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 يهامنظومهو توسعه پايدار  يزائاشتغالو مشترک تحول اقتصادي،  يل عموميمقدمه و کليات: تحل

 ييروستا

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

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

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

 بوده است. يمحدودتر

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

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

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

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

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

وابسته به  يدرصد رشد اقتصاد 52ش از يع نمود. اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيد تسريجد يهايگذارهيسرما

در اقتصاد روستا  يعموم يوربهرهارتقا  يبرا يگذاراستيسو  يگذارهيسرما(. 2227است )بارو،  يورارتقا و رشد بهره

محور  ياست. از آنجا که کشاورز ينديک و فرآيستماتيکرد سيازمند روين يک بعدي باًيتقرو  ياپروژهنگاه  يبه جا

ش ، بخشوديمدر روستاها محسوب  يو اجتماع يز از ارکان تحوالت اقتصادياقتصاد روستا است و تحول در آن ن ياصل

و  ير موانع عموميوابسته است. در جدول ز يدر بخش کشاورز يوربهرهروستا به تحول  يوربهرهاز تحول  يمهم

 ن غالب روستاها مشترک است.يب باًيتقرن عوامل يشده است. ا يبنددستهروستاها  يوربهرهمشترک تحول و ارتقا 

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ي: موانع عموم1جدول 

 عوامل فيرد
 

 زم و تبعاتيمکان

مت يدار قيمعنشکاف  1

د تا مصرف و يتول

رات ييبا تغ يهامتيق

 گسترده

از  يوجود دارد و بخش مهم کنندهمصرفمت يمزرعه و ق مت درين قيب يداريمعنفاصله 

ن شکاف به کاهش يکند. ايم هاواسطهب يرا از روستا خارج و نص يبخش کشاورز افزودهارزش

ئم ز عاليمت نيد قيرات شدييشود. تغيم يان منتهييروستا يگذارهيسرما يهازهيانگدرآمد و 

 يعنکبوتند تار ي، فراياصالح يهااستيسل فقدان توان يدهد. به دلياشتباه به کشاورزان م

 دهديشتر محصوالت رخ ميمت در بيق

ها در تياس خرد فعاليمق 2

 يبخش کشاورز

 بزرگ يصنعت يگذاراستيس يريگو قانون ارث و عدم شکل يم اراضيمتأثر از قانون تقس

 رتکوچکار کوچک و يدر روستاها بس يد کشاورزياس تولين دهه گذشته مقياس در چنديمق

از  ياز موارد هدف اقتصاد ياريد موجب شده است در بسياس کوچک توليز شده است. مقين

ر تمام شده محصوالت د يباشد و بهايم يشتيت صرفاً معيفعال ينباشد و مبنا موردنظرد يتول

 رد.يآن قرار نگ يدامنه اقتصاد

ل منابع يت و تقليمحدود 3

 يآب شرب و کشاورز

ت بارش در سه يم و محدوديرات اقليياقتصاد روستا است. تغ يمحور يهااز ارکان و نهاده آب

شت ر کيز يبا گسترش اراض يمصرف آب در بخش کشاورز يد تقاضايش شديدهه گذشته، افزا

ق يعدم انتشار و تعم يسو و از طرفنيابه  12رمجاز از دهه يمجاز و غ يهابا حفر چاه يآب

ارتقاء  يو فقدان بازار آب از عوامل محور يکاهش مصرف آب در بخش کشاورز يهايفناور

 است. يکشاورز يهاتياز محل فعال يوربهره
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 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ي: موانع عموم1جدول 

 عوامل فيرد
 

 زم و تبعاتيمکان

 انيها و متولوجود دستگاه 4

 1ناهمسو يگذاراستيس

 يو... از جمله نهادها يي، آب و فاضالب روستايعي، منابع طبيا، آب منطقهيجهاد کشاورز

ان و فقد ين دستگاهيب« يناهماهنگ»در تحول و توسعه روستا هستند. رخداد مسئله  اثرگذار

 ها در حوزه روستا شده استيگذاراستيس ييمتوازن موجب عدم همسو يگذاراستيس
 

ر ماه يانسان يرويکمبود ن ۵

و متخصص و خروج 

 يهاهيگسترده سرما

 يکيزيو ف يانسان

ن پايي شود.يم يشتريافزوده بجاد ارزشيشود که تخصص منجر به ايان ميدر علم اقتصاد ب

م يبودن سطح سواد و تخصص کشاورزان و سن باالي کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادا

کار  يرويو کشت خود در برابر مهارت و دانش ن ير رفتارييها به تغمقاوم و سخت آن يذهن

ده است. مالک و تملک ين دو دسته گردين ايب يو رفتار يجوان منجر به شکاف ساختار

 ير الگوييا مجبور به تغيباشد دسته دوم ينه ميريد يگراهاار سنتيها عمدتاً در اختنيزم

عدم کنار آمدن و سرکوب خود، به  ا بايباشند يگراها مو کنار آمدن با سنت يو رفتار يفکر

 يتيو حفظ بافت جمع يانسان يهاهين و سرمايکار ماهر، کارآفر يرويو مهاجرت ن يسرخوردگ

و  يوه فکريان با توجه به شييگردد. روستاين مييپا يورر ماهر و با بهرهيگرا و اکثراً غسنت

و کاشت  يسنت يالگور يير، به ندرت دست به تغيين و ترس از تغييدانش و مهارت پا

ر گير محصوالت دي، زعفران و سايي، داروينتيز يهان و پربازده همانند گليگزيمحصوالت جا

 پردازند.يم

عدم مديريت و نظارت  ۶

عدالت  يمستمر و برقرار

 يبرداردر بهره ين نسليب

 يعياز منابع طب

د ياباشد بيمنده يو آ يو مراتع جزء منابع نسل فعل هاچراگاهکه منابع آب، خاک، نيابا توجه به 

ا ينده يخود به نفع نسل آ يباشد که نسل حاضر مجبور به فداکار ياگونهبه  ين نسليعدالت ب

از  ،يينشود و به قول قاعده طال يش از حد نسل فعليبا مصرف ب يآت يهاف حق نسليتضع

 ياصول يگذاراستيفقدان س متأسفانه. يز پس دهياز همان دست ن يريگيمهمان دست که 

 يهاآستانه ين منابع دارايبه ا يجد يهابي، آسيخدادادن منابع يت و نظارت بر ايريو مد

 نده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شونديآ دررود يمزده که انتظار  يريد ناپذيتجد

کرد ارائه خدمات يغلبه رو ۷

به  يرساختيو ز يرفاه

 در ياقتصاد يگذارهيسرما

 روستاها

با  يروستاها انجام داده ول يو رفاه يرساختيز يهاحوزهدر  ينيسنگ يهايگذارهيدولت سرما

نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب  يش متناسبين درآمد روستا افرايانگين وجود ميا

و  يبوده است و توانمندساز يرساختيو ز يرفاه يازهاين نيبه حوزه دخالت دولت در روستا تأم

 د نبوده است.يها مورد تأکآن ياقتصاد يسازتيظرف

 يهاعدم وجود کارگاه ۸

 اسيمقکوچک

 يهاکارگاهشرفته و در حال توسعه، يپ ير کشورهايران برخالف سايا يدر روستاها

تخصص ن امر عدم آموزش، عدم دانش، يعلت ا ار کم و به ندرت وجود دارد.ياس بسيمقکوچک

عدم  ييبه مدرن و از سو يسنت يو کشاورز يان و گذار از دامدارييروستا يکاف يو آگاه

 باشد.يمربط يذن يمسئول ياز سو يو علم يها از نظر مالب آنيو ترغ يبانيت، پشتيحما

و  يکشاورز يتله نهاد ۹

 يد سنتيتول

و کمتر متأثر از تحوالت  يسنت روستاهاد در ي، نظام توليش گفته نهاديمتأثر از عوامل پ

وه پرورش و بازده يبه عنوان مثال در حوزه دام سبک، ش هابخش يفناورانه بوده است. در برخ

 ن دهه و قرن گذشته ندارديبا چند يداريمعنآن تفاوت 

                                                        
اده ر حجم استفيگيپ يو نهاد شوديمهزاران تن کود و سم مصرف  ينيزمبيسر کاشت ينظ يزراع يهانيزمکرد نامتوازن: به عنوان مثال در ياز رو ييهامثالبه عنوان  .1

ت از ن بهداشيزات تضميدستورالعمل و تجه هاده يکنخشکوه ير مينظ يک واحد کوچک صنعتي يصدور مجوز بهداشت يبرا يستت ولين يحداقل يفراتر از استتانداردها

 قابلز يگر نيد يهاحوزهدر  ينيو فقدان نظارت پستت ينيشتتيوجود نظارت پ يکرد که ناشتين روي. اشتتوديمدانستته  يآن واحد الزام ياندازراه ياداره بهداشتتت برا يستو

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

 ريي، اصالح بازارها، تغيق منابع مالي، تزريگذاراستيسدر حوزه  داريمعنمستلزم زمان و تحول  هاآنرات در ييتغ

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

 نه روديبزمنظومه  يتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاها -1

 ييموقعيت فضا -1-1

 42ن بخش از مرکز شتهرستان يکه فاصتله ا چهارگانه شتهرستتان خدابنده يهابخشاز  يکي نه روديبخش بز

 يک واحد شهري روستا و 31دو دهستان و شامل  ين بخش دارايا .باشتديملومتر يک 124از مرکز استتان  لومتر ويک

ن يبخش است. مرکز دهستان زر يميقد يکهال از روستاها ينه رود روستايمرکز دهستان بز .باشتديمن رود يبنام زر

سرچشمه گرفته به قزل اوزن نه رود يبزستت که از دهستتان ينام رودخانه ا، نه رودين رود استت. بزيز شتهر زريرود ن

بخش استتان و شتهرستتان قيدار و در مرز استان زنجان با استان  نيتريجنوبمنظومه بزينه رود در  .شتوديم يمنته

از  شتهرستان کبودراهن  ، از جنوب بهخدابنده يبخش مرکز نه رود از شتمال بهيبخش بز همدان واقع شتده استت.

 .شوديم يخدابنده منته بخش افشار و از غرب به شهرستان رزن شرق به

 نه روديبزکليدي معرف جايگاه منظومه  يهاشاخصو  رهايمتغ -1-2

ان گر خدابنده را نشيد يهامنظومه ييروستات ينسبت به جمع نه روديبز ييت منظومه روستاي، تعداد جمع1 شکل

 1315در سال  25521ت يبه حداقل جمع 28745، 5713خود در سال  يتين بخش از اوج جمعيت اي. جمعدهديم

 .دا کرده استيتنزل پدرصد  12 حدود

 

 دابندهخگر يد يهامنظومه ييت روستاينسبت به جمع نه روديبز ييت منظومه روستايرات تعداد جمعيي: تغ1 شکل

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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ساله  52( خدابنده در افق يهابخش) هامنظومه يتيرات سهم جمعييتغ 2 شکل، در 1 شکلبا توجه به اطالعات 

 يروستاها يتيجمعسال گذشته اندازه  52در  دهديمن نمودار نشان يشده است. ا سهيمقاگر يباهم د 1315-1345

از  نه روديبزبخش  يتيشده است و سهم جمع تيتقوخدابنده  يمجموع روستاهاسه با يمقادر  رودنه يبزمنظومه 

 افته است.ي شيافزا 1315درصد در سال  12.52به  1345درصد در سال  41.22

 

 134۵-13۹۵ساله  ۵5( خدابنده در افق يهابخش) هامنظومه يتيرات سهم جمعيي: تغ2 شکل

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 

اهده خدابنده مش ييلومتر( چهار منظومه روستاي)نفر در ک ييت روستاير نقشه پراکنش تراکم جمعير زيدر تصو

نه رود، خرارود، يبز يهادهستانب در يخدابنده به ترت ييت روستايجمع يهاکانون دهديم. نقشه فوق نشان شوديم

هرستان در ش را ييباال يتيتراکم جمع نه روديبزبخش نه رود يدهستان بز يروستاها. اندافتهيحومه و سجاس رود تمرکز 

 دارد.نخدابنده 



 11 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزينه بخش

 خدابنده ييروستاچهار منظومه  ييت روستايپراکنش تراکم جمعنقشه  : 3شکل 

 

گر يد يهامنظومهستتته با يدر مقا نه روديبزکليدي معرف جايگاه منظومه  يهاشتتتاخص، متغيرها و 2جدول شتتتماره 

 .دهديمخدابنده را نشان 
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 هابيان وضعيت موجود منظومه يها: متغيرها و شاخص2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 يمرکز سجاس

 نهيبز
 رود

 منبع سال واحد افشار
جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

1 

توان نگهداشت 
جمعيتي )نرخ رشد 

شاخص نسبت 
جمعيت منظومه به 
جمعيت روستايي 
استان در دوره 

 (1731تا  1731

 درصد -3۸.۵ 13.۹ ۹.۸ ۶.۵
15-
72     

2 

ت ينسبت جمع
به کل  ييروستا
ت منظومه يجمع
 (ييو روستا ي)شهر

 33 ۵۹ 1315 درصد ۶۹ ۸2 4۸ ۷4

7 
ت يسرانه جمع
 روستا

 3۷۵ 44۷ 1315 درصد 134 ۶۷4 ۶۹۵ 4۷4

4 

شاخص تمرکز 
جمعيت روستايي 

درصد جمعيت  11)
روستايي در چند 

 يدرصد روستاها
سکنه قرار  يدارا

 دارند(

     1315 درصد 1۵.۶ 21 1۹ 22

1 

در  آموزدانشدرصد 
حال تحصيل به 

 11تا  1جمعيت 
 ساله

     1311 درصد ۶4 ۷2 ۷2.۶ ۷2.3

6 
متوسط بارش 

 ساالنه
 3۵5   1311 رمتيليم 215 3۶4 345 3۷5

3 

شاخص تمرکز 
برداشت منابع 

 ينيرزميز يهاآب
 يهاچاهدرصد  11)

عميق و نيمه عميق 
)معادل شده با 
عميق( در چند 
درصد روستاها 

 (اندشدهتوزيع 

     1317 درصد 3 ۸ 15 ۹

8 

ا ب يهانيزمنسبت 
خوب  يزيحاصل خ

 يهانيزمبه 
 کشاورزي

     1315 درصد 3.۵ 1۸.۷ ۶ ۵
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 )دنباله( هابيان وضعيت موجود منظومه يها: متغيرها و شاخص2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 يمرکز سجاس

 نهيبز
 رود

 منبع سال واحد افشار
جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

3 

ا ب يهانيزمنسبت 
 يزيحاصل خ

متوسط به 
 يهانيزم

 کشاورزي

     1315 درصد 42.4 ۶۶.3 ۵4 ۶۶

11 

نسبت اراضي 
کم شيب  يکشاورز

درجه( به  11 تا 1)
کل اراضي 
 کشاورزي

     1315 درصد ۶۷ ۸۵ ۷1 ۷4

11 
نسبت مساحت 

آبي به  يهانيزم
 قابل کشت ياراض

     1317 درصد 2.۵ 15 1۷ 1۵

12 
 يهاچاهسرانه 

 ق در روستايعم
     1317 درصد 5.53 ۵.۵ ۵ 2.۵

17 
مه ين يهاچاهسرانه 

در  يق و دستيعم
 روستا )اعالم شده(

     1317 درصد 2 15.2 ۵.2 ۹.۵

14 
 يهاآبرتبه افت  

 ينيرزميز
          ـ 3 1 2

11 
با  يسهم اراض

د و يش شديفرسا
 ديشد نسبتاً

     1315 درصد ۵4 1۵.5۵ 45.۵3 35

16 
سرانه تعداد دام 

 سبک در هر خانوار
     1318 رأس 3۶.3 25.3 1۷.2 25.4

13 
سرانه تعداد دام 

ن در هر يسنگ
 خانوار

     1318 رأس 5.4 2.5 1.۵ 1.۹

18 

نسبت روستاهاي با 
+ داراي 21خانوار 

مشکالت شديد و 
 آبخيلي شديد 

شرب )شبکه توزيع 
و وجود منابع سالم 

 (شرب آب

     1317 درصد ۵3 2۸ 3۷ 2۵

13 

نسبت روستاهاي 
+ با 21خانوار 

مشکالت محدوده 
 ديهاطرح

     1317 درصد 34 21 2۵ 1۶

21 

نسبت روستاهاي با 
+ 21خانوار 

گازکشي شده به 
 کل روستاها

     1317 درصد 43 1۷ ۷5 ۷3
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 )دنباله( هابيان وضعيت موجود منظومه يها: متغيرها و شاخص2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 يمرکز سجاس

 نهيبز
 رود

 منبع سال واحد افشار
جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

21 
نسبت اشتغال زنان 

 نيبه کل شاغل
     1315 درصد ۶ ۸.۵ ۷ 4.۸

22 

شترين تعامالت يب
اقتصادي برون 

با  يشهرستان
 شهرهاي

تهران، 
زنجان، 

قم، 
 هيسلطان

تهران، 
خرمدره، 

 زنجان

قم، 
تهران، 

 کرج

دار، يق
جار، يب

قم، 
تهران، 

 کرج

        

سال  25ت در يشتر جمعيب يرشد نسب دهندهنشان، هابخشر يبا سا نه روديبزبخش  يديکل يهاشـاخص سـه  يمقا

 يهاآوع نامتوازن منابع يتوز(، ي)شــرو و کشــاورز يآبمنابع  ينســبفقر  گر،يد يهامنظومهگذشـته نســبت به  

ز ف با مرکز بخش و مرکيضعتعامل شتر زنان و يش کمتر خاک، اشتغال بي، فرسـا زتريحاصـلخ  يهانيزم، ينيرزميز

 يهاتيقابلو  يت بهترينه رود وضعيبز ييشهرستان، منظومه روستا يهامنظومهر يسه با سايمقادر  است.اسـتان  

 دارد. يبهتر ينسب

 غالب منظومه و اشتغال يساختار اقتصاد -1-3

ت دام سبک(، يبا محور ي)زراعت و دامدار يکشاورز ينه رود بر محورهايبز ييمنظومه روستا يساختار اقتصاد

 يآمددربخش غالب  يگر شکل گرفته است. بخش کشاورزيکار به روستاها و مناطق د يرويو عرضه ن يع دستيصنا

 .باشديمنه رود يبز
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 نه روديمنظومه بز يدرآمد يمنابع اصل: 4 شکل

 

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

. دهديممنظومه را نشان  يکار شاغل در روستاها يرويغالب ن يکشاورز ريغ يهاحرفهو  هامهارت ليذدر جدول 

 .باشديمنه رود يو تابلو فرش دو حرفه مهم منظومه بز يمشاغل ساختمان

 

 

روستا4و آبي محدود به ( همه روستاها)گندم ديم •

(روستاهاي داراي اب هاي عميق)سيب زميني •

خيار•

صرفا خود درصد سطح کشت گندم، 10)جو •
(مصرفي

ورانگ(/ مصرفي)روستا و يونجه 3کلزا محدود به •

زراعت و باغباني

(راس150000)دام سبک •

دامداري(راس15000)دام سنگين •

(نفر شاغل1400) تابلو فرش •

(  نفر شاغل400)قالي ابريشم •

(نفر شاغل150)مجسمه سازي•

(نفر شاغل10)مليله کاري •

صنايع دستي

(نفر شاغل1800)مشاغل ساختماني •

نيروي کار ساده و فصلي•

(نفر شاغل30)عايق کار سرخانه •

(نفر شاغل20)دکل کار •

اجاره کار •

عرضه نيروي کار يا مشاغل خارج 
روستا 
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 غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 3جدول 

 انييروستا ير کشاورزيغالب غ يحرفهمهارت و  نام روستا

 يساختمان - يکشاورز يکارگر فصل - يجوشکار  عموکندي

 يکارقيعاو  يساختمان يو کارها آرماتوربند زاغج

 گندم کاه حمل، يو اجاره کار يشم(، لوله کشي)ابر يتابلو فرش و فرش باف قشقجه

 شميابر يتابلو فرش و قال غالم ويس

 شميابر يتابلو فرش و قال استرود

 شميابر يتابلو فرش و قال داشبالغ

 يساختمان- يبافيقالتابلو فرش و  بصرک

 يساختمان- يباف يتابلو فرش و قال خانالر

 له کاريو مل يساختمان- يباف يتابلو فرش و قال قياسکندي

 يساختمان- يباف يتابلو فرش و قال ياستي بوالغ

 يساختمان- يباف يتابلو فرش و قال امام کهريز

 يساختمان- يباف يتابلو فرش و قال اردهين

 ي، مجسمه سازيساختمان ي، دکل کاريباف يتابلو فرش و قال اميرلو

 يبافيتابلو فرش و قال قجور

 تابلو فرش، سن  ساب و کف ساب توزلو

 رکاريتعم اورگنجه

 يخدمات اداري و ساختمان پنبه زبان

 يرکار و اداريخدمات خرد، تعم شهيداباد

 سفال و آجرپزي زاغه لو

 مان کاريس شرور

 يساختمان - يباف يقال -)سردخانه(  يق کاريعا کهريزقره 

 يکارگر فصل سرشبار

 يکارگر فصل ،ساختمان يبند رماتورآ قره محمد

 يکارگر فصل سراب

 گندم کاه حمل، يمجسمه ساز قزل بالغ

 اطيرکار، خي: جوشکار، تعميمشاغل خدمات ارقين بالغ

 يمشاغل ساختمان سقرچين

 يمشاغل ساختمان سرئين

 يمشاغل ساختمان دربند

 يمشاغل ساختمان بزين

 يبذر و مشاغل ساختمان دکنندهيتول کهال

 يمشاغل ساختمان حي

 يرکار و اداري، خدمات خرد، تعميمشاغل ساختمان گل تپه

 يرکار و اداري، خدمات خرد، تعميمشاغل ساختمان اغوزلو

 خرد، پرورش شترمرغ و زنبور عسل ي، خدماتيمشاغل ساختمان پيرمرزبان

 يبند آرماتور ،ي، خدماتي و اداريمشاغل ساختمان آبادحسام 

قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 ييفضا يوندهايپ -1-4

رود نمايش منظومه بزينهدر درون و برون  ه راي، خدمات، افراد و سرماجريان محصول )توليد( 1 و 5 يهانقشهدر 

باغي و دامي که در تمامي روستاهاي اين منظومه  -داده شده است. جريان محصول در منظومه عالوه بر محصوالت زراعي
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 طورهمانشود. رود ميتوليد فرش و تابلو فرش نيز در برخي روستاها در داخل منظومه بزينهان يجر، شامل داردوجود 

 .که از نمودار مشخص است

تهران، ب قيدار، قم، يرون منظومه به ترتيدر درون منظومه با شهر زرين رود است و در ب هاانيجرانواع مرکزيت 

 يافت خدمات، مراجعات شغلي، درتعامل و تبادل محصوالت يهامکان نيترمهماردبيل ز و يتبربيجار، کرج، همدان، 

 منظومه است. هيان سرمايافراد و جر

روستاي کهال، توزلو، بزين، غالم ويس، حي و قشقجه به ترتيب بيشترين به لحاظ شدت جريان محصول، شش 

بيشترين تعداد سفرهاي شغلي در داخل منظومه به چهار گره  رود داشتند.شدت جريان محصول را در منظومه بزينه

 گيرد.رود، حي و بزين صورت ميکهال، زرين

 

 درو بزينهاي در منظومه منظومه وندرهاي انواع جريان :۵ شکل
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 درو اي در منظومه بزينهمنظومهبرون هاي انواع جريان :۶شکل

 
 

 نه روديبز ييدر توسعه منظومه روستا رگذاريتأث يهاتيمحدودو  هاتيقابل -1-۵

 هاتيقابل -1-۵-1

اثرگذار بر توسعه  يهاتيها( در منظومه ارائه شده است. قابلها و فرصتت )متأثر از قوتيقابل 35ر يدر جدول ز

 .اندشده يبنددسته طبقه 1هاي اثرگذار بر توسعه منظومه در تياند. قابلشده يبنددسته طبقه 1منظومه در 
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 نه روديبز ييتوسعه منظومه روستا يهاتيقابل: 4جدول 

 تيقابل يبندطبقه  
1 

 کياکولوژ

 ش محدوديمناسب خاک. فرسا يزهکش

 گستردهب و فالت يدشت کم ش 2

 نه روديژه در دهستان بزيزراعت به و يمساعد برا ياجلگه يهانيزم 3

 ن زلزله در منظومهييخطر پا 4

 نه روديار خوب در دهستان بزيق بسيعم يهاآبدر کل منظومه، منابع  ينه رود جاريبز يوجود رودخانه فصل 5

1 
و استخر  يدارآبخواندر بخش جنوبي منظومه با قابليت  هاآبسطحي و روان  يهاآبامکان کنترل و تجميع 

 يس يو يپ ذخيره

7 

 ياجتماع
و 

 يفرهنگ

 سه با استانيآن در مقا ييت روستايش وزن جمعيت در کل منظومه و افزايجمع يحفظ نسب

 روستا( 1از روستاها )در  يدر بخش يشرب و کشاورز آبن مهاجرت با وجود فقدان يينرخ پا 8

 يت برند سازيدر منظومه با قابل يو تخصص يمختلف کار يهامهارتوجود  1

 يجيترو يو کشاورز ياحرفه، يفن يهاآموزشت توسعه يظرف 12

 مناسب روستاها در جهت توسعه روستا يمذهب - يت مشارکت اجتماعيوجود ظرف 11

 يقوم يهانزاعو  يل محوريو ا يفه بنديفقدان طا 12

13 

 ياقتصاد

 ره ارزش آنيل زنجيت تکميو جو استان و ظرف يبزرگ گندم محصوالت زراع دکنندهيتولاز مناطق 

 شميبرفرش و ام تابلويو فروش مستق يو برند سازره ارزش يل زنجيل تکميپتانس و يقو يع دستيبخش صنا 14

15 
، يکار سردخانه، مجسمه سازق يمشاغل عا يل برند سازيمختلف و پتانس يهانهيزمکار ماهر در  يروين يدارا

 د بذر مادريکف ساب و سن  ساب، دکل کار و تول

11 
غار کتله خور و غار  يه گردشگريو مجاورت با دو ناح يره ارزش گردشگريت بالقوه خوب در توسعه زنجيظرف

 صدريعل

 نه رودينه رود در دهستان بزيمجاور رودخانه بز يار خوب در روستاهايبس يو خاک يآبت يظرف 17

 محدود دام سبک توسعه ونگهداشت و پرورش دام سبک  يوربهرهل ارتقا دانش و يپتانس 18

 آبره يذخ يدر استخرها يگذارهيسرمات يظرف 11

22 

 يکالبد

 يانرژ يهاحاملپوشش کامل شبکه برق و 

 آسفالته ييروستا يهاراههمه روستاها به شبکه  يل شبکه دسترسيتکم 21

 يطرح هاد ياجرا يبرا هاياريدهدار شدن اعتبار يش اعتبار و پايافزا 22

 شبکه بهداشت يپوشش نسب 23

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز 24

 ييپوشش کامل مدارس ابتدا 25

 بزرگ يدر عمده روستاها ييغالب مسکن روستا يبخشاستحکامو  يبازساز 21

27 

 يتيريمد

 روستا ياقتصاد يهاتياولوبه  افزودهارزشاز محل  هاياريدهاز اعتبارات  يبخش يدهجهتت يقابل

 کرد به موضوع محدودهير رويين در روستا با تغيمت زميق يسازارزانت يقابل 28

 هاياريدهت افزايش درامد يقابل 21

 افزودهارزشت تعريف الگوي انگيزشي براي تعيين اعتبار دهياري روستاها از محل ماليات بر يقابل 32

 آبدر حوزه  يگذارهيسرماکرد نسبت به ير روييتغ يريپذامکان 31

 و مشارکت اهالي هاياريدهت اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات يقابل 32

33 
سازمان 

 ييفضا

 کهال يصنعت هيجاد ناحيات يقابل

34 
ع يناو ص يکارمنبتبر  ينه رود و گرماب مبتنين دو منظومه بزيب يگردشگر - يع دستيصنا نهيبهف يتعر

 يبوم گرد ييد روستايجد يهاذبهاجو غار کتله خور و  ي، تابلو فرش، مجسمه سازيچوب

 نيبز -منظومه به ويژه با اسفالت نمودن راه توزلو  يت شبکه ارتباطات داخليتقو 35
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بيشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه  يکياکولوژ يهاتيظرف يو برخ ياقتصاد يهاتيدهد قابلي، نشان م1نمودار 

 منظومه است. يدرآمد يسبک از محور اصل يپايين اثرگذاري دارند. دامدار يهارا دارند و ساير عوامل به ترتيب با وزن

 ش درامد منظومه خواهد داشت.يدر افزا يداريمعن يريآن تأث يوربهره يارتقا

 نه روديبز ييروستا ياصل تيقابل 25 يبندتياولو :۶نمودار 

 

کسان ندارند. با اينکه عوامل اقتصادي بيشترين وزن در توسعه يبالفعل  يريپذهيها توان اجرايي و يا توجتيهمه قابل

 را دارند. يريپذها قابليت اجرايي و امکانشود حداکثر حدود نصف آنيهاي منظومه را دارند؛ ولي برآورد متيقابل

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

 مشخص شده است.

 زي و تقويت در منظومه بزينه رودداراي قابليت برندسا مهارتيمشاغل خاص و : ۵جدول 

نه برند يزم نام روستا
ت يقابل يساز

 موجود روستا

 برآورد
ميداني 
اشتغال 

 ()نفر

برند 
 يشنهاديپ

ا يحوزه فروش 
 خدمات

 تهران، کرج و شمال عمدتاً   1822 يمشاغل ساختمان غالب روستاها بخش جنوبي منظومه

 داخل کشور و صادرات نهيتابلو فرش زر 1422 تابلو فرش روستا( 15اکثريت روستاهاي جنوب منظومه )

 داخل کشور و صادرات نهيزر يقال 422 شميابر يبافيقال روستا( 7برخي از روستاهاي مياني منظومه )

 (...داخل کشور )تهران و قم و نهيمجسمه زر 152 يمجسمه ساز قزل بالغ و اميرلو )به صورت محدود(

 داخل کشور   72 کف و سن  ساب توزلو

 داخل کشور و عراق   32 ق کار سردخانهيعا قره کهريز و زاغج

 دار و حومهيق ره انگور آغوزلويش 32 ره انگوريش آغوزلو

 داخل کشور   22 دکل کار اميرلو

 مجاور يهااستان   22 د بذر مادريتول ياستي بالغ و کهال

 استان و تهران   12 له کاريمل يکنداسيق

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

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

…ا  کنترل و تجميع او هاي سطحي و روان او ها در بخش جنوبي منظومه ب
برند سازي و فروش مستقيم تابلو فرش و ابريشم

تغيير رويکرد نسبت به سرمايه گذاري در حوزه او 
امکان سرمايه گذاري در زرين غار و تعريف پهنه صنايع دستي

سرمايه گذاري در استخرهاي ذخيره او
ايجاد ناحيه صنعتي کهال

…گ برند سازي مشاغل عايق کار سردخانه، مجسمه سازي، کف ساو و سن
توسعه آموزش هاي فني، حرفه اي و کشاورزي ترويجي

…جهت دهي بخشي از اعتبارات دهياري ها از محل ارزش افزوده به 

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

…ده در ارزان سازي قيمت زمين در روستا با تغيير رويکرد به موضوع محدو

و گرماو گردشگري بين دو منظومه بزينه رود-تعريف پهينه صنايع دستي 
براي افزايش درامد دهياري هاC16وضع عوارض 

بزين-اسفالته نمودن راه توزلو 
ايجاد ناحيه صنعتي داشبالغ

تعريف وام جهت دهي به تغيير الگو کشت و زرع
تعريف وام صنعتي سازي به جاي توسعه دام سبک

…تبديل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختماني با آموزش هاي
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 هاتيمحدود -1-۵-2

بر  اثرگذار يهاتيمحدوددها( در منظومه ارائه شده است. يو تهد هاضعفاز  متأثرت )يمحدود 45ر يدر جدول ز

 يکيف را ندارند. عوامل اکولوژيا تخفيت کاهش يقابل هاتيمحدود. همه اندشده يبندطبقهدسته  1توسعه منظومه در 

اثرگذار  يهاتيمحدود يو کالبد ياقتصاد يهاجنبهت در توسعه منظومه را دارند. يجاد محدوديبيشترين وزن در ا

 هستند. يبعد

 رود نهيبز ييتوسعه منظومه روستا يهاتي: محدود۶جدول 

 تيمحدود يبندطبقه  
1 

 کياکولوژ

 مناطق شمالي منظومه يسطح يهاآبنه رود و يخشکي رودخانه بز

 استان مجاور )همدان( ينه رود و در روستاهايژه در دهستان بزيبه و ينيرزميز يهاآب رمجازيغبرداشت  2

3 
روستا  7درصد منابع آبي عميق و نيمه عميق کشاورزي در  82: قرار گرفتن آبتوزيع نامتوازن منابع 

 نه روديدر دهستان بز عمدتاً

 در شمال منظومه آهکي و با کيفيت پايين يهانيزمکشاورزي و وجود  1فقدان زمين درجه  4

 ياصل يهاآبراههو  هارودخانهروستاهاي واقع در حاشيه  يزيخليس 5

1 
در روستاهاي داراي چاه عميق و  ينيزمبيسداراي کشت  يهانيزمتخريب منابع خاک به ويژه در 

 يااجاره يهانيزم

7 
دم از منابع مشترک و ع يبرداربهرهرقابت در  يريگشکل، يعيبه حفظ منابع طب ياهال يفقدان توجه کاف

 هارودخانهو  هاکانال/ دفع عمده فاضالب در يمراجع نظارت يسو از ينظارت کاف

8 

و  ياجتماع
 يفرهنگ

 (ي)شرب و کشاورز يآبت منابع يل محدوديبه دل عمدتاً روستا  14نرخ مهاجرت باال در 

 يارين و کاهش تعاون و هميژه به مسئوليبه و يکاهش اعتماد اجتماع منشأبا  يه اجتماعيکاهش سرما 1

 ژه دخترانيدر مقطع متوسطه به و يدرصد 52ش از يل بيترک تحص 12

 هيهر پا يت و فقدان معلم اختصاصيبا کاهش جمع آموزشت يفيکاهش ک 11

 يکاريب منشأبا  عمدتاً ياجتماع يهابيآساد و يوع اعتيش 12

 فرهن  کار يو فراموش ياز عادت به کار سخت در دوره نوجوان يدور 13

 يکشاورز يجيترو يهاآموزش يفقدان اثربخش 14

15 

 ياقتصاد

 يهاتيمحدود)
 (يعموم

 و ارسال عالئم اشتباه يمت محصوالت کشاورزياد قيرات زييتغ

 دام ير بااليبا مرگ و م يسنت کامالً يدامدار 11

 يبرداربهره يهانيزماس کوچک يمق 17

 يسنت ياريآب يهاروشبا  آبهدر رفت  18

 ه توسط عمده مالکانيمحدود در روستا با خروج سرما يگذارهيسرما 11

 نه کشتيبه يفقدان الگو 22

21 

 ياقتصاد
 يهاتيمحدود)

 (ياختصاص

هکتار  15هر ) روستاهاگندم در غالب  يميد يهانيزممحدود  يريو اشتغال پذ يه بودن کشاورزيم پايد
 ک نفر اشتغال ناقص(ي

 ره ارزشيد آن با برند قم و فقدان زنجيشم و توليو تابلو فرش ابر يقال ديتولبودن  يدستمزد 22

 هااستانر يسا کارانينيزمبيسبه  ينيزمبيسکاشت  ين براياجاره زم 23

 درصد( روستاها 12) 4توسط ق يعم يهاچاهدرصد  12 يبرداربهرهع نامتوازن يتوز 24

 درصد( روستاها 42) 11ق توسط يعم يهاچاهدرصد  12 يبرداربهرهع نامتوازن يتوز 25

 اتيبا وضع مال سازانمجسمهت يت بر فعاليجاد محدوديا 21
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 )دنباله(رود نهيبز ييتوسعه منظومه روستا يهاتي: محدود۶جدول 

 تيمحدود يبندطبقه  
27 

 يکالبد

 روستا 11شرب در  آبع، ناسالم بودن يفقدان شبکه توز ايد يشد يفرسودگ

 انجام شده( 17روستا تا مهرماه  5متوسط به باال ) يبه همه روستاها يفقدان گازکش 28

 ل شدن محدودهيل تکميمهاجرت به دل يريگشکلت توسعه روستا و يمحدود 21

 ييروستا يمسکون يمطلوب واحدها يعدم نوساز 32

 بودن اعتبارات الزم يو ناکاف يطرح هاد يتمام فازها يعدم اجرا 31

 يو سيل بند مکف يکشکانالفقدان  32

 ونيزيتلفن همراه و تلو يعدم آنتن ده 33

34 

 يتيريمد

 يبخش يگذاراستيسناعادالنه در اجرا و  ينامتوازن و در موارد يهاهيرو

 موجود يهاآموزش ياثربخشن بودن ييترويجي کشاورزي در حوزه دام و پا يهاآموزشفقدان  35

 يبانک يهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و  31

 در برخورد با کشت مراتع يعيتوان محدود منابع طب 37

 صدور مجوزها برنهيهزو  برزمان، ير طوالنيمس 38

 شرب آبت يدر تابستان و محدود يشرب در بخش کشاورز آبمصرف  31

42 
 ييسازمان فضا

 اد با قم؛ تهران و همدانيف با استان و ارتباط زيضع يوندهايپ

 استان و شهرستان يه مرزياستقرار منظومه در ناح 41

 

ه توسع يهاتيمحدود يبندتياولومستندات وزن  يبندجمعو  ي، اطالعات ثبتيدانيجدول فوق، اطالعات م اساس بر

منظومه  يهاتيمحدودو  درصد مشکالت 82ش از ير بيز يهاتيمحدودص شده است. ير تلخيدر منظومه در نمودار ز

 .شونديمرا شامل 

 نه روديبزمنظومه  يت اصليمحدود 22 يبندتياولو :۷شکل 

 

0 2 4 6 8 10 12

خشکي رودخانه بزينه رود و او هاي سطحي مناطق شمالي منظومه 
دامداري کامال سنتي با مرگ و مير باالي دام 

…ب تغييرات زياد قيمت محصوالت و ارسال عالئم اشتباه به ويژه سي
روستا11فرسودگي شديد يا  فقدان شبکه توزيع، ناسالم بودن او شرو در 

…ديم پايه بودن کشاورزي و درامد و اشتغال پذيري محدود زمين هاي 

…درصد منابع آبي عميق و نيمه ۸5قرار گرفتن : توزيع نامتوازن منابع آو

ند قم دستمزدي بودن توليدقالي و تابلو فرش ابريشم و توليد آن با بر
روستا 14نرخ مهاجرت باال در 

مقياس کوچک زمين هاي بهره برداري
هدر رفت آو با روش هاي ابياري سنتي

…کشاورزي و وجود زمين هاي آهکي و با کيفيت  1فقدان زمين درجه 

…رويه هاي نامتوازن و در مواردي ناعادالنه در اجرا و سياست گذاري 

…دن محدوديت توسعه روستا و شکل گيري مهاجرت به دليل تکميل ش

ضعيف بودن آموزش هاي کاربردي جهاد کشاورزي
…ن و کاهش سرمايه اجتماعي با منشا کاهش اعتماد اجتماعي و کاهش تعاو

درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران۵5ترک تحصيل بيش از 
…15)4درصد چاه هاي عميق توسط ۹5توزيع نامتوازن بهره برداري 

فقدان الگوي بهينه کشت
…در برداشت غير مجاز او هاي زير زميني به ويژه در دهستان بزينه رود و

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

پيوندهاي ضعيف با استان و ارتباط زياد با قم؛ تهران و همدان 
عدم نوسازي مطلوو واحدهاي مسکوني روستايي

مراحل سخت و آزار دهنده تضمين هاي بانکي
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 و منظومه( يزائاشتغال، يمرتبط با توسعه اقتصاد)بخش  يديمسائل کل يبندجمع -1-۶

 هاتيمحدودف و کاهش يت تخفيو لزوم توجه به اولو در توسعه منظومه هاتيقابل از هاتيمحدود اديزوزن  .1

 ر آنيدر مس يف شدن روستاهاينه رود و ضعيبز ديشد يآبکم و يخشک .2

 روستاي منظومه 11شرب )شوري، سنگيني زياد و يا نيترات باال( در  آبفقدان و يا محدوديت زياد منابع  .3

 شرب آبو مشکالت  يسطح يهاآب يل خشکيبه دل عمدتاً ياپهنهمهاجرت  .4

منظومه و لزوم تقويت پيوندهاي فضايي درون  يقو يو اشتغال در روستاها افزودهارزش يرانبرون .5

 يامنظومه

 يآبسنتي با مرگ و مير باالي دام و داراي محدوديت گسترش به دليل محدوديت منابع  کامالًدامداري  .1

 يو خاک

( و روستاها درصد 12)روستا  4عميق توسط  يهاچاهدرصد  12 يبرداربهره: آبمنابع  نامتوازنع يتوز .7

 درصد روستاها( 18) روستا 7درصد منابع آبي عميق و نيمه عميق کشاورزي در  75قرار گرفتن 

 د آن با برند قميو تابلو فرش و تول يبودن قال يدستمزد .8

 عمده يگذارهيسرمات يو لزوم استفاده از ظرف محدود با خروج سرمايه توسط عمده مالکان يگذارهيسرما .1

 مالکان

 هارودخانهروستاهاي واقع در حاشيه  يزيخليس .12

با ارائه  آببراي تجميع  يگذارهيسرمالزوم ايجاد شرايط براي مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در  .11

 آبپر  يهاقناتو  يدائم يهاچشمهيژه براي تسهيالت ارزان به و

 جنوب منظومه درژه يو استخر ذخيره به و يدارآبخوان يهاپروژهاجراي لزوم  .12
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 ان برنامه هفتم(يپا 145۵ت هدف )افق برنامه و طرح: يوضع نييتب -1-۷

 اندازچشم -1-۸

 ياقتصاد يهايتوانمند يبر ارتقا يدار مبتنيمد پاست برخوردار از درآيامنظومه، 1425نه رود در افق يمنظومه بز

 يک منظومه، ارتقا و توانمندسازيت اکولوژيت ظرفيه بر حفظ و تقويدر شهرستان با تک يتيو با توان حفظ وزن جمع

 است. يامنظومهدرون  ييفضا يوندهايت پيتقو و يو آموزش ياجتماع يفرهنگ

 يکل اهداف -1-۹

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

توسعه منظومه انتخاب شده است.  يريگجهت يبه عنوان اهداف کل هاتيقابل يا ارتقاي هاتيمحدودکاهش  يراستا

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

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

 ر ارائه شده است.روش به صورت شماتيک در شکل زي

 ييروستا يهامنظومهدر  داگالس ياشبکهند يبا مالحظه فرا ياتوسعه يريگجهتاهداف و  انتخاب ي: الگو1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش  

 هايتمحدود

 

 

 ارتقاء

 هايتقابل

 

 ق:ياهداف با تلف بندييتاولو

 يرين امکان بالقوه کاهش پذيبا باالتر هاييتمحدودانتخاو 

 يرين امکان بالقوه ارتقا پذيقابل ارتقا با باالتر هاييتقابلانتخاو 

و  هاضعف

 تهديدها

و  هاقوت

 هافرصت

با رويکرد   يزيربرنامه

 مدل

 خط دهنده يهاهسته
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ن امکان يقابل ارتقا با باالتر يهاتيقابلو انتخاب  يرين امکان بالقوه کاهش پذيبا باالتر يهاتيمحدودق انتخاب ياز تلف

 .باشديمتوسعه منظومه  ير به عنوان اهداف کليز ي، راهبردهايريبالقوه ارتقا پذ

 منظومه ياقتصاد يدار و توانمنديپا مدارتقا درآ 

  ک منظومهيت توان اکولوژيتقو وحفظ 

 يو آموزش ياجتماع ،يفرهنگ يندسازمو توان ارتقا 

 منظومه يريو سکونت پذ يارتقا امکانات رفاه 

 يامنظومهدرون  ييفضا يوندهايت پيتقو 

 ييروستا يهامنظومهتوسعه  يياجرا هااستيسراهبردها و  -1-15

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

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

 .دهديمراهبرد را نشان  يا وابسته به اجراي يمتول

 توسعه منظومه يمتول يو نهادها ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردها بسته :۷جدول 

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 رديف
بندي طبقه

 راهبردها
 نهادهاي متولي اقدامات

1 

ارتقا درامد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه

هاي زا طبق جدول پيوست طرحهاي اشتغالتسهيالت به واحدها و کارگاه

 هااولويتزايي و با تأکيد بر جدول اشتغال
هاي ارائه دهنده ارگان

 تسهيالت

2 
هاي عملياتي ارتقا بازده و عملکرد دام سبک / تعريف و اجراي برنامه

 اصالح نژاد به دام سنگين سمينتال

جلب مشارکت مردم / جهاد 

 کشاورزي

3 
با ارائه تسهيالت ارزان  pvcگذاري براي تجميع آب در استخرهاي سرمايه

 هاي پر آبهاي دائمي و قناتبه وِيژه براي چشمه

هاي ارائه دهنده ارگان

 تسهيالت

4 
معرفي برند قالي و تابلو فرش زرينه جهت فروش مستقيم و انتقال شوراي 

 مزد به زنجان

هاي صنايع دستي / ارگان

 ارائه دهنده تسهيالت

5 

گذاري روستاييان در چارچوب براي سرمايه تسهيالت زراعت با تيپ، ايجاد

اي، اختصاص تسهيالت حوزه آبياري، درخواست ايجاد بازار آب منطقه

 کشاورزي به آبياري مدرن و ...

هاي جهاد کشاورزي / ارگان

 ارائه دهنده تسهيالت

1 
گذاري هاي سرمايهها و ايجاد تعاونيفهرست بندي عمده مالکان دهستان

 گذاري محلي با تسهيالت مناسبهاي سرمايهارائه طرح عمده مالکان و

بخشداري / فرمانداري / 

هاي ارائه دهنده ارگان

 تسهيالت

7 
تصويب و پيگيري اجراي الگوي بهينه کشت ناحيه يا مجموع روستاهاي 

 همسان در جهاد کشاورزي شهرستان

جلب مشارکت روستاييان / 

 جهاد کشاورزي

8 
ها،  صنايع تبديلي سيب زميني و گندم، ايجاد سردخانهگذاري در سرمايه

 زميني( منظومهانجمن صادرکنندگان کشاورزي )سيب

صنعت معدن و  

هاي ارائه تجارت/ارگان

 دهنده تسهيالت

1 
حفظ يا تقويت 

توان 

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

 داري قابليت آبخوان

منابع طبيعي و جهاد 

هاي ارائه کشاورزي / ارگان

 دهنده تسهيالت
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2 
اکولوژيک 

 منظومه
 گذاري در زرين غارايجاد مجموعه گردشگري زرين غار با سرمايه

گذاري خصوصي و سرمايه

 اداره ميراث و گردشگري

 هاسازي به منظور کنترل سيل و سيالببند، کانال و ايمناحداث  3
دهيارها/ بنياد مسکن / 

 مديريت بحران

4 
آموزش، کنترل و نظارت از سوي مراجع در جلوگيري از تخريب منابع 

 زمينيهاي کشت سيبخاکي در زمين

اي / جهاد فني حرفه

 کشاورزي

1 

ارتقا و 

توانمندسازي 

فرهنگي 

اجتماعي و 

 آموزشي

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

هاي تعريف کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختماني با آموزش

 شده

اي / جهاد فني حرفه

 کشاورزي

2 
بررسي تجميع مدارس روستاهاي مجاور با تأمين امکانات جابجايي  

 آموزان به منظور ايجاد صرفه مقياس و افزايش کيفيتدانش
 آموزش و پرورش

3 
تعريف برنامه استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبي مناسب روستاها در 

 توسعه روستا
 اوقاف / تبليغات اسالمي

4 
هاي اجتماعي به ويژه اعتياد و جهت آسيببندي روستاها از رصد و طبقه

 هاي اجتماعيتعريف برخي از اعتبارات کاهش آثار آسيب
 بخشداري / فرمانداري

 جهاد کشاورزي هاي ترويجي جهاد کشاورزيايجاد اثربخشي در آموزش 5

1 

محدود نمودن وعده دهي توسط مسئوالن به روستاييان جهت جلوگيري 

نتيجه نظير طرح کارا، قول پرداخت وام به بي هاياز آثار منفي وعده

 مجسمه سازان و ...

 فرمانداري/ استانداري

 اداره بهداشت و درمان هاي بهداشتارتقاي توانمندي کارورزان خانه 7

1 

ارتقا امکانات 

رفاهي و 

سکونت پذيري 

 منظومه

گذاري در خطوط انتقال و توزيع آب شرب و امکان تأمين از سد سرمايه

 تالوار
 آب روستايي

 منابع طبيعي احداث آبشخور جهت تامين اب بهداشتي دام  2

3 
هاي هادي با هدف اصالح رويکرد بنياد مسکن در اصالح و اجراي طرح

 سازي قيمت زمين و تسهيل و تسريع در صدور سند منازل روستاييارزان
 بنياد مسکن

 بدنياداره تربيت سالن ورزشي توسعه امکانات ورزشي مانند زمين، باشگاه و 4

1 

هاي اصالح رويه

مديريتي و ارتقا 

وري بهره

 مديريت

افزوده به ها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياريجهت

 هاي اقتصادي روستا به جاي رويکرد کالبديزيرساخت
 سازمان مديريت

2 
همجوار  هايزميني به استانهاي کشت سيبايجاد محدوديت اجاره زمين

 با به دليل تخريب گسترده منابع خاکي و خروج درامد از استان
 دادستاني / اداره غذا و دارو

3 

بر صدور مجوزها مثال با ايجاد پنجره بر و هزينهکاهش مسير طوالني، زمان

ها در جهت تسهيل اعطاي واحد صدور مجوزهاي روستايي / تفاهم با بانک

 تسهيالت به روستا

  

 تعريف وام صنعتي سازي به جاي توسعه دام سبک 4

سازمان مديريت و 

هاي ارائه دهنده ارگان

 تسهيالت



 27 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزينه بخش

 توسعه بخش ياقتصادشران يپ يمحورها -1-11

 PVCفصلي در قالب استخرهاي  يهارودخانهچشمه، قنات و  آبتسهيالت ذخيره  .1

 ياستيبا اتخاذ بسته س سبک يدامدار يوربهرهارتقا  .2

 لياصمنتال يدورگه س به يريش يگاوها اصالح نژاد .3

 کهالداشبالغ و  يصنعت هاي هيجاد ناحيا .4

 و بازاريابي محلي و منطقه اي براي آن قم( ينه )به جايبه نام زرمنطقه  تابلو فرش يبرند ساز .5

 مشاغل عايق کار سردخانه، مجسمه سازي، کف ساب و سن  ساب، دکل کار و توليد بذر مادربرند سازي  .1

ر/ کتله خو يمثلث غارها يل پهنه گردشگرين غار و تشکيدر زر يگذارهيسرماتعيين متولي مديريت  .7

 گردشگري بين دو منظومه بزينه رود و گرماب -تعريف پهنه صنايع دستي و  صدريعلن غار/ يزر

 يهاطرحعمده مالکان و ارائه  يگذارهيسرما يهايتعاونو ايجاد  هادهستانفهرست بندي عمده مالکان  .8

 محلي با تسهيالت مناسب يگذارهيسرما

                                                        
 يهااز نهاده يکاهش ابتال به ورم پستان، استفاده حداکثر ،ييزاکاهش سخت ،ييزاکاهش فاصله گوساله دمثل،يمانند تول يبهبود صفات عملکرد .2

 است. پيشنهاد نيدر استان از اهداف ا ييروستا دکنندگانيدرآمد و سود خالص تول شيموجود و افزا يديتول

5 

تعريف الگوي انگيزشي براي تعيين اعتبار دهياري روستاها از محل ماليات 

هايي چون توفيق در کاهش مهاجرت، افزوده با مالحظه شاخصبر ارزش

 درصد اعتبار روستاها  22مشارکت جمعي در تعيين 

 سازمان مديريت / بخشداري

 بخشداري مشارکت اهاليها و اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياري 1

 منابع طبيعي الزام اداره منابع طبيعي به برخورد با تخريب مراتع با تقويت آن 7

8 
بردار بازبيني سياست ترويجي جهاد با تأکيد بر اثربخشي آن براي بهره

 هاي ترويجينهايي و اولويت دادن به دام در برنامه
 جهاد کشاورزي

1 

تقويت 

پيوندهاي 

 فضايي درون

 ايمنظومه

گردشگري بين دو منظومه بزينه رود و  -تعريف بهينه صنايع دستي 

 گرماب
 بخشداري/ صنايع دستي

 جهاد کشاورزي / بخشداري ايجاد ناحيه صنعتي کهال 2

 اداره راه بزين –آسفالته نمودن راه توزلو  3

 جهاد کشاورزي/ بخشداري ايجاد ناحيه صنعتي داشبالغ

 آموزش پرورش هاي کهال به هنرستان کشاورزياز دبيرستانتبديل يکي  5

 صمت / فرمانداري ايجاد خوشه سراميک و مجسمه سازي قزل بالغ 1

 اداره راه اتصال راه سرشبار به قشقجه 7
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 در روستاي غالم ويس ه هاي ميل سازي و منبت کاري/ کارگا يسازکيسرامخوشه مجسمه و  .1

 و گندم ينيزمبيس يليع تبديصنا .12

 

 يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرح -1-12

 ج مطالعه مشخص شده است.ينتا يبندجمعمستخرج از  يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرحر يدر جدول ز

 يزائاشتغالبراي توليد و  يگذارهيسرما يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 3محوري 

لويت وا

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 1دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 1 7 8 1 12 11 

1 

توسعه دام 

سبک اصالح نژاد 

 شده

 122 

 زبانپنبه 

1 1  2 1  

 سقرچين

 محمدخلج

 گل تپه

 اردهين

 بصرک

 شهيداباد

 اميرلو

 سرشبار

 قره محمد

 دربند

 حسام اباد

 زاغج

 زاغه لو

 سراب

 قجور

2 
توسعه دام سبک 

 صنعتي
 25 

 حي

1 1  2 1  

 کهال

  تپه گل

 آباد حسام

 بزين

3 

توسعه دام 

سنگين صنعتي 

 با نژاد دو رگ

  1 3  1 1 حي 12 

 4  شيرپزي 4

اورگنجه / داش 

 و سيغالمو /تپه

 آباد حسام

1 2  1 2  

5 
مرکز  شيرپزي و

 جمع آوري شير
 1 

ارقين بالغ/ 

  2 2  2 1 قشقجه

 توزلو
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 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 3محوري 

لويت وا

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 1دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 1 7 8 1 12 11 

 گل تپه

1 
پرورش ماهي در 

 ذيل چشمه ها
 7 

 قره کهريز

1 1  2 1  

 ارقين بالغ

 اميرلو

 بصرک

 امام کهريز

 دربند

 سراب

7 

پرورش ماهي در 

استخرهاي 

 دومنظوره

 3 

 بزين

 کهال  1 2  1 1

 حي

8 
توسعه فعاليت 

 هاي زنبورداري
 7 

 اغوزلو

1 1  2 1  

 کهال

 زيامام کهر

 يح

 نيبز

 پنبه زبان

 بصرک

 اميرلو

 دربند

 زاغه لو

 سرشبار

1 
توسعه دستگاه 

 جوجه کشي
  1 2  1 1 اميرلو 1 

 1  کاشت زغفران 12

 اردهين

1 1  2 1  

 غالم ويس

 ارقين بالغ

 رلويام

 شهيداباد

 داشبالغ

 قجور

11 
گلستان گل 

 محمدي
 1 

 غالم ويس

1 1  2 1  

 حسام اباد

 زاغه لو

 استرود

 ارقين بالغ

12 

تسهيالت کاشت 

ذرت از طريق 

 تيوپ هاي نواري

 12 

 امام کهريز

 اميرلو  1 1  1 1

 قره کهريز
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 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 3محوري 

لويت وا

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 1دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 1 7 8 1 12 11 

 اردهين

 سراب

 بصرک

 1  کاشت سير 13

 /پنبه زبان

 /رلويام /قشقجه

 بالغ نيارق

1 1  2 1  

14 
کاشت گياهان 

 دارويي
  1 2  1 1 قجور 1 

15 
 مرکزيت توليد

 بذر
 2 

 ياستي بوالغ
2 1  2 1  

 کهال

11 
کارگاه توليد 

 شيره انگور
  2 1  2 1 اغوزلو 1 

  2 2  2 1 پنبه زبان 2  زني کارگاه رشته 17

18 
احداث باغات 

 پسته
  1 2  1  /آغوزلوزاغه لو 1 

 4  پرورش شتر مرغ 11

 د آباديشه

 نيبز      

 پيرمرزبان

11 
کارگاه بسته 

 بندي حبوبات
  2 2  2 1 گل تپه 2 

22 
فرش  کارگاههاي

 و ابريشم بافي
 32 

 حسام اباد

1 3  3 3  

 قزل بالغ

 قشقجه

 عموکندي

 پيرمرزبان

 قجور

 ياستي بوالغ

 اميرلو

 زاغه لو

 اردهين

21 
 يهاکارگاه

 خياطي
 14 

 شهيداباد

1 2  3 2  

 محمدخلج

 قشقجه

 پيرمرزبان

 محمدخلج

 حسام اباد

 گل تپه

 پنبه زبان
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 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 3محوري 

لويت وا

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 1دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 1 7 8 1 12 11 

22 
واحد کنسانتره و 

 خوراک دام
  2 2  2 2 بزين 3 

  2 1  2 2 توزلو/ غالم ويس 2  واحد بوجاري 23

24 

/  نمايشگاه

عرضه  فروشگاه

مستقيم مجسمه 

در محور تردد 

 جاده

  4 1  4 1 بالغقزل  3 

25 
معدن سن  

 روستا
  2 3  2 1 سراب 4 

21 
 بارتره ياگلخانه

 و سبزيجات
  1 2  1 1 قشقجه 1 

27 
تبديلي  عيصنا

 کلزا
  2 3  2 3 کهال 1 

28 
تبديلي  عيصنا

 ينيزمبيس
  2 2  2 4 کهال / بزين 22 

21 

سالن 

 چندمنظوره

 کشاورزي

  4 2  4 2 توزلو 1 

32 

مجدد  ياندازراه

واحدهاي 

دامداري تعطيل 

 شده

  1 3  1 1 ارقين بالغ 3 

31 
توسعه مجسمه 

 سازي
 22 

 نيارققزل بالع / 

 ميرلوبالغ/ ا
1 3  1 3  

32 
توليد و بسته 

 بندي خيار شور
  2 1  2 2 غالم ويس 1 

33 
توسعه واحدهاي 

 مليله کار
  4 1  4 1 يکند اسيق 8 

34 

توسعه و حفظ 

 يهاکارگاه

 خدماتي موجود

  4 3  4 1 ارقين بالغ 3 

35 

توسعه بخش 

توليد ادوات و 

-قطعات ماشين

 هاي کشاورزي

  2 1  2 2 حي 3 

 3  يزنبلوک 37
 ارقبن /شهيداباد

 قشقجه / بالغ
2 2  1 2  

  4 2  4 2 توزلو 1  باسکول 38
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 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 3محوري 

لويت وا

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 1دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 1 7 8 1 12 11 

31 

ايجاد و توسعه 

واحدهاي 

 يکارمنبت

  2 1  2 1 داشبالغ 8 

42 

 يهاکارگاهايجاد 

و  کارمنبت

 صنايع چوب

  2 1  2 1 غالم ويس 8 

41 

ايجاد صنايع 

براي  فراوري

 توليدات خيار

  2 1  2 2 اردهين 4 

  4 1  4 3 بزين / کهال 5  ايجاد سردخانه 43

44 

ايجاد رستوران و 

 مرکز خدمات

رفاهي و مسافري 

 در کنار جاده

  4 1  4 2 پيرمرزبان 4 

45 

خوشه ايجاد 

مجسمه و 

 سراميک سازي

  2 1  2 2 قزل بالغ 3 

41 
 يهاخانهايجاد 

 بوم گردي
  3 3  3 3 دربند 1 

47 
استخر 

 آب يسازرهيذخ
 4 

 / غالم پنبه زبان

 ويس
1 1  1 1  

48 

استخر ذخيره پي 

وي سي بر روي 

 چشمه ها

 32 

/ امام  اميرلو

کهريز /سراب/ 

 بصرک / اردهين

1 1  1 1  

41 

واحدهاي 

خدماتي و 

مشاغل کوچک 

 خدماتي

  4 3  4 1 بزين 4 

 32  گلخانه جديد 52

/  پنبه زبان
 قره/  آغوزلو

 /و زاغج / زيکهر

 / کهال

   محمدخلج

1 1  2 1  

  1 2  1 2 کهال 8  پمپ بنزين و گاز 51

 4  ماسه شويي 52

امام کهريز / 

/ دربند / سراب

 خانالر

2 2  2 2  

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 يزائاشتغالد و يتول يبرا يگذارهيسرما يهاطرح: فهرست 3جدول شماره  يحات کدهايتوض
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 4و فراکالن / شهرستان و باالتر  3، کالن / بخش 2، متوسط / دهستان 1: خرد/ روستا ياس / شعاع عملکرديکد مق 

 ت ي، صنعت )با اولو1و ...(  اني، پترورش ماکياديصت ،ي، زنبتورداري، نوغانتداري، دامتتي، بتتاغيزراع) يطرح: کشاورز يکد موضوع

 يفن آموزشکرد ارائه خدمات يبا رو يگذارهيسرما يهاطرح يبر اجرا ديتأک)با  يخدمات ،3 يدستع يصنا ،2( و معدن يليع تبديصنا

، يبوم شناخت-يطي)شامل مح هاطرحر يو سا 5 ي، گردشگر4( يلگرينقش تسه يفايمرتبط با روستتا در قالب ا يو عموم ياحرفهو 

 1( يو اقتصاد يفرهنگ-ي، اجتماعيکالبد

 و  هاتيمز، هاتيظرف، مرتبط با يربوميو غ يتوستتتط افراد بوم اجراقتابل ) ينيده مرتبط بتا کتارآفريتا ين محور: طرح دارايکتارآفر

 2ر يو خ 1در روستا(، بله  ديتول يمحورها

 و دارا بودن  ي، شتتعاع عملکرديزائاشتتتغالد، يبر توان تول يمبتن يشتتنهاديپ يگذارهيستترما يهاطرحطرح در ستتطح بخش:  تياولو

 3سوم  تياولوو  2دوم  تياولو، 1اول  تياولو: يبندتياولو يشوند. کدها يبندتياولو ينيکارآفر يهادهيا

 يع دستي، صنايراث فرهنگي، اداره کل م2، سازمان صنعت، معدن و تجارت 1 ي: سازمان جهاد کشاورز4مرتبط  يکد دستتگاه اجرائ 

 4 ياجرائ يهادستگاهر يو سا 3 يو گردشگر

 (.شوديمدرج  2وست جدول شماره يف در پيبا درج شماره رد هاطرححات ي)توض 2ر يو خ 1ح دارد: بله يطرح توض 
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 يعمران يهاپروژه -1-13

 ج مطالعه مشخص شده است.ينتا يبندجمعمستخرج از  يعمران يهاپروژهو  هاطرحر يدر جدول ز

 يعمران يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا يدستگاه متول

اعتبار 

ون يلي)م

 ال(ير

فصل / 

 برنامه
 تياولو

و پرورش /  آموزش

 يت بدنيترب
 پيرمرزبان

ورزش و سالن  يبرا آموزدانشاز  يرستان خاليقرار دادن دب ارياختدر 

 يورزش
      

       يزليد يهاچاهنمودن  داربرق محمدخلج برق

       ييهوا اورژانس ياندازراه  قشقجه بهداشت

 راه

       سيغالم و -توزلو -نياحداث راه بز  توزلو

       اندنمودهنفر فوت  1روستا که  يدان و بلوار در وروديجاد ميا حي

 قشقجه

سرشبار و حسام اباد و گل تپه به  ياز روستا آسفالتهاحداث جاده 

رمرزبان يپ ير روستاياز مس اآلنکه  لومتريک 5 قشقجه به طول يروستا

 .کننديم آمدن اباد رفت و يبه زر لومتريک 45به طول 

      

       هاپلل در کناره ينصب گارد شهيداباد

       يجاد دو پل بتنيا اردهين

 شهيداباد
 به ان از دو سمت روستاييو تردد روستا و محل عبور روهاادهيپ ساخت

 يجاده اصل
      

       به توزلو يراه ارتباط غالم ويس

 گاز
 يروستاها

 ماندهيباق

گاز  يروستاها

 نشده يکش

       يگاز کش

 ييروستا آب

       آب نيتأمر منبع ييتغ سراب

       شرب آبشبکه  محمدخلج

       يو کنتور گذار يکاهش سخت کهريزقره 

       شرب آبر مکان منبع ييتغ امام کهريز

شرب به منظور رفع مشکل  آبنمودن چاه حفر شده  يبه برق يازمندين  بزين

 شرب روستا آببودن  يآهک
      

شرب به منظور رفع مشکل  آبنمودن چاه حفر شده  يبه برق يازمندين  حي

 شرب روستا آببودن  يآهک
      

       يدنيآشام آب يهالولهمنبع و  يبازساز قزل بالغ

       ر منبعييشرب و تغ آب يکشلولهر يتعم بصرک

       نياز زاغج به سقرچ يدنيآشام آبو انتقال  يکشلوله سقرچين

       و قابل شرب يشرب بهداشت آبو انتقال  يکشلوله اورگنجه

       و قابل شرب يشرب بهداشت آبو انتقال  يکشلوله داش تپه

 پنبه زبان
شيرين پيرامون روستا به داخل روستا به فاصله  آبمسير منبع  يکشلوله

 متر 122حدود 
      

       قيشرب و حفر چاه عم آب نيتأم شهيداباد

شرب  آب نيتأم يبرا يميچشمه قد يکشکانالو  ريو تعم يه روبيال پيرمرزبان

 روستا يکاف
      

 يامنطقه آب

       ش آنيو درخواست افزا ينچيا 1 قيمجوز چاه عم يدارا شرور

       شرب آبق يصدور مجوز چاه عم ارقين بالغ

       هاچاهدر صدور مجوز اندازه برداشت از  آبنظر کارشناس اداره  ينيبازب امام کهريز

 اد مسکنيبن

       شوديمکه باعث مهاجرت  يطرح هادت در يبا فور يبازنگر قشقجه

       م و محدوده روستايش حريو افزا يطرح هاد يبازنگر شهيداباد

       مسير عبور سيالب از داخل روستا يکشکانال پنبه زبان

       يطرح هاد يازمند بازنگريم روستا و نيکمبود محدوده و حر قزل بالغ

       يد مسکونيجد يهانيزمبه  يازمنديل شدن محدوده و نيتکم غالم ويس

       رفع مشکل محدوده قره کهريز

       رفع مشکل محدوده و يطرح هاد يبازنگر حي

       ييروستا يطرح هادو اصالح  يبازنگر پيرمرزبان
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 )دنباله( عمراني يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 پروژهموضوع  نام روستا يدستگاه متول

اعتبار 

ون يلي)م

 ال(ير

فصل / 

 برنامه
 تياولو

 يت بدنيترب

       روستا ن فوتبال دريو زم ل پارکيتکم قشقجه

       ايجاد زمين ورزشي پنبه زبان

       ايجاد فضاهاي ورزش همگاني گل تپه

       ين ورزشيا زمياحداث سالن  زاغج

       انددادهن يريکه خ ين ورزشيل زميتکم بزين

       يسالن ورزش توزلو

 يجهاد کشاورز

       محور آب يه صنعتياحداث ناح کهال

       جاد بنديو ا يدارآبخوان غالم ويس

       آببراي ذخيره  بندآباحداث  اغوزلو

       يه صنعتياحداث ناح داشبالغ

       هادامون دام و ارتقا بهداشت يناسيواکس ارقين بالغ

       سطحي يهاآبباغات انگور براي هدايت  يکشکانال اغوزلو

       تعمير و بازسازي قنات سرشبار

    ن مزرعه با قنات و چشمهيب يکشکانال قشقجه

    ن مزرعه با قنات و چشمهيب يکشکانال يکند اسيق

    ن مزرعه با قنات و چشمهيب يکشکانال سراب

 ارقين بالغ
نه يبدون هز ين افراد در روستا حتيح دام به افراد زبده. ايصدور مجوز تلق

 دارند نامهيگواهو  يليتکم آموزشاز به دوره يو ن کننديمکار 
      

       يکنترل تب برفک کهال

 ي/ بخشدار ياريده

       کانال جاديا ياستي بوالغ

 داش تپه
 بيآسزش و ير رياخ يروستا که با بارندگ يپل اصل يو بازساز ميترم

 ن وجود داردب آيزش و تخريو امکان ر دهيد يجد
      

 پيرمرزبان

خانوار  يس ساله دارد و 42قدمت پل داخل روستا که  ير و بازسازيتعم

ل و يس نيترکوچک که در صورت وقوع اندگرفتهپل قرار  ين سوآ

 شوديمب و نابود يتخر يبه راحت يباراندگ
      

       آبه يد دستگاه تسويخر عموکندي

       مسير عبور سيالب از داخل روستا يکشکانال گل تپه

 422ل کانال احداث شده در روستا: کانال داخل روستا که به طول يتکم قجور

 انجام شده است. يارينه دهيبا هز متر 222که  باشديممتر 
      

       شوديمهم  يمانيس يمتر 1 يهالولهپل کوچک داخل روستا: با  سرئين

 محمدخلج

و  يگرفتگ آبمتر که از  322در داخل روستا به اندازه  احداث کانال

ه ان و بييروستا آمدجاد گودال که مانع رفت و يو بارش برف و ا يبارندگ

 .، مانع شودشوديمان به مدرسه آموزدانشخصوص 
   

       روستا يجوو خر يدومجسمه در ور يهاالمان يطراح بالغقزل 

       آبه يد دستگاه تصفيخر دربند

ع ي/ صنا ياريده

 يدست

       گوسفند و ... . آبشخورره يجاد ذخينه از چشمه با اياستفاده به بزين

       يقلعه اسحله دار باش يبنا يو نگهدار يبازساز کهال يع دستيصنا

 / صمت يدستع يصنا

       يديتول يهافرش يبرا يبرند ساز سراب

       لو فرشبره عرضه تايت زنجيتقو خانالر

       د تابلو فرشيتول يهاحلقهت يو تقو يبرند ساز داشبالغ

       مزد در زنجان يجاد شورايا سراب

       يديتول يهافرش يبرا يبرند ساز قره کهريز

       يديتول يهافرش يبرا يبرند ساز امام کهريز

 اورگنجه ته امداديکم
به خصوص  هاآن يدامدار لهيو طو ييروستا يهاخانه يو نوساز يبازساز

 سرپرست يو ب بضاعت يب يخانوادها
      

اطالعات و  يفناور

 ارتباطات
    نترنتيف تلفن همراه و ايا شبکه ضعي يآنتن ده غالب روستاها
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 )دنباله( عمراني يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا يدستگاه متول

اعتبار 

ون يلي)م

 ال(ير

فصل / 

 برنامه
 تياولو

 ت بحرانيريمد

   ليت سيکانال هدا ياجرا قره کهريز
  

  
  

  

       و پلل يمقابله با س يوارهايجاد ديا امام کهريز  

       ل بنديجاد سيا عموکندي

       ليل سيجاد پل بر مسيا يکند اسيق

       روستا يل بند در ورديجاد سيا دربند

       ل بنديجاد سيا بصرک

 يعيمنابع طب

 3    5222  آبفعاليت هاي آبخيزداري براي ذخيره  گل تپه
       ل بنديو س يدارآبخوان اميرلو

  3   5222  آببراي ذخيره  بندآباحداث  سرشبار
       روستا يل بند دستيت سيتقو سرئين

 / يعيمنابع طب

 ياريده
 3    52 ستياحشام ن يبرا آب: در تابستان آبره يآبشخور ذخ سرئين

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 يعمران يهاپروژهجدول فهرست  يحات کدهايتوض

 4و فراکالن / شهرستان و باالتر  3بخش ، کالن / 2، متوسط / دهستان 1: خرد/ روستا ياس / شعاع عملکرديکد مق 

 يبندتياولواز توسعه روستا/روستاها  يبانيدر پشت ياثربخشتبر  يمبتن يشتنهاديپ يعمران يهاپروژهپروژه در ستطح بخش:  تياولو 

 3سوم  تياولوو  2دوم  تياولو، 1اول  تياولو: يبندتياولو يشوند. کدها
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 روستاهااز يمورد ن يآموزش يهادورهفهرست  -1-14

 مطالعه مشخص شده است. جينتا يبندجمعاز روستاها مستخرج از يمورد ن يآموزش يهادورهر فهرست يدر جدول ز

 از روستاهايمورد ن يآموزش يهادوره: فهرست 15جدول 

 4 آموزش 3 آموزش 2 آموزش 1 آموزش نام روستا

 توزلو
 تابلونقشه  يطراح آموزش

       فرش

 ب خاکيتخر کشت نهيبه يالگوها بزين
اصول استفاده از سموم 

   و آفات

 ب خاکيتخر نه کشتيبه يالگوها کهال
اصول استفاده از سموم 

   و آفات

 و نقشه تابلو فرش يطراح غالم ويس
ر دام و به يکاهش مرگ و م
 ينژاد

 يآبتنوع کشت  کاشت زعفران

       آشنايي با اصالح نژاد دام حسام اباد

 محمدخلج
ر دام و به يو م کاهش مرگ
       ينژاد

 اصول استفاده از سموم و آفات ب خاکيتخر حي
 ياصول نگهدار

 ينيزمبيس
 يدر استخرها يپرورش ماه

 دومنظوره

 و نقشه فرش يطراح آموزش قشقجه
و  يفرش باف يهاکالس

 ياطيخ
ر دام و يکاهش مرگ و م
 يبه نژاد

 ستيط زيحفاظت از مراتع و مح 

 زاغج
ن و يگزيجا يهاکشت آموزش

 يآبتنوع کشت 
   يمشاغل خانگ آموزش يمشاغل فن آموزش

 شرور
بهداشت دام و  يهاآموزش

       هاآنر يکاهش مرگ و م

 استرود
بهداشت دام و  يهاآموزش

 هاآنر يکاهش مرگ و م
     و نقشه تابلو فرش يطراح

 ارقين بالغ
بهداشت دام و  يهاآموزش

       هاآنر يکاهش مرگ و م

 ياحرفهو  يفن يهاآموزش پيرمرزبان
، گل زعفران کشت يهاآموزش

     يمحمد

     کشت تنوع کشت آموزش ياحرفهو  يفن يهاآموزش شهيداباد

 گل تپه
 ير و به نژاديکاهش مرگ و م
       دام

       ره از انگورياستحصال ش اغوزلو

 اميرلو
ن در يکشت نو يج الگويترو

 يش بازدهيافزاجهت 
 نقشه و بازار فرش يطراح يپرورش ماه يارزنبورد آموزش

 يآبکاشت محصوالت  يالگو قره کهريز
پ و يکاشت با ت آموزش
 ياريآبد يجد يهاوهيش

با  يباففرش آموزش
   ديجد يهانقشه

 سقرچين
کاشت زعفران و  آموزش

 نيگزيمحصوالت جا
 ياحرفهو  يمشاغل فن آموزش

کاهش بهداشت دام و 
   ريمرگ و م

   يپروش ماه پرورش دام کشت يالگو اردهين

 قزل بالغ
با  يمجسمه ساز يهاکالس
 نو يهاطرحکرد و يرو

 کاشت زعفران يهاکالس
اصالح نژاد  يهاکالس

 انييدام روستا
ز نه اياستفاده کمتر و به يهاکالس

 ييايميو سموم ش کودها

 يياهان دارويکاشت گ آموزش کاشت زعفران آموزش قجور
 يهايدامدار آموزش

   سبک

       دام يهايماريبآشنايي با  پنبه زبان

آشنايي با مباحث فني فعاليت  ر داميبهداشت و مرگ و م زاغه لو
 هاي زنبورداري

    

 اسيق
 يکند

نه کاشت و يدر زم آموزش
 کشت يالگو

   يکارلهيمل آموزش دام ينگهدار آموزش

 سرئين
کاهش مرگ و بهداشت دام و 
       ريم



 ناستان زنجا يروستائ يدار منظومه هايو طرح توسعه پا ي، اشتغالزائيسند برنامه توسعه اقتصاد .................................................. 38

 از روستاها )دنباله(يمورد ن يآموزش يهادوره: فهرست 15جدول 

 4آموزش  3آموزش  2آموزش  1آموزش  نام روستا

 امام کهريز
ب کشت يترک آموزش

 يآبمحصوالت 
     پيکاشت ذرت با ت آموزش

     يپروريآبز آموزش ياريآب يالگوها آموزش سراب

       و نقشه تابلو فرش يطراح داشبالغ

 ن کشتينو يالگوها آموزش بصرک
ک ي يتمام شده برا يبها دوره

 يميو د يآبهکتار 
پرورش زنبور و  آموزش

 يماه
متناسب با  يهايقالبافت  آموزش

 از بازارين

 سرشبار
آشنايي با مباحث فني فعاليت 

       هاي زنبورداري

ياستي 
 بوالغ

 ژه گندمياصالح نژاد به و
متناسب با  يباففرش آموزش

     از بازارين

 قره محمد
بهداشت دام و کاهش مرگ و 

 ريم
     اصالح نژاد دام

 يباففرش آموزش يفن يهاآموزش عموکندي
بهداشت دام و کاهش 

   ريمرگ و م

 خانالر
 ينقشه و منابع طراح يطراح

       فرش تابلو

 يکشاورز آموزش دام ينحوه نگهدار آموزش دربند
 يباف يقال آموزش

 از بازاريمتناسب با ن
 يزنبوردار آموزش

 اورگنجه
ر دام و به يکاهش مرگ و م
       ينژاد

 داش تپه
ر دام و به يکاهش مرگ و م
       ينژاد
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