاد کشاورزی

 

جلب مشارکت 

مردم / جهاد 

 کشاورزی

 

  آبدر استخرهای ذخيره  گذاریسرمایه 3 3

ارائه  هایارگان

دهنده 

 تسهيالت

 

4 4 
 ایگلخانه هایمجتمعتسهيل در توسعه 

 خمارک
 

ارائه  هایارگان 

دهنده 

 تسهيالت

 

5 5 

از  آبانتقال  کشیکانالیا  گذاریلوله

 منابع چشمه یا قنات/ تشویق و تسهيالت

کاشت با تيپ/ایجاد چارچوب برای 

روستایيان در حوزه آبياری،  گذاریسرمایه

 ایمنطقه آبدرخواست ایجاد بازار 

 

صنایع دستی / 

ارائه  هایارگان

دهنده 

 تسهيالت

 

6 6 
توسعه زنجيره گردشگری )ده جالل و  

 زرند(
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