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 1 ...........................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /شهرستان خدابنده

 ام استاندارپی

ای و ايجاد بسوتر لازم برای شوکوفايي و پیشرفت عدالت ريزی توسوعه منطقهدر همسوويي و همگرايي با اهداف برنامه

های عه پايدار منظومهقانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توس 21بند الف ماده  1محور روسوتاها، اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 21/12/26ريزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتايي برابر مصوووبه شووورای برنامه

منجر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  "های روسووتايي اسووتاناقتصووادی، اشووتغالزايي و طرح توسووعه پايدار منظومه

 ه عنوان سنتز مطالعات شده است.های استان زنجان بهای تابعه شهرستانبخش

به  بخشياشوتغال پايدار و رونق کسوب و کار، تقويت اقتصواد محلي صادرات محور، توانمندسازی اقتصادی و تنو 

وری، به عنوان بخشي از پیامدهای اقتصادی اقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزايش سوطح درآمد و ارتقا  سطح بهره

 باشد.نتايج اين مطالعات ميمورد انتظار از رهگذر اجرای 

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

های منتخب ملي و اسوتاني بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد در زمره طرح "روسوتايي اسوتان

ريزی استان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي اهتمام سوازمان مديريت و برنامهمسوکن انقلاب اسولامي کشوور و 

 استان و مشارکت مسئولان استاني و شهرستاني در آستانه اجرای نتايج قرار گرفته است.

آمیز های به عمل آمده و به منظور انجام موفقیتضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهي و همکاری

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

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

 هایبندیشووهرسووتاني راهبری نمايند. اولويتهای های تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت ظرفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ريزی شووهرسووتانناشووي از محدوديت منابع، مبتني بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاری های سووورمايههای عمراني و طرحها، پروژهمقامات محلي در روسوووتاها از عوامل م ثر در پیشوووبرد فعالیت

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبو  استاني و فرمانداری و همچنین بخشي و فرابخشي شهرستان هایدسوتگاه -2

 با رعايت ملاحظات لازم به اجرای نتايج مطالعات همت گمارند.

ريزی اسووتان، ضوومن هماهنگي بخشووي و فرابخشووي در عملیاتي نمودن نتايج مطالعه، سووازمان مديريت و برنامه -3

منابع و امکانات اسوتاني و ملي برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کمیي و کیفي  نسوبت به راهبری تخصویص

 مورد انتظار اهتمام نمايد.

ها اداره کل بنیاد مسوکن انقلاب اسلامي استان ضمن پیگیری و هماهنگي با مديريت ملي، نسبت به اجرای پروژه -1

های اسووتاني را به شووورای عملکرد دسووتگاه گانه اسووتان اقدام و گزارش 11های های مرتبط با منظومهو طرح

 ريزی و توسعه ارائه نمايد.برنامه



 استان زنجان های روستاييسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعة پايدار منظومه  ....................................................................... 2

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

در تأمین  های اجرايي موجود و مشارکت میداني دهیاران و شوراهای اسلامي روستا،اسوتفاده از سازمان و ظرفیت

 کند.های پیشنهادی تأثیرگذار بوده و کمک شاياني مياهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( آغاز و با فعال1111بايسوت از سوال پاياني برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتايج مي  -6

تداوم  1111افق  های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستايي در برنامه هفتم تااندازی ظرفیتراه

 يابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقي

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

ا زايي روستايي بهای توسوعه روستايي، تدوين برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاش و اجرای برنامه

، 21لف ماده بند ا 1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تکالیف جز  هدف تقويت اقتصوواد محلي و منطقه

صوورت سالانه در استان و برنامه به 21هزار برنامه روسوتايي نمود. تهیه  1ها را مکلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

شورح خدمات معین با محوريت سوازمان برنامه و بودجه کشوور در دسوتور کار استان قرار گرفت. اين مهم در تکمیل 

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی، بای به برنامهوستا و استمرار نگرش پهنههای توسعه استان تا سطح رسولسوله برنامه

ه های توسعها و روسوتاهای اسوتان منتهي گرديد تا برنامه آمايش سورزمین و استان، برنامههای کل بخشتهیه برنامه

ی روسووتايي در هامهمنظو داريپاهای طرح توسووعه ها را کامل نمايد. در اين راسووتا تلفیق برنامهفضووايي شووهرسووتان

خانوار( به  21های توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزايي روسوتايي )برای تمام روستاهای بالای با برنامه گانه 11های بخش

ريزی و توسعه استان با همراهي اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي عنوان تصمیم راهبردی به تصويب شورای برنامه

منتهي شوود و مقرر گرديد ضوومن اجرای شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوين اسووناد نامه اسووتاني و مبادله موافقت

 ای و مديريت کمیته راهبری مورد اهتمام قرار گیرد.در قالب خدمات مشاوره (بخشي/ روستايي/ تلفیقي)

نیاد و ب ريزی و توسوعه اسوتان، سازمان برنامه و بودجه کشورامید اسوت نتايج حاصوله که به تائید شوورای برنامه 

مسکن انقلاب اسلامي کشور رسیده است، به رشد و شکوفايي اقتصاد محلي و توانمندسازی ذينفعان منجر گردد و آثار 

ها، همزمان با رشد های آتي در حساب تولید استان شاهد باشیم. بديهي است استمرار برنامهاقتصوادی آن را در سوال

 د داشت.اقتصادی، توسعه پايدار محلي را در بر خواه

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

ريزی و بنیاد مسووکن انقلاب اسوولامي اسووتان و همچنین کلیه عوامل مديريتي و اجرايي در سووازمان مديريت و برنامه

 گردد.ي و دست اندرکاران محلي تقدير و تشکر ميهای اجرايفرمانداران، مديران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 رامین میرزايي

 ريزیرئیس سازمان مديريت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدير کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهرزیي و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استاو ربانمهمدیریت ن مازسا گیري اسناد اهي زری که رد شکلن زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نمايد.اري میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهي روستایی استان زنجانطرح توسعه اپيدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادي، اشتغالزایی»

گاهرزیي و توسعه، ااستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شوراي ربانمه  نهاد.مردم اهياهي ستادي و سازمانستانداري، دست

گاهرزیي، فرماندارياهي ربانمهاه: کمیتهشهرستان  اهي اجرایی.اه و دست

 سفیدان و معتمدین محلی.اه، اعضاي شوراي اسالمی روستااه، دهیاران، ریشاه و روستااه: بخشداريبخش

انداز سامان، راژان آب زاگرس، سبز ساماهن رزیي چشمعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمهسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبري مطال 
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 ...........................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /ابندهشهرستان خد

 کلیات

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

ر های گسترده دگذاریای که، سرمايهبه گونه ؛اندهای اقتصوادی، اجتماعي و فرهنگي تجربه کردهمتفاوتي را در زمینه

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

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

 محدودتری بوده است.

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

گذاری متأخرتر را کاهش ه سوورمايهگذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولي عوامل تولید شووده و بازدسوورمايه

 ود.شگذاری جديد مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف ميبنابراين رشد روستا به صرف انجام سرمايه؛ دهدمي

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

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

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

 تسريع نمود.های جديد گذاریسرمايهروستا را با 

ای و يک بعدی وری عمومي در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهتگذاری و سیاسسورمايه 

 کننده متوقف يا و کاهنده عوامل توانمي کلي بندیدسووته يک در نیازمند رويکرد سوویسووتماتیک و فرآيندی اسووت.

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

ف
دی

ر
 

عمومی موانع 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنيشکاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

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

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

های به دلیل ناکارآمدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتايیان منتهي ميهای سوورمايهدرآمد و انگیزه

 دهداصلاحي، فرايند تار عنکبوتي قیمت در بیشتر محصولات ر  مي

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری صنعتي بزرگیاستگیری ساز قانون تقسویم اراضوي و قانون ارو و عدم شکل متأثر

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

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

 وظ نشده است.بهای تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملح

3 
تقلیل  و محدوديت

 منابع آبي

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

 وافزايش شديد تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضي زير کشت آبي  ،دهه گذشته

های از طرفي عدم انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه اين 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

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

توان تولید را . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی ميهای کشاورزی استروسوتا از محل فعالیت

 دو تا سه برابر افزايش داد.

1 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستايي و ... فاضلاب آب طبیعي، منابع ای،منطقه آب های اجرايي نظیر جهاد کشواورزی،دسوتگاه

دسووتگاهي و ضووعف  بین جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگي

 ها در حوزه روستا شده استگذاریويي سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست



 های روستايي استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعة پايدار منظومه  ....................................................................... 8

ف
دی

ر
 

عمومی موانع 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 
کمبود نیروی انساني 

 ماهر و متخصص

 پايین بودن سطح شود.افزوده بیشتری ميتخصص منجر به ايجاد ارزش شوود کهدر اقتصواد بیان مي

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

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شکاف  ریها به تغییر رفتاسوخت آن

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

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

شوند که با اين شرايط باعث کاهش نیروی کار ماهر، وب خود، مجبور به مهاجرت ميمخالفت و سورک

 نوری پايیو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسواني و حفظ بافت جمعیتي هایکارآفرين و سورمايه

جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلي،  درصد 3گردد. در آمريکا فقط مي

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  درصد  33کنند اما در ايران با وجود ات هم ميصوادر

 برد.سنتي و معیشتي به سر مي

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

های زينتي، دارويي، زعفران و گل کاشوت محصولات جايگزين و پربازده همانند تغییر الگوی سونتي و

 پردازند.مي ساير محصولات کشتي ديگر

6 

و نظارت  نبود مديريت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلي در 

برداری از منابع بهره

 طبیعي

بايد عدالت باشوود، ميها و مراتع جز  منابع نسوول فعلي و آينده ميچراگاه خاک، از آنجا که منابع آب،

برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتي را نیز ای باشود که نسول حاضر ضمن بهرهگونه بین نسولي به

های گذاری اصولي و مديريت و نظارت بر منابع خدادادی، آسیبمحفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

ر ن دوبا ادامه اين روند در آينده نه چندا که های تجديد ناپذيری زده،جدی به اين منابع دارای آستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهي و زيرساختي 

گذاری بجای سرمايه

 اقتصادی در روستاها

های زيرساختي و رفاهي روستاها انجام شده؛ با وجود های سنگیني که در حوزهگذاریبا وجود سرمايه

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

 سازیدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهای رفاهي و زيرساختي بوده است و توانمندسازی و ظرفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی آن

8 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکاهبرخلاف سواير کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه، کارگ در روسوتاهای ايران

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

و از سويي عدم حمايت، پشتیباني و ترغیب  روستايیان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتي به مدرن

 باشد.ربط ميها از نظر مالي و علمي از سوی مسئولین ذیآن

2 
کشاورزی و  تله نهادی

 تولید سنتي

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

داری ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنياست. در برخي بخش

 با چندين دهه و قرن گذشته ندارد
 

 درو تحول در آن نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعي  است ی محور اصولي اقتصاد روستاکشواورزاز آنجا که 

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.، بخش مهمي از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودروستاها محسوب مي

ند يل آثار اين عوامل نیازمتوان گفت که کاهش و تعدوری، ميبر اساس نتايج حاصل از بررسي موانع عمومي ارتقای بهره

گذاری، اختصاص منابع مالي، اصلاح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش دار در حوزه سیاستزمان و تغییرات معني

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

های روستايي، چکیده گزارش بخش توسعه اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعه پايدار منظومهانتظار از تدوين برنامه 

 .شودهای زير ارائه ميبه شرح سرخط خدابندهمرکزی شهرستان 
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 مقدمه

 چهاراين بخش دارای  باشد.به مرکزيت شهر قیدار مي های چهارگانه شهرستان خدابندهيکي از بخش بخش مرکزی

، دهستان سهرورد به محمودآبادمرکزيت  به دهستان خرارودبه مرکزيت دوتپه سفلي،  ابنده(دهستان حومه )خد

خانوار و  21بالای  روستا 61شامل به مرکزيت شهر کرسف است. اين بخش  دهستان کرسفو  شهر سهروردمرکزيت 

ه شهری ب نقطه 1دارای اين بخش  .ترين رود بخش استخرارود مهمرودخانه فصلي خانوار است.  21روستای زير  11

 .باشدميقیدار، نوربهار، کرسف و سهرورد  هاینام

 ایمنطقه هایهشبک تيبر تقو تأکیدبا  ،ييروستا هایمنظومه داريتوسعه پا ييفضا ريزیبرنامه کرديمطالعه با رو نيا

 یزسا ينوردفرا منطقه و روستا با منطقه و  یاقتصاد یوندهاپی و شهر –روستا  یوندهایپ تيموجود، تقو ایپهنهو 

 است. يمشارکت ييالگوقالب در  یاقتصاد یوندهایپ انيجر

بالقوه اقتصادی و اجتماعي منظومه، برنامه پیشنهادی برای کمک به ايجاد  هایظرفیتدر اين مطالعه با شناسايي  

و  یاقتصاد یارتقا یه الگومطالع نياست. در امعرفي شده روستاها  یاقتصاد وریبهرهارتقا منظومه و  هایپیشرانه

 شده است. شنهادیو پ يطراحاجتماعي و فرهنگي  –اقتصادی بسته محرک  11منظومه در قالب  ياجتماع
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 شهرستان خدابنده مرکزی بخش یتبیین و تحلیل وضعیت موجود روستاها -1

 وضعیت بخش هایشاخص -1-1

 بنده و استان زنجانشهرستان خدا یبخش مرکز تیجمع یقیتطب یهاو شاخص هاریمتغ -1 -1-1

هزار نفر و  1،111، جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1321بر اسواس نتايج سورشووماری عمومي نفوس و مسوکن سوال 

 درصد بوده است. 3271و  6173در استان به ترتیب  ينیروستانشو  ينیشهرنشضرايب 

روستا دارای سکنه و  213نفر در هزار  311، به تعداد بیش از هزار نفر 316از جمعیت روسوتايي استان با بیش از 

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

خانوار،  21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  111خانوار و بیشوتر،  21، تعداد روسوتاهای دارای 1321در سوال 

 روستا بوده است. 123

)روستاهای  روستاهادرصد  11درصود جمعیت روستايي، در حدود  21، حدود در مناطق روسوتايي اسوتان زنجان

 21درصود روسوتاها )روستاهای دارای  22درصود جمعیت روسوتايي، در حدود  871خانوار و بالاتر(، حدود  61دارای 

وستاهای درصد روستاها )ر 21 حدوددرصود جمعیت روستايي، در  176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشديم 1خدابنده به شرح جدول شماره  شهرستان مرکزی، بخش جمعیت تطبیقي یهاشاخص و هامتغیر
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 شهرستان خدابنده و استان زنجان یبخش مرکز تیجمع یقیتطب یهاشاخصو  ریمتغ -1جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

 ینیروستانش

 درصد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( اتعداد روست

مکان، 

مزرعه و 

... 

 کل ییروستا شهری کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21 

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 1،181 28 113 318 1،111 331،633 311،111 123 111 213 3271 316،281 111،111 1،111،161 استان

 312 31 138 111 1،222 21،222 22،228 13 182 221 6171 22،611 61،823 161،123 شهرستان خدابنده

 221 31 612 121 212 11،123 11،312 1 68 11 1871 11،636 18،362 23،111 بخش مرکزی

 1 32 231 131 1،122 1،112 8،611 32 32 61 6272 8،611 3،823 12،121 بخش افشار

 1 16 621 618 16 26،388 26،131 1 38 32 8271 26،131 1،661 32،122 بخش بزينه رود

 1 1 112 121 12 12،212 12،221 3 11 11 1372 12،228 1،131 26،261 بخش سجاسرود

نسبت شهرستان به 

 استان
1176 271 2878   2172 2176 2273 2271 2272 2371         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
1671 1171 1178   3373 3171 1673 1171 1171 1672         

نسبت بخش افشار به 

 شهرستان
176 172 876   2871 1176 1171 871 171 1871         

نسبت بخش بزينه رود 

 به شهرستان
1271 871 2671   1173 2172 273 2676 2672 371         

 ودنسبت بخش سجاسر

 به شهرستان
1671 1178 2171   2172 2172 171 2171 2173 172         

 1321: سرشماری عمومي نفوس و مسکن منبع
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 جمعیت تحولات -1-1-2

 روستاهای که توان معمولارظرفیت پايداری زيستي و اقتصادی روستا است.  هایشاخصيکي از  آنجمعیت و تحولات 

تعداد جمعیت منظومه روستايي  1خاصي هستند. شکل شماره  هایمزيتو  هاانمندیتونگهداشت جمعیت را دارند حائز 

جمعیت روستايي منظومه )روستاها( دهد. های ديگر خدابنده را نشان مينسبت به جمعیت روستايي منظومه مرکزی

 آندر  1321 تا 1311ساله در دوره  21نفر بوده است. متوسط سالانه رشد جمعیت  11113، 1321مرکزی در سال 

های ديگر بخشبرخي از دهنده خرو  جمعیتي از روستاهاست. اين بخش در مقايسه با بوده است که نشان –. 61

رسیده  1321خانوار در سال  12221به  1311در سال  8112تعداد خانوار از  داشته است. کمتری خرو  جمعیتي

دهنده درصد در هر سال است که نشان 1762برابر با  1321ا ت 1311ساله در دوره  21است. متوسط سالانه رشد خانوار 

 افزايش مستمر تعداد خانوار )با کوچک شدن ابعاد خانوارها( است.

 گر خدابندهید یهامنظومه ییت روستاینسبت به جمع مرکزی ییت منظومه روستایرات تعداد جمعییتغ -1نمودار 

 

 .هایسرشمارران، مرکز آمار اي منبع:

 بخشغالب  هایمهارتدرآمدی و و  یساختار اقتصاد -1-1-3

(، عرضه یو دامدار آبيو  ديمبر محورهای کشاورزی )زراعت به ترتیب  مرکزیساختار اقتصادی منظومه روستايي 

 شکل گرفته است. مشاغل مهارتي و نیروی کار به روستاها و مناطق ديگر
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1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395



 13 ........................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /ابندهشهرستان خد

 مرکزیمنظومه  یدرآمد یمنابع اصل -1شکل 

 مشاور یهاافتهيمنبع: 

دهد. منظومه را نشان مي روستاهایی غالب نیروی کار شاغل در کشاورز یرغهای ها و حرفهدر جدول زير مهارت

 باشد.های مهم منظومه مرکزی ميمشاغل ساختماني، خیاطي و پوشاک و نیروی کار ساده فصلي از حرفه

 مشاغل خاص و مهارتی دارای قابلیت تقویت در منظومه مرکزی -الفول جد

 حوزه فروش يا خدمات )نفر(برآورد میداني اشتغال  نام روستا عنوان

 تهران، کر  و شمال عمدتار 2111 غالب روستاها منظومه مشاغل ساختماني

خیاطي و کارگاه 

 یدوزیسرپوشاک و 
 تهران 21111 ابهر -رروستاهای واقع در محور قیدا عمدتار

 های تحقیقمنبع: يافته

و آبي( همه روستاها)گندم ديم •

(ابهر-روستاهای واقع در خط قیدار)سیب زمیني •

(جرين-روستاهای واقع در خط قیدار)گوجه فرنگي •

درصد سطح کشت گندم، صرفا خود 11)يونجه و جو •
(مصرفي

حبوبات•

زراعت

(راس211111)دام سبک •

(راس18111)دام سنگین •

(واحد11)مرغداری •
دامداری

(  نفر شاغل121)قالي ابريشم •

(نفر شاغل81)فرش پشمي •
صنایع دستی

(نفر شاغل2811)مشاغل ساختماني •

(نفر شاغل2111)خیاطي و تولید پوشاک•

امور اداری و شرکت ها•

نیروی کار ساده و فصلي•

عرضه نیروی کار یا مشاغل 
مهارتی
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 هاتیقابل -1-2 

های اکولوژيکي بیشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل به های اقتصادی و برخي ظرفیتقابلیت

ی ورقای بهرهارت که ترين محور درآمدی منظومه استهای پايین اثرگذاری دارند. دامداری سبک اصليترتیب با وزن

 .داری در افزايش درآمد منظومه خواهد داشتتأثیری معني آن

 کیاکولوژ الف(

 ؛داری و استخر ذخیرهها در بخش شمال شرقي و غربي منظومه با قابلیت آبخوانهای سطحي و روان آبآب 

 ؛های حومه و خراروددشت کم شیب و فلات گسترده در دهستان 

 ؛مسیر با خرارود حاصل خیز هم نسبتار های زمین 

 )؛وجود روستاهای با قابلیت توسعه زنجیره گردشگری )قانلي، گلعلي 

 های عمیق بسیار خوبمنابع آب. 

 یو فرهنگ یاجتماع ب(

  ؛در بخشي از روستاها آبنر  پايین مهاجرت با وجود فقدان منابع 

 ؛استفاده از ظرفیت مشارکت مذهبي مناسب روستاها در توسعه روستا 

 ؛مذهبي مناسب روستاها در جهت توسعه روستا -ت مشارکت اجتماعي وجود ظرفی 

  های قوميفقدان طايفه بندی و ايل محوری و نزا. 

 یاقتصاد ج(

  ؛هاآننفر در  2111پوشاک با اشتغال حدود متعدد تولید  هایکارگاهتوسعه 

 ؛آبگذاری در استخرهای ذخیره سرمايه 

 ؛نتال اصیلاصلاح نژاد گاوهای شیری به دورگه سیم 

  ؛و خاکي بسیار خوب در روستاهای مجاور رودخانه بزينه رود در دهستان بزينه رود آبيظرفیت 

 ؛دهي به تغییر الگو کشت و زر تعريف وام جهت 

 ؛وری نگهداشت و پرورش دام سبک و توسعه محدود دام سبکارتقا دانش و بهره 

 ؛با آبیاری تحت فشار ترجیحار تیپ محور محمودآبادو  بند و سدهای خاکي روستاهای قانليبرداری از آببهره 

  ؛آناز مناطق تولیدکننده بزرگ گندم جو و محصولات زراعي استان و ظرفیت تکمیل زنجیره ارزش 

 سطح مناسب مکانیزاسیون. 

 یکالبد د(

 ؛های انرژیها، گاز، برق و شبکه بهداشت، مدارس پايه و حاملپوشش کامل شبکه راه 

 ؛یطرح هادها برای اجرای ر و پايدار شدن اعتبار دهیاریافزايش اعتبا 

 بخشي غالب مسکن روستايي در عمده روستاهای بزرگبازسازی و استحکام. 
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 یتیریمد ه(

 ها و ايجاد شرايط برای ، تسهیلات لايروبي قناتآبگذاری در حوزه قابلیت تغییر رويکرد نسبت به سرمايه

 ؛مشارکت بخش خصوصي و تعاوني

 ؛سازی قیمت زمین و کاهش محدوديت دسترسي به زمین مسکوني در روستایت ارزانقابل 

 های اقتصادی به جای رويکرد افزوده به زيرساختها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهیاریقابلیت جهت

 ؛کالبدی

 ؛هاآنپذيری بالا و اجرای بسته پیشنهادی توسعه منظومه در انتخاب روستاهای توسعه 

 ؛عريف وام صنعتي سازی به جای توسعه دام سبکت 

 ؛افزودهتعريف الگوی انگیزشي برای تعیین اعتبار دهیاری روستاها از محل مالیات بر ارزش 

 ؛صدور بیمه حوادو در برخي روستاها 

 ؛گذاریظرفیت مشارکت هدفمند اوقاف در راستای افزايش اشتغال با واگذاری اسناد موقوفه در صورت سرمايه 

 ؛گذاریهای قابل سرمايهزا در زمینهای اشتغالرسته در

 ؛ها با تعريف برخي عوارضقابلیت افزايش درامد دهیاری 

 درون روستا مثل مشروط شدن اعطای  یطرح هادها در های حقوقي اجرايي برای بازگشاييقابلیت اتخاذ رويه

 .اشتراک گاز

 ییفضا یسازمان و(

  ؛شهری مرکز و نیازمندی بهشهری برای دهستان پرجمعیت خرارود قابلیت رفع خلأ دسترسي به نظام 

 ؛ابهر برای توسعه خوشه پوشاک -ظرفیت بسیار مناسب محدوده قیدار 

 مزيت خوب مجاورت با مرکز شهرستان و سهولت دسترسي به خدمات. 

 هاتیمحدود -1-3

ترين وزن در ايجاد محدوديت در توسعه ها قابلیت کاهش يا تخفیف را ندارند. عوامل اکولوژيکي بیشهمه محدوديت

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

 منظومه را شامل اکولوژيک محور ضعف و تهديدهای بندی محدوديتبندی مستندات وزن اولويتاطلاعات ثبتي و جمع

 شوند.مي

 وژیکاکول الف(

 ؛های بسیار گستردههای عمیق با برداشتافت بسیار زياد سطح آب 

  ؛های بسیار زياد در مناطق مجاورهای گسترده و حفر چاهسطحي با برداشت آبمحدوديت و خشکي منابع 

  ؛شرب در غرب منظومه آبشرب و يا مشکل کمبود منابع  آبمحدوديت تأمین 

 ؛فرسايش شديد خاک 
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 ؛برداری از منابع مشترک و عدم نظارتگیری رقابت در بهرهلي به حفظ منابع طبیعي، شکلفقدان توجه کافي اها 

 ؛هاها و رودخانهکافي از سوی مراجع نظارتي/ دفع عمده فاضلاب در کانال

 ؛هاای به همدانيهای اجارهزمیني به ويژه زمینهای دارای کشت سیبتخريب منابع خاک در زمین 

  جود زمین کشاورزی با کیفیت پايین در غرب منظومهو و آبيفقدان منابع. 

 اجتماعی و فرهنگی ب(

  ؛)شرب و کشاورزی( آبيبه دلیل محدوديت منابع  عمدتار روستا  11نر  مهاجرت بالا در 

 ؛های موجودهای ترويجي کشاورزی در حوزه دام و پايین بودن اثربخشي آموزشفقدان آموزش 

 ؛هش اعتماد اجتماعي به ويژه به مسئولین و کاهش تعاون و همیاریکاهش سرمايه اجتماعي با منشأ کا 

  ؛درصدی در مقطع متوسطه به ويژه دختران 11ترک تحصیل بیش از 

 ؛کاهش کیفیت آموزش با کاهش جمعیت و فقدان معلم اختصاصي هر پايه 

 ؛با منشأ بیکاری عمدتارهای اجتماعي شیو  اعتیاد و آسیب 

  در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کاردوری از عادت به کار سخت. 

 (و مشترک های عمومی)محدودیت اقتصادی ج(

 ؛تغییرات زياد قیمت محصولات کشاورزی و ارسال علائم اشتباه 

  ؛بالای دام ریوممرگدامداری کاملار سنتي با 

 ؛برداریهای بهرهمقیاس کوچک زمین 

  ؛های آبیاری سنتيبا روش آبهدر رفت 

 ؛محدود در روستا با خرو  سرمايه توسط عمده مالکانگذاری سرمايه 

 فقدان الگوی بهینه کشت. 

 (در منظومه تریاختصاصهای محدودیت)اقتصادی  د(

 ؛ارزش زنجیره و برند فقدان پوشاک، تولید بودن دستمزدی 

  ؛(يفرنگگوجهو  ينیزمبیسفقدان صنايع مکمل و تبديلي )گندم و 

  ؛ات کشاورزی و سردخانهمحصول یسازرهیذخفقدان خدمات 

  ؛نوآوریپايین بودن روحیه کارآفريني و 

 ؛آبيمنابع  توجهقابل ناپايداری اقتصاد کشاورزی با کاهش 

  هااستانمرغوب کشاورزی به ساير کشاورزان ساير  یهانیزماجاره دهي. 

 کالبدی ه(

  ؛روستا 11شرب در  آبفرسودگي شديد يا فقدان شبکه توزيع، ناسالم بودن 

 ؛دست مجاور قیدارازير شدن فاضلاب قیدار به روستاهای پايینسر 

 ؛روستا 11گیری مهاجرت به دلیل تکمیل شدن محدوده در محدوديت توسعه روستا و شکل 
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  ؛و ناکافي بودن اعتبارات لازم طرح هادیعدم اجرای تمام فازهای 

 کمبود امکانات ورزشي مانند باشگاه و سالن ورزشي. 

 مدیریتی ی(

 ؛مانعت و پیگیری نهادهای متولي به ويژه منابع طبیعي از شخم زدن منابع طبیعيعدم م 

 ؛بخشي گذاریسیاستنامتوازن و در مواردی ناعادلانه در اجرا و  یهاهيرو 

 ؛بر صدور مجوزهابر و هزينهمسیر طولاني، زمانو  های بانکيمراحل سخت و آزاردهنده تضمین

  ؛در گذشته ح هادیطرمشارکت محدود اهالي در تنظیم 

 ؛تنش آمیز است هاآنها و ادارات و عدم تمايل به درگیری با مسائلي که حل کاری سازمانروحیه محافظه 

 توان محدود منابع طبیعي در برخورد با کشت مراتع. 

 ماتریس فضاییقالب  درمنظومه رگذار یتأث یهاتیو محدود هاتیابلق -1-0

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

دارند. اين الگو در استخرا   تریهمگنساختار اقتصادی، اجتماعي و جغرافیايي مشابه و همگن  هایحوزهآمد. 

اختصاصي  یهامحدوديتو  هاقابلیتدر اين جدول  .نمايدمي م ثریاختصاصي توسعه هر پهنه کمک  هایسیاست

 در جدول پیشگفتار اشاره شده است. آناست و موارد عمومي  تأکیدمورد  هایحوزه

دو تپه ، (A1) قانلي که باشديمپیشنهادی حوزه همگن  11ح عملکردی دارای وبر اساس سط مرکزیمنظومه 

 ،(C2) گوگجه يیلاق ،(C1) آبادحسین  ،(B2) آبادنور  ،(B1) آبادمحمود  ،(A1پرچین ) ،(A3توپقره )، (A2) سفلي

 .هستند هاحوزهبه عنوان مراکز اين ( E) قیدار و (D2) سهرورد ،(D1) کرسف

 ییس فضایماتر بخش در یکهای تأثیرگذار و محدودیت هاقابلیت -بجدول 

 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت نام روستا حوزه

A1 

 داشلوجه

سد سطحي مناسب /  هایآبمنابع 

کوهستاني  اندازچشمقانلي/  يخاک

 و مراتع خوب و بکر

عدم توجه به حفظ 

مراتع/ دام فراتر از توان 

 مراتع

استفاده از 

سد خاکي  ظرفیت

برای توسعه 

گردشگری و توسعه 

کشاورزی صنعتي/ 

 آبخیزداریفرصت 

 از بین رفتن مراتع

 قانلي

 چپقلو

A2 

 دوتپه سفلي

 هایزمینو  آبيوجود منابع خوب 

ی با کیفیت / داشتن کشاورز

/  توجهقابلجمعیت و نیروی انساني 

/ اشتغال توجهقابل آلاتماشیندام و 

 گسترده به خیاطي

 هایشیوهسنتي بودن 

آبیاری/ عدم تنو  کشت 

/ کمبود مهارت نیروی 

 کار

مرکزيت دهستان و 

روستای  ترينبزرگ

خدابنده با قابلیت 

ارتقا به شهر/ وجود 

واحدهای کارگاهي و 

نعتي / وجود ص

مجموعه کشت و 

 صنعت

کاهش منابع 

 زيرزمیني هایآب

 قیا آقچه

 دوتپه علیا

 نعلبندان
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 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت نام روستا حوزه

A3 

 بلگه شیر

 هایزمینو  آبيوجود منابع خوب 

کشاورزی با کیفیت / اشتغال حدود 

درصد نیروی کار به خیاطي و  31

تولید پوشاک/ داشتن جمعیت و 

داشتن  توجهقابلنیروی انساني 

/  توجهقابلنیروی انساني جمعیت و 

مجاورت با مرکز شهرستان/ زراعت 

 قوی

فقدان خدمات پشتیبان 

تولید نظیر سرخانه/ 

اوقافي بودن برخي 

روستا/ هدر رفت منابع 

ماه از  6قنات در  آبي

 هایزمینسال/اجاره 

کشاورزی به اجاره 

کارهای همداني /تخريب 

منابع خاکي/ تنو  کشت 

پايین/محدوديت در 

 ه فیزيکي روستاتوسع

فرصت ايجاد خوشه 

تولید پوشاک با 

اشتغال گسترده/ 

دسترسي آسان به 

 امکانات شهری/

 آبيافت منابع 

 منطقه

 بیجقین

 اهارمشکین

 توپقره

 شیخ الو

 ورجوشان

 قوشه کند

 آبادرحمت 

A0 

 ده شیر
دارای روحیه ديم خوب /  هایزمین

 هایايدهو پیگیری  نوآوری

جديد/ادوات خوب کشاورزی/اجاره 

/دارای شرکت تعاوني ایحرفهکار 

 فعال

 آبماه  1هدر رفت 

چشمه معادل دو چاه 

عمیق/ فقدان عادت به 

کار يدی و سخت/ 

 سطحي/ هایآبکاهش 

دسترسي آسان به 

 امکانات شهری/

نصف روستا وقف 

 قم است آستانه

 پرچین

 

 شهرستانک

 قطاربلاغي

 گلمکان

 رباط

B1 

 محمودآباد

 هایزمینو  آبيوجود منابع خوب 

 سبتارنکشاورزی با کیفیت/تحصیلات 

 نسبتار هایزمینمناسب دانشگاهي/

يکپارچه/ روستاهای با کالبدی 

/ محمودآباد يسد خاک شهری وار/

توان حفظ جمعیت روستا و از 

بسیار پرتراکم جمعیت  هایپهنه

 روستايي در استان

 هایآب توجهقابلافت 

/ محدود بودن زيرزمیني

/ تیجمعنسبت به  زمین

فشار زياد به منابع خاکي 

/ بالا رفتن املاح آبي و

شرب/نبود  آب

مناسب  هایآموزش

مهارتي و پايداری 

منابع/محدوديت در 

 توسعه کالبدی روستا

رفع خلأ دسترسي 

رای به نظام شهری ب

منطقه روستايي 

پرجمعیت دشت 

قیدار/ دسترسي 

آسان به امکانات 

 شهری/

کاهش منابع 

/ زيرزمیني هایآب

تخريب منابع 

 خاکي/

 سفلي آبي

 اينچه

 زرين گل

 کوچ تپه

 آبادخالق 

 قینرجه

 آبادعلي 

 گنگک

 اقبلاغ علیا

 کهريز

B2 

 هایزمینو  آبيجود منابع خوب  جرين

 سبتارنکشاورزی با کیفیت/تحصیلات 

 نسبتار هایزمینمناسب دانشگاهي/

يکپارچه/ روستاهای با کالبدی 

شهری وار/ توان حفظ جمعیت 

 پرتراکم اریبس هایپهنهروستا و از 

انسجام پايین 

 توجهقابلاجتماعي/افت 

 زيرزمیني هایآب

 

 هاآبافت 

 ایهچاهعمیق/

 غیرمجاز

 نوربهار

 آبادکهل 

 پیرگاوگل

C1 

 آبادکوسج 

 آلاتنیماشداشتن تجهیزات و 

در  کشاورزی خوب/مهارت

 دزيا نسبتار/ داشتن دام بافيفرش

شرب/کمبود  آبکمبود 

 کشاورزی/ آبمنابع 
 

تخريب مراتع 

روستا به واسطه 

معدن  هایفعالیت

کاری در اطراف 

 آبادحسین 

 هیراباد

 منطش

 سید محمد
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 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت نام روستا حوزه

 سعیدآباد
روستا/ خشک 

 آبيدن منابع ش

C2 

 گوگجه يیلاق

طبیعي خوب  اندازچشممسیر و 

 برای گردشگری و بوم گردی/مهارت

 /بافيفرشدر 

 آبنبود کانال برای 

کشاورزی و هدر رفتن 

 هایکانالدر  آب

خاکي/نبود فضای کافي 

یزيکي/ برای توسعه ف

کالبدی روستا/کم ثمر 

بدون  هایآموزشبودن 

پشتیباني و سخنراني 

 محور

 ریمسمجاورت با 

به غار  یگردشگر

 کتله خور و علیصدر

از بین رفتن 

مراتع/ تخريب 

با  مراتع روستا

معدن کاری/ 

خشکي منابع 

 سطحي هایآب

 دلايرسفلي

 گمش تپه

 تورپاخلو

 دلايرعلیا

 بیگم اقا

 سازين

 قلعلي/گلعلي

 دولاب

D1 

 کرسف

وجود نیروی کار ماهر در کارهای 

ساختماني و قالیبافي/ تعلق اهالي 

به روستا و محدود بودن مهاجرت 

کمبود منابع/مناسب بودن  رغميعل

خاک روستا برای تولید اجر، کاشي 

 زاتیتجهو سرامیک/اجاره کار و 

 مناسب

ه روستاهای غرب تخلی

حوزه/ محدوديت و 

 آبناسالم بودن شديد 

 آبآشامیدني/ کمبود 

کشاورزی /محدوديت در 

 توسعه فیزيکي روستا/

 171ضرورت دريافت 

درصد عوارض 

تخريب مراتع و آثار 

منفي استخرا  از 

 معدن برای روستا

مهاجرت شديد در 

غرب حوزه / 

 شرب آب يآلودگ

 عینجیک

 کسیک

 عبانش

 شهیدچمني

 قلعه جوق

 آبادصالح 

 بیوک قشلاق

 آبادابراهیم 

 ياراحمدلو

 کره چال

 چپقلو)حومه(

 دوغانلو

D2 

 سهرورد

موقعیت کوهستاني و مراتع خوب و 

 زياد نسبتاردام 

شرب / ترک  آببدون 

تحصیل همه دختران 

ايي  /مهاجرت بعد از ابتد

 زياد

 

تخريب جاده و 

مراتع توسط 

 معدن

 ماداباد

 ابدالر

 اوشتانیان

E 

 قیدار

با قیدار/حفظ جمعیت و  مجاورت

افزايش خانوار/روستاهای خوابگاهي 

و خدماتي برای قیدار/اشتغال به 

خیاطي/ روستاهای بسیار پرآب در 

 شرق حوزه

شرب با  آبکمبود 

/محدوديت نیترات بالا

 11حريم روستا/اجاره 

به  هانیزمدرصد 

/ انسجام هايهمدان

 پايین/عدم تنو  کشت

نزديکي به شهر 

قیدار و استفاده از 

 خدمات شهر

و دفع زباله  هیتخل

و فاضلاب قیدار در 

روستاهای 

 دستنيیپا

 لاچوان

 حصار

 پسکوهان

 نظرقلي

 گوندره

 زواجر

 قره محمد

 مشاور یهاافتهيمنبع: 
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 مسائل کلیدی -1-5

 اکولوژیکی الف(

 ؛ (متر 1گسترده )متوسط سالانه بیشتر از  بسیار هایبرداشت با عمیق هایآب سطح زياد بسیار افت 

 ؛مجاور مناطق در زياد بسیار هایچاه حفر و گسترده هایبرداشت با سطحي آب منابع خشکي و محدوديت 

 ؛منظومه جنوب در شرب آب منابع کمبود مشکل يا و شرب آب تأمین دوديتمح 

 کاران اجارهتوسط  زمینيسیب کشت دارای هایزمین در خاک منابع خاک به ويژه تخريب شديد فرسايش - 

 ؛همداني به

 نظارت معد و مشترک منابع از برداریبهره در رقابت گیریشکل طبیعي، منابع حفظ به اهالي کافي توجه فقدان 

 .هارودخانه و هاکانال در فاضلاب عمده دفع/ نظارتي مراجع سوی از کافي

 یاقتصاد ب(

 ؛ارزش زنجیره و برند فقدان پوشاک، تولید بودن دستمزدی 

  ؛یمحصولات کشاورز سازیذخیرهخدمات و  (فرنگيگوجهو  زمینيسیبگندم و ) يليتبدفقدان صنايع مکمل و 

  ؛روستا در محدود گذاریمالکان و سرمايه عمده ا توسطاز روستاه سرمايه خرو 

 ؛کشت بهینه الگوی فقدان 

 و ظرفیت  (روستاها درصد 16) روستا 1 توسط عمیق هایچاه درصد 11 برداریبهره نامتوازن توزيع

 ؛در قالب استخرهای پي وی سي آبيدر ذخیره منابع  گذاریسرمايه

 ؛(هاهمداني هکتار در تن 81- 11 و اهالي تن 11- 11) زمینيسیب در پايین عملکرد 

  با تعريف زنجیره  محمودآبادقانلي و  سدهای خاکي روستاهای برداری ازبهره گذاریسرمايهلزوم تکمیل

 .و صنايع کارگاهي وابسته، تنو  کامل کشت ييداروگردشگری، کاشت گیاهان 

 مدیریتی ج(

 ؛است آمیز تنش هاآن حل که مسائلي با درگیری به يلتما عدم و ادارات و هاسازمان کاریمحافظه روحیه 

 ؛مجوزها صدور برهزينه و برزمان طولاني، بانکي و مسیر هایتضمین آزاردهنده و سخت مراحل 

 ؛آببخشي و مديريت چندگانه بر منابع  گذاریسیاست و اجرا در ناعادلانه مواردی در و نامتوازن هایرويه 

 مراتع کشت با برخورد در طبیعي منابع محدود توان. 

 کالبدی د(

 ؛روستا 11 در محدوده شدن تکمیل دلیل به مهاجرت گیریشکل و روستا توسعه محدوديت 

 ؛در جنوب منظومه عمدتارروستا  11 در شرب آب بودن ناسالم توزيع، شبکه فقدان يا شديد فرسودگي 

 ؛قیدار مجاور دستپايین روستاهای به قیدار فاضلاب شدن سرازير 

 هایدهستان ترينبزرگ از يکي عنوان به خرارود دهستانخدماتي  نیازهای پوشش برای شهری واحد قدانف 

 ؛استان
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 گذشته در طرح هادی تنظیم در اهالي محدود مشارکت. 

 فرهنگی - اجتماعی ه(

 ؛همیاری و تعاون کاهش و مسئولین به ويژه به اجتماعي اعتماد کاهش منشأ با اجتماعي سرمايه کاهش 

 ؛دختران ويژه به متوسطه مقطع در درصدی 11 از بیش تحصیل رکت 

  ؛بیکاری منشأ با عمدتار اجتماعي هایآسیب و اعتیاد شیو 

 دام حوزه در کشاورزی به ويژه ترويجي هایآموزش محدود اثربخشي. 
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 )نقشه( موجود وضع فضائی سازمان و ساختار -1-6

 مرکزییی منظومه ساختار فضا -1نقشه 
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 مرکزیمنظومه روستایی  موجود وضع فضایی سازمان -2نقشه 
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 بندیجمع -1-7

 دهش توزيع حومه و خرارود دهستان دو بین مساوی تقريبار طور به مرکزی منظومه روستايي جمعیت از درصد 21 از بیش

 هستاند دو اين اصلي روستاهای .شودمي محسوب نیز زنجان استان و شهرستان روستايي پرتراکم مناطق از يکي و است

 تاهایروس به قیدار و قیدار به ابهر خط از اصلي روستاهای که کندمي تداعي را خوابیده صورت به هفت عدد مانند مسیری

 عمیق هایچاه) زيرزمیني آبي منابع وجود خرارود، رودخانه ایجلگه مسیر و جريان دارند. استقرار جرين تا محمودآباد

 رکزم با مجاورت و حداقلي مهاجرت با توجهقابل انساني نیروی و جمعیت داشتن کیفیت، با کشاورزی هایزمین و قوی(

 21 حدود حومه دهستان در است. پهنه اين غالب هایويژگي از ستانا و شهرستان زراعي پهنه ترينبزرگ و شهرستان

 را پوشاک هخوش به توسعه ظرفیت نیز قابلیت اين و دارند اشتغال پوشاک تولید و خیاطي به روستايي کار نیروی درصد

 زنجیره يندفرا لتکمی در توانندمي زراعي تبديلي و مکمل صنايع و سردخانه نظیر زراعي پشتیباني خدمات تکمیل دارد.

 باشند. داشته مهمي نقش پهنه اين در منظومه قوی زراعي ارزش

 و دارند سکونت شده شهری تازه نقاط در متمرکز اینقطه صورت به سهرورد و کرسف دهستان دو در جمعیت عمده

 دارند. گردشگری برای خوبي هایمزيت سهرورد و کرسف شهر روستا دو دارد. وجود هاآن در پايیني روستايي تراکم

 دشت گرفتن قرار و (متر 1 از بیشتر سالانه )متوسط گسترده بسیار هایبرداشت با عمیق هایآب سطح زياد بسیار افت

 يخصوص بخش گذاریسرمايه است. منظومه آبي منابع از ناپايدار برداریبهره نتايج از بحراني هایدشت شمار در قیدار

 نظر از وربهره و متنو  هایکشت برای قانلي و آباد محمود خاکي سد دو ظرفیت از استفاده ،آب ذخیره و تجمیع در

 پايدار درامد ارتقای در توانندمي منظومه در سنگین و سبک دامداری یوربهره افزايش به توجه و آب مصرف و یدرآمد

 کنند. ايفا مهمي نقش منظومه

 ان برنامه هفتم(یپا 1015ح: )افق برنامه و طر تصویر کلان توسعه روستاهای بخش-2

 یکل اهداف -2-1

در  ريپذامکانو  ياتیعمل هایدر توسعه منظومه، راهبرد هاتیقابلو  هاتيمحدودت یاهم یبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  یریگجهت يبه عنوان اهداف کل هاتیقابل یارتقا و هاتيمحدودکاهش  یراستا

ه ب توانديمکه  شوديمجاد يا هاتیقابلند ارتقا يکاهش تنگناها و فرا یهاروشن یوجوه مشترک ب یالبته در موارد

 .دباشيمداگلاس  یامنظومهه يبر نظر يشنهادات مبتنیکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. يک اولويعنوان 

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

زير  هدافاهای قابل ارتقا با بالاترين امکان بالقوه ارتقا پذيری، با بالاترين امکان بالقوه کاهش پذيری و انتخاب قابلیت

 باشد.يممنظومه  یاتوسعه دارتياولواهداف به عنوان 

 یکیمنابع اکولوژ یداریپا *

 رشد اشتغال تصادی ودرآمد توانمندی اق ارتقا* 

 یو اجتماع یانسان یو توانمند یستیز تیفیارتقا ک* 
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 اهداف کمی-2-2

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

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

 وری و پايداری منابع منظومه است.اشتغال، ارتقای بهره

 1015در افق  مرکزیاهداف کمی رشد بخش  - 2جدول 

های سرفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

/ بینیپیش سال پایه

 ریزیبرنامه

 1015سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 13111 11113 1321 نفر ت کلجمعی 1

 111/1- - 1321 درصد 1321-1111نر  رشد جمعیت  2

 16 11/11 1321 درصد میزان روستانشیني 3

 61 61 1321 تعداد روستاهای دارای سکنه 1

 سرزمین
 21 22 1321 کیلومترمربع مساحت 1

 21111 26111 1321 نفر در کیلومترمربع تراکم نسبي جمعیت کل 6

 روی انسانينی
 13111 13162 1321 نفر تعداد کل شاغلین 1

 1321 1 1322 نفر تعداد شاغلین روستايي 8

و  یاقتصاد

 یتولید

 1721 2711 1321 نفر بار تکفل اقتصادی 2

 116613 116613 1323 هکتار کشت ريزسطح  11

 22113 21112 1323 هکتار سطح زير کشت ديم )زراعت( 11

 11111 12111 1321 هکتار ت آبي )زراعت(سطح زير کش 12

 1111 1111 1321 هکتار سطح باغات 13

 231111 211111 1321 تعداد دام سبک 11

 18111 18111 1321 تعداد دام سنگین 11

و  رساختيز

 ربنايز

 18 68 1321 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه 16

 21 88 1321 تعداد کشيمند از آب سالم لولهروستاهای بهره 11

 111 111 1321 تعداد روستاهای برخوردار از برق 18

 11 61 1321 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعي 12

 61 66 1321 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 21
 

 توسعههای یریگجهت -2-3

  بیعيپايدار از منابع ط برداریبهرهمديريت و رشد پايدار اقتصادی با 

 تولیدی ایهنظام ريزوری در وجه محوری به ارتقای بهرهت 

  به ويژه بخش گردشگریاقتصادی  هایزيرساختارتقای 

 شغلي هایمهارتو  یپروردامکواربردی کشواورزی،  هایمهارتموزش توسعه و ارتقا کیفیت آ 

  گيو کیفیت زند کالبدی هایزيرساختارتقای 

  اقتصادی و اجتماعي هایحوزهيیان در مشارکتي روستا یهانهیزمتقويت 
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 راهبردها -2-0

 درامد و اشتغال منظومه تی( منظومه به منظور تثبآبيبر منابع  تأکید)با  يکيمنابع اکولوژ یداريپا 

 یکشاورز تیفعال شيو افزا یدر بخش کشاورز يليتبد عيصنا تيتقو 

 يو صنعت يبخش کارگاه یهایتوانمند تيتقو 

 يو خدمات دولت دیخدمات مکمل تول یهاشبخو  یتوسعه گردشگر 

 و سکونت پذيری منظومه یکالبد ارتقا امکانات 

 يانسان یهاهيسرما یساز یتوانمند 

 اجرایی هایسیاست -2-5

در رشد و توسعه منظومه بیشتر از وزن ارتقای  هاتيمحدودوزن  کنديممشخص  هاتیقابلو  هاتيمحدودبررسي 

اد و نه هاتیقابلق تنگناها و یمستخر  از تلف ييو اجرا ياستی، اقدامات سراهبردهار يزجدول  است. آنی هاتیقابل

 .دهديمراهبرد را نشان  یا وابسته به اجراي يمتول

 توسعه منظومه ییو اجرا یاستی، اقدامات سراهبردها بسته -3جدول  

 اجرایی )برنامه( یهااستیس راهبرد اهداف

منابع  یداريپا

 يکياکولوژ

 

بر  یدتأک)با  يکيمنابع اکولوژ یداريپا

 تی( منظومه به منظور تثبآبيمنابع 

 درامد و اشتغال منظومه

 

برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک و برنامه و احیا ، توسعه و 

 اصولي از مراتع یبرداربهره

 آبو عرضه  تأمینبرنامه 

 در عرصه کشاورزی و اصلاح الگوی کشت آب یوربهرهبهبود 

 

درآمد  ارتقا

توانمندی 

رشد  اقتصادی و

 اشتغال

 

در بخش  يليتبد عيصنا تيتقو

 یکشاورز تیفعال شيو افزا یکشاورز

 

متوسط و  یهاطرح) یکشاورز در بخشو مکمل  ليتبد عيتوسعه صنا

 (اسیمقبزرگ

 وریدام و ط یوربهره یارتقا

 (يکم ی)ارتقا انيپرورش دام و طیور و آبز توسعه

 

 يبخش کارگاه یهایتوانمند تيتقو

 يو صنعت

 پوشاک دیو خوشه تول دیتول یرهایزنج جاديا

 یهاطرح) یدیتول - يکوچک صنعت یو واحدها یهاکارگاه گسترش

 (اسیکوچک و متوسط مق

 یهابخشو  یتوسعه گردشگر

و خدمات  دیخدمات مکمل تول

 يدولت

 

 یگردشگر - يفرهنگ تیظرف تيتقو

 (اسیمتوسط مق یهاطرح) دیخش تولمکمل ب خدمات

 يمحل يحکمران بهبود

 

 

 

 

و سکونت  یکالبد ارتقا امکانات

 پذيری منظومه

 

 و احداو مدارس ینوساز

 

 تیفیارتقا ک

و  يستيز

و  يانسان یتوانمند

 ياجتماع

 پوشش شبکه برق لیو تکم توسعه

 فاضلاب تيو هدا یآورجمع

 کنندهلیتسه يارتباط یهاراهشبکه  لیتکم

 يشرب بهداشت آب تأمین

 یهاد یهاطرح هایمحدوديتو  ینمودن موانع توسعه کالبد برطرف

 و احداو پل يکشکانالمقابله با بحران  یهارساختيز تأمین
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 اجرایی )برنامه( یهااستیس راهبرد اهداف

 طیبهداشت مح ارتقا

 

 يانسان یهاهيسرما یساز یتوانمند

 يتوسعه امکانات ورزش

 یگردشگر - يفرهنگ یهاتیظرف تيتقو

 ياجتماع یهابیآسو  ادیاعت کاهش

 يو توسعه منابع انسان آموزش

 هاسیاست و اهداف تحقق الزامات یینتع -2-6

 تايي، تعهد و تقید به برنامه به ويژه از سوی مجريان بخش عموميدر بین جامعه روس برنامه محور ايجاد گفتمان -

 به مسیر رشد و ارتقای روستايي يدهجهت ترويج و توسعه تسهیل گری روستايي و -

 شرب بهداشتي آب تأمین -

 ازیموردنمنابع عمومي و تسهیلات  تأمین -

 توزيع امکانات عدالت فضايي -

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

 از منابع طبیعيبرداری نظارت مستمر و برقراری عدالت بین نسلي در بهره -

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

 ازیموردن هایوی انساني ماهر و متخصص با آموزشتقويت کیفیت نیر -

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

 .دارند پیشران را
 محرک یوکارهاکسب و اقدامات عناوین -0جدول  

 اقدامات / پروژه ردیف

 خیاطي با توسعه بازار هدف هایکارگاهايجاد و توسعه خوشه پوشاک خدابنده و  1

2 

داری به ويژه ی آبخوانهاپروژهممبران توسط بخش خصوصي يا تعاوني / اجرای  آبگذاری در استخرهای ذخیره سرمايه

کشي انتقال گذاری يا کانالهای سهرورد و خرارود در منظومه و طبق جدول پیوست/ توسعه لولهرودخانه دستنيیپادر 

 کاشت با تیپ از منابع چشمه يا قنات/ تشويق و تسهیلات آب

3 
گیاهان  کاشت با آبیاری تحت فشار تیپ محور و محمودآبادبند و سدهای خاکي روستاهای قانلي و برداری از آببهره

 وابسته هایکارگاهدارويي و زينتي و 

 1اصلاح نژاد گاوهای شیری به دورگه سیمنتال اصیلوری دام سبک و برنامه ارتقا بهره اجرایافزايش درامد کشاورزان با  0

5 
 گذاریرمايهی سهاطرحگذاری عمده مالکان و ارائه سرمايه و تشکل يتعاونو ايجاد  هادهستانفهرست بندی عمده مالکان 

 به منظور کاهش خرو  سرمايه با تسهیلات مناسب آببه ويژه ذخیره 

 فرنگيگوجه/ زمینيسیب/ صنايع تبديلي گندم،  هاسردخانهتوسعه  6

7 
اعطای تسهیلات برای استفاده از  زمانهمهای زيرزمیني و برداری و محدود نمودن افت آبکنترل و نظارت بیشتر بر بهره

 داریبیاری نوين، استخر ذخیره و آبخوانهای آروش

                                                        
وجود و م یدیتول یهااز نهاده یکاهش ابتلا به ورم پستان، استفاده حداکثر يي،زاکاهش سخت يي،زاکاهش فاصله گوساله یدمثل،مانند تول یبهبود صفات عملکرد .1

 است. پیشنهاد يندر استان از اهداف ا ييروستا یدکنندگاندرآمد و سود خالص تول يشافزا



 های روستايي استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعة پايدار منظومه  .....................................................................28

 اقدامات / پروژه ردیف

8 
ی هارستهگذاری در مشارکت هدفمند اوقاف در راستای افزايش اشتغال با واگذاری اسناد موقوفه در صورت سرمايه

 گذاریهای قابل سرمايهدر زمینزا اشتغال

 تصادی روستا به جای رويکرد کالبدیهای اقافزوده به زيرساختها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهیاریجهت 9
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 فضائی هدف/ پیشنهادی )نقشه( همگن هایحوزهو  ساختار -2-7

 همگن فضایی هایحوزهی و احصا سطوح و مراکز عملکرد -3نقشه 

 



 های روستايي استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعة پايدار منظومه  .....................................................................31

 گن فضاییهم هایحوزهمحوری اقتصادی  هایمأموریتگرایش و اولویت : 0نقشه 
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 بخش )پیوست سند( توسعه هایپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -3

 پیشنهادی هایفعالیتبسته  امات وچارچوب اقد -3-1

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

 امهرکدو اقدامات سیاستي است که  هاپروژهاستخرا  شدند. هر بسته مشتمل بر  خشاثرب هایپروژهو  هاطرحاجرايي 

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

 اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرایی  هایبسته -5جدول 

 بسته شماره

تعداد 

های پروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

ی نیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن

 )میلیون ریال(

 122311 21 21 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه 1

 861111 112 126 کشت یمصرف و اصلاح الگو وریبهره یکنترل و ارتقا 2

 861111 21 12 و مکمل يليتبد عيصنا توسعه 3

1 
کوچک و متوسط  هایرحط) يدام سبک و توسعه کم وریبهره یارتقا

 (اسیمق
213 116 211111 

 12111 111 22 وشاک خدابندهپ خوشه 1

 11211 22 11 یگردشگر هایظرفیتاز  برداریبهره 6

 13211 12 31 يبانیپشت بخش خدمات توسعه 1

 11211 133 11 يکارگاه یواحدها توسعه 8

 1 61 11 يمحل يحکمران تیفیک ارتقا 2

 116211 1 68 هازيرساختو  هاگاهسکونت يو رفاه يخدمات یکمبودها لیو تکم توسعه 11

 8111 2 11 يانسان هایسرمايه یساز یتوانمند 11

 2322111 1321 132 جمع

 

را پوشش  يو اجتماعي با محوريت بخش دولت (عمراني هایطرحکالبدی ) گذاریسرمايه عمدتار 11و  11 هایرديف

 .دهدمي
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 منظومهشده در سطح  بندیاولویت یگذارهیرماسی هاطرح -3-2

 .شودميپیشنهادی احصا شده ارائه  هایبستهدر قالب  یگذارهيسرما یهاپروژهو  هاطرحر يول زار جدد

 حفظ یا تقویت توان اکولوژیک منظومه -1-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

ی بندزمان

تا طول 

 برنامه

های حوزه

فضایی 

 هدف

 هاسکونتگاه

برنامه 

آبخیزداری و 

حفاظت خاک 

و برنامه و 

احیا ، توسعه 

برداری و بهره

اصولي از 

 مراتع

های سطحي و روان کنترل و تجمیع آب

 ها در بخش جنوبي منظومه به منظورآب

 داریآبخوان

و  يعیاداره کل منابع طب

شرکت  /استان یزداریآبخ

استان  ایمنطقهآب  يسهام

 ی/ سازمان جهاد کشاورز

 استان

1 6 21 121111 
هر دو سال 

 پروژه کي
A1, C2, D1 

سازين / حصار  /چپقلو

ای که )بر رودخانه

 آبهمیشه دارای 

ای باشد و از کوههمي

ابراهیم  کرسف و قیدار( /

 آباد

برداری و کنترل و نظارت بیشتر بر بهره

های محدود نمودن برداشت نامتوازن از آب

 زيرزمیني

آب  يشرکت سهام

استان / سازمان  ایمنطقه

 استان یجهاد کشاورز

1 1  211 
سال اول  1

 برنامه

 هایمجموعه

A,B.E 
 

های کشت ايجاد محدوديت اجاره زمین

به  با جوارهمهای زمیني به استانسیب

دلیل تخريب گسترده منابع خاکي و 

 آن يآلودگ

غذا و  کل اداره/ يدادستان

سازمان جهاد  دارو/

 استان یکشاورز

1 1   
هر دو سال 

 پروژه کي

 هایمجموعه

A,B,E 
 A,B,E هایمجموعه

 
نمودن تخريب خاک با آموزش،  محدود

 کنترل و نظارت از سوی مراجع

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

و  يعیل منابع طباداره ک

 استان یزداریآبخ
 مستمر  1 1 1

کل منظومه 

 بر تأکیدبا 

 هایمجموعه

A,B,E 
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن
 )میلیون ریال(

ی بندزمان

تا طول 

 برنامه

های حوزه

فضایی 

 هدف

 هاسکونتگاه

 11تا  1يا اجرای جايگاه ذخیره  احداو

و آبشخور دام در مکان يا  آبمترمکعبي 

 های مراتعچشمه

و  يعیاداره کل منابع طب

 استان یزداریآبخ
1 11  111 

 1هر سال 

 پروژه

C1,C2,A1, 

B2 

بر مادآباد / کهل  کیدتأبا 

 آباد

اداره منابع طبیعي در برخورد با  تيتقو

 نآتخريب منابع با تقويت منابع انساني 

و  يعیاداره کل منابع طب

 استان یزداریآبخ
1 1 2 1111 

1322-

1111 
 روستاهای با دام بیشتر کل منظومه

    122311 21 21 جمع
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 وری مصرفو ارتقای بهره آبیمنابع  نترل و ذخیرهکبسته  -2-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

های پروژه

 اراجقابل

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

ی نیبشیپ

 ازیموردناعتبار 

 )میلیون ریال(

 یبندزمان
های حوزه

 فضایی هدف
 هاسکونتگاه

 

 

 

برنامه 

و  نیتأم

 عرضه آب

ای تجمیع بر یگذارهيسرما

با  pvc یآب در استخرها

ارائه تسهیلات ارزان به وِيژه 

و  يدائم یهابرای چشمه

 پر آب یهاقنات

و  يبخش خصوص

 يبانک لاتیتسه
1 11 61 311111 

سال  هر

 سه پروژه

و  A,E مجموعه

 D2.C2 حوزه

گوندره، قینرجه، حصار، بلگه شیر، 

گنگک، دوتپه علیا، چپقلوی 

وگجه کرسف، ابدالر، حصار، گ

يیلاق، پرچین، لاچوان، عینجیک، 

نعلبندان، خالق آباد، ده شیر، 

 پسکوهان، قوشه کند، هیرآباد

آب چشمه کرسف و  رهیذخ

رودخانه قره قوش )سهرورد( 

در فصل عدم  دستنيیدر پا

 مصرف

و  يخصوص بخش

 يبانک لاتیتسه
1 11 31 211111 

سال  هر

 پروژه کي

 یروستاها

جنوب و غرب 

 D1 حوزه

آباد و لو، عباسلو، ابراهیمچپق

 يارمجه

 هاو بازسازی قنات تعمیر

شرکت آب و فاضلاب 

 استان/ ييروستا

 یسازمان جهاد کشاورز

 استان

1 8 11 1111 
سال  هر

 سه پروژه

 یروستاها

قنات  یدارا

 یقابل بازساز

 با تأکید بر کهل آباد/ نعلبندان

 بند انحرافي احداو
 یسازمان جهاد کشاورز

 يبا مشارکت اهالاستان 
2 2 16 3111 1322 

خالق آباد 

 /قلعلي
 خالق آباد /قلعلي

ین ب يکشلوله اي کشيکانال

 مزار  با قنات و چشمه

 یسازمان جهاد کشاورز

 يبا مشارکت اهالاستان 
1 12  61111 1322 

زواجر / گمش 

تپه / ابدالر / 

قینرجه/ 

پرچین/ رحمت 

 دلايرسفلي/ آباد/

 خالق آباد

گمش تپه / ابدالر /  زواجر /

 قینرجه/ پرچین / رحمت آباد/

 دلايرسفلي /خالق آباد
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

های پروژه

 اراجقابل

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

ی نیبشیپ

 ازیموردناعتبار 

 )میلیون ریال(

 یبندزمان
های حوزه

 فضایی هدف
 هاسکونتگاه

 ايکوچک و  یبندها جاديا

 يشتیمع

 یسازمان جهاد کشاورز

 يبا مشارکت اهالاستان 
2 2 21 61111 

 2سال  هر

 پروژه

بیوک قشلاق، 

 یچپقلو )رو

رودخانه 

 سهرورد(

 یبیوک قشلاق، چپقلو )رو

 رودخانه سهرورد(

بهبود 

وری هرهب

آب در 

عرصه 

کشاورزی 

و اصلاح 

الگوی 

 کشت

تصويب و پیگیری اجرای مدل 

الگوی بهینه کشت  رياجرا پذ

بها از امکان اخذ آب یریگیو پ

 یمصارف ناسازگار با الگو

 کشت نهیبه

 یسازمان جهاد کشاورز

 يشرکت سهام/ استان 

 ای استانآب منطقه

1 1   
1322-

1111 

 هایمجموعه

A,B.,E 
 A,B,E هایمجموعه

های کنتور بر تمام چاه نصب

 قیعم مهیو ن قیعم

آب  يشرکت سهام

 ای استانمنطقه
1 1   

سال  سه

 اول برنامه

 هایمجموعه

A,B.E 
 A,B,E هایمجموعه

های نمودن چاه محدود

 رمجازیغ

آب  يشرکت سهام

 ای استانمنطقه
1 1   

سال  سه

 اول برنامه
 کل منظومه کل منظومه

های خانه در زمینگل توسعه

 آبي

 یسازمان جهاد کشاورز

 استان
 مستمر 111111 11 11 1

 هایمجموعه

A,B,E 
 A,B.,E هایمجموعه

 نينو یهااز سامانه استفاده

توسعه کشت  ژهيبه و یاریآب

 پیاز طريق ت يزراع

 یسازمان جهاد کشاورز

 يبانک لاتی/ تسهاستان
 مستمر 6111 31 31 1

 هایمجموعه

A,B,E 

ي، علي آباد، اينچه، آبي قانل

 سفلي، نظرقلي، توپقره

 گل محمدی گلستان

/  يخصوص بخش

 یسازمان جهاد کشاورز

 / بانکاستان

2 11 21 3111 
سال اول  1

 برنامه
A1,B1,A3.D2 

خالق آباد، قانلي، کره چال، 

عینجیک، شهیدچمني، کهريز، 

قوشه کند، پسکوهان، چپقلوی 

 کرسف، کهريز
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

های پروژه

 اراجقابل

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

ی نیبشیپ

 ازیموردناعتبار 

 )میلیون ریال(

 یبندزمان
های حوزه

 فضایی هدف
 هاسکونتگاه

 جاتيو سبزبار تره گلخانه

/ يخصوص بخش

 یسازمان جهاد کشاورز

 / بانکاستان

2 1 11 21111 
سال  سه

 اول برنامه
B1 و E يآبي سفل نرچه،یگل، ق نيزر 

 گیاهان دارويي کاشت

 /يخصوص بخش

 یسازمان جهاد کشاورز

 / بانکاستان

2 1 1 1111 
سال  سه

 اول برنامه
A1,B1,A3 نیجقیمحمود آباد، ب ،يقانل 

 سدهای از ریبردابهره

روستاهای قانلي و محمودآباد 

تیپ  با آبیاری تحت فشار

با زنجیره پرورش  يزراع محور

گلستان گل محمدی و  ماهي،

ی هاکارگاهگیاهان دارويي، 

 وابسته

/ يبخش خصوص

 یسازمان جهاد کشاورز

 / بانکاستان

1 2 111 11111 
سال  سه

 اول برنامه

و  يقانل

 محمودآباد
 و محمودآباد يقانل

درخت صنوبر بر مسیر  کاشت

 رودخانه

/ يبخش خصوص

 یسازمان جهاد کشاورز

 / بانکاستان

1 2 2 111 
سال  دو

 اول برنامه

 حوزه جنوب

E, C2, D1 
 يرسفليحصار، دلا

    86111 112 126 جمع



 31 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /ابندهشهرستان خد

 توسعه صنایع تبدیلی و مکملبسته  -3-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 ایهپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

 )میلیون ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

توسعه صنايع 

تبديل و 

در مکمل 

 بخش

کشاورزی 

 هایطرح)

متوسط و 

 (اسیمقبزرگ

 ايجاد سردخانه

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

اداره کل / استان یکشاورز

 صنعت، معدن و تجارت استان

 و بانک

1 3 12 111111 
هر دو سال 

 طرح يک

 مراکز

B, A3,B1,A2 

ورجوشان، دوتپه 

سفلي، شیخ الو، 

، محمودآبادجرين، 

 نظرقلي، اينچه، توپقره

 کارخانه تولید آرد

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

/ اداره کل استان یکشاورز

صنعت، معدن و تجارت استان 

 کو بان

1 1 12 121111 
سه سال 

 اول برنامه
 مرکز منظومه مرکز منظومه

تولید عصاره گندم و صنايع وابسته 

 به گندم

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

/ اداره کل استان یکشاورز

 صنعت، معدن و تجارت استان

 و بانک

1 1 21 211111 
سه سال 

 اول برنامه

 مرکز

A3,B1,E 

 هایحوزهمرکز 

و  حومه یهادهستان

 خرارود

 زمینيصنايع تبديلي سیب

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

/ اداره کل استان یکشاورز

صنعت، معدن و تجارت استان 

 و بانک

1 1 21 211111 
سه سال 

 اول برنامه
 دوتپه سفلي، توپقره A3,B1,Eمرکز 

 فرنگيتولید پودر گوجه

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

اره کل / اداستان یکشاورز

 و تجارت استان صنعت، معدن

 و بانک

2 2 11 81111 
سه سال 

 اول برنامه
 / جرينمحمودآباد B1,B2مرکز 



 های روستايي استان زنجانهسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعة پايدار منظوم  ..............................................................................................................................................................................................................38

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 ایهپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

 )میلیون ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

 واحد کنسانتره و خوراک دام

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

/ اداره کل استان یکشاورز

صنعت، معدن و تجارت استان 

 و بانک

2 1 1 8111 
پنج سال 

 اول برنامه

مرکز 

A3,B1,A2 

 آبيدوتپه سفلي، 

 سفلي

 شیر آوریجمعرپزی و مرکز شی

/ سازمان جهاد يبخش خصوص

/ اداره کل استان یکشاورز

صنعت، معدن و تجارت استان 

 و بانک

1 3 12 2111 
سه سال 

 اول برنامه
C1,B1,D1 

قیا،  آقچه، آبادحسین 

دوتپه سفلي، محمود 

 ، حصارآباد

    861111 21 12 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /ابندهشهرستان خد

 (اسیکوچک و متوسط مق هایطرح) انیدام و توسعه پرورش دام و طیور و آبز وریبهره یارتقابسته  -0-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

 

 

 

 

 

 

ارتقای 

 وریبهره

 دام و طیور

بازبیني سیاست ترويجي 

جهاد با تأکید بر اثربخشي 

بردار نهايي و برای بهره آن

اولويت دادن به دام در 

 های ترويجيبرنامه

   21 1 استان یسازمان جهاد کشاورز
تا سال اول 

 برنامه

 

 

 

 

 

 

کل منظومه با 

بر  تأکید

 هایحوزه

دارای دام 

 بیشتر

ای منظومه با اولويت همه روستاه

 روستاهای با دام بیشتر

مطالعه و تصويب اجرای 

دام  وریبهرهطرح ارتقای 

 در سطح تمام منظومه

 111  21 1 استان یسازمان جهاد کشاورز
تا سال اول 

 برنامه

اصلاح نژاد دام سنگین به 

نژاد سمینتال با تلقیح ژن 

 سیمنتال

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

ه پیشرفت و آباداني سپاه / قرارگا

 مشارکت اهالي

1 21 2 111 
سه سال 

 اول برنامه

 آمیخته گری تجاری

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

قرارگاه پیشرفت و آباداني سپاه / 

 مشارکت اهالي

1 21   
سه سال 

 اول برنامه

ايجاد مرکز اصلاح نژاد 

سبک به چند قلوزا  هایدام

 حیطو دارای سازگار با م

 استان/ یسازمان جهاد کشاورز

 /اهسپ يو آبادان شرفتیقرارگاه پ

 تسهیلات بانکي/ يمشارکت اهال

1  1 1111 
هر سال 

 پروژه 11

تسهیلات بهسازی فضای 

بهداشتي برای نگهداشت 

 دام

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

قرارگاه پیشرفت و آباداني سپاه / 

 مشارکت اهالي / تسهیلات بانکي

 مستمر 21111  11 1



 های روستايي استان زنجانهسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزايي و طرح توسعة پايدار منظوم  ..............................................................................................................................................................................................................11

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

 خوارریشتغذيه تکمیلي بره 

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

 /قرارگاه پیشرفت و آباداني سپاه

 مشارکت اهالي

 مستمر   21 1

به روز در نحوه  هایآموزش

ارتقا دانش دامداری توسط 

 خبرگان دامداری

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

قرارگاه پیشرفت و آباداني سپاه / 

 شارکت اهاليم

 مستمر 811 1 21 1

کنترل بیمارهای و کاهش 

دام در  توجهقابل ریوممرگ

 روستا

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

 /قرارگاه پیشرفت و آباداني سپاه

 مشارکت اهالي

 مستمر 811  21 1

بزرگ در هر  یهاگلهتبديل 

روستا به دامداری صنعتي با 

تعريف وام صنعتي سازی به 

 توسعه دام سبک جای

/ استان یسازمان جهاد کشاورز

قرارگاه پیشرفت و آباداني سپاه / 

 مشارکت اهالي / تسهیلات بانکي

2 11  11111 
سه سال 

 اول برنامه

توسعه 

پرورش دام 

و طیور و 

 آبزيان

)ارتقای 

 کمي(

توسعه دام سبک اصلاح نژاد 

 شده

 یهاارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
2 32 81 32111 

پنج سال 

 برنامهاول 

 

 

 

 هاحوزههمه 

 

آباد، منطش، دولاب، ابراهیماينچه، 

رباط، پسکوهان، شهید چمني، 

هیرآباد، قره محمد، بلگه شیر، علي 

، گوجه يیلاق، آباد، کوسج آباد

، کهريز، آباداقبلاغ علیا حسین 

 ،دآبادیسع عینجیک، سعیدمحمد،

دوتپه سفلي، قوشه کند، رحمت 

ه علیا، آقجه قیا، محمود ، دوتپآباد

 ، نظرقلي حسینشعبان ، قانلي،آباد



 11 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /ابندهشهرستان خد

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

قیا، دوتپه سفلي،  آقچه، آباد

 ، حصارآبادمحمود 

 توسعه دام سبک صنعتي
 یهاارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
2 1 11 11111 

پنج سال 

 برنامهاول 

روستاهای 

دارای بالاترين 

 تعداد دام

، قانلي، آبادآقجه قیا، محمود 

 بان، نظرقليشع

شرکت تعاوني دامداری 

صنعتي روستا با تجمیع 

چند واحد بزرگ برای 

 رأسي 1111گاوداری 

 هایارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
3 1 11 11111 

سه سال 

 اول برنامه
B1 زرين گل 

 شترمرغپرورش 
 هایارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
1 3 6 6111 

سه سال 

 اول برنامه
E رزواج 

پرورش ماهي در ذيل 

 هاقناتو  هاچشمه

 هایارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
2 1 11 11111 

پنج سال 

 برنامهاول 
E گوندره 

پرورش ماهي در استخرهای 

 دومنظوره

 هایارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
2 11 11 11111 

پنج سال 

 برنامهاول 
 هایمجموعه

A,B.E 

وان، ورجوشان، توپقره، گوندره، لاچ

سفلي، نظرقلي، اقبلاغ علیا،  آبي

چپقلوی کرسف، نعلبندان، بلگه 

، محمودآبادشیر، دوتپه سفلي، 

 جرين

مرغداری معیشتي و تولید 

 مرغ سنتيتخم

 هایارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
2 1 2 1211 

سه سال 

 اول برنامه
 هاحوزههمه 

بر حصار، دلاير سفلي،  تأکیدبا 

 نلاچوا
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

 هایفعالیتتوسعه 

 زنبورداری

 هایارگانبخش خصوصي و 

 تسهیلات دهنده
2 11 11 2211 

سه سال 

 اول برنامه
C1,E,A1,A2 

، منطش، سعیدآباد، آبادخالق 

، دوغانلو، کره چال، آبادرحمت 

شهیدچمني، پسکوهان، 

سعیدمحمد، قوشه کند، هیراباد، 

 دوتپه سفلي

    21111 116 213  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بخش مرکزی /ابندهشهرستان خد

 برداری از ظرفیت فرهنگی و گردشگریبهرهبسته  -5-5 جدول

یمتول اقدامات / پروژه برنامه تیاولو   

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

 میمستق

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 ونیلی)م

(الیر  

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

هدف ییفضا  
هاگاهسکونت  

 تيتقو

 تیظرف

 - يفرهنگ

یشگرگرد  
 برنامه
 تيتقو

 تیظرف

 - يفرهنگ

یگردشگر  
 

در  یتوسعه خدمات گردشگر

کرسف ديچشمه شهر جد  
يبخش خصوص  1 1 1 1111 

سه سال اول 

 برنامه
D2 شهر کرسف 

و  یبوم گرد هایاقامتگاهتوسعه 

شهر  در یخدمات گردشگر

و  هاجنگلو  سهرورد یديجد

آن هایباغ باغچه  

يبخش خصوص  1 1 1 1111 
ل اول سه سا

 برنامه
D1 شهر سهرورد 

 و یارائه خدمات گردشگر

در  یگردشگر هایاقامتگاه

 اندازچشمبکر با  نسبتار یروستاها

خوب يعیطب  

 عيصنا ،يفرهنگ راویاداره کل م

اتاق  استان/ یو گردشگر يدست

يبازرگان  

1 1 1 1111 
پنج سال اول 

 برنامه
A3,C1,A1, 

 ،ي، گلعلآبادخالق 

يمنطش، قانل  

يجاد مجموعه گردشگری مبتني بر ا

 توان سد خاکي

سازمان جهاد / يبخش خصوص

ی/ گردشگراستان یکشاورز  
1 2 1 1111 

چهار سال 

 اول برنامه
A1,B1 محمودآبادو  يقانل  

رستوران باغي با ايجاد نمازخانه و 

راهي/خانه سرويس بهداشتي بین

های بوم گردی / باغچه باغ

درمانياقامتي/آب  

 راویاداره کل م/ يبخش خصوص

و  يدست عيصنا ،يفرهنگ

استان یگردشگر  

1 1 1 211 
سه سال اول 

 برنامه
 گوگجه يیلاق C1 مرکز

اعتبار حمام قديمي  تأمین پیگیری

حدود  کهآنو بوم گردی و احیای 

يک میلیارد و نیم اعتبار از سازمان 

 دهیاری کشور تصويب شده است

 عيصنا ،يفرهنگ راویاداره کل م

استان یو گردشگر يدست  
1 1   

 2هر سال 

 پروژه
آبادخالق    

    11211 22 11 171 جمع
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 کوچک و متوسط مقیاس( هایطرح) کارگاهی ایعبسته توسعه صن -6-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 اجراقابل

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 ینیبشیپ

اعتبار 

 ازیموردن

 یون ریال()میل

 یبندزمان
 هایحوزه

 فضایی هدف

ی مورد هاسکونتگاه

 تأکید

 

 

 

 

 

 

گسترش 

 هایکارگاه

 یو واحدها

کوچک 

 - يصنعت

 یدیتول

 هایطرح)

کوچک و 

متوسط 

 (اسیمق

 زمینيبندی سیبسورت و بسته
/ بانک و  يصنعت هایشهرک

 يبخش خصوص
1 11 11 31111 

هر دو سال 

 پروژه کي
A2, A1 وتپهتوپقره، د 

 يپشت دیتول
مرتبط / بانک و بخش  ادارات

 يخصوص
2 1 11 1111 

دو سال اول 

 برنامه
A3 نیاهارمشک 

 زنيبلوک
مرتبط / بانک و بخش  ادارات

 يخصوص
2 1 2 1111 

دو سال اول 

 برنامه
A3  آبادخالق 

 بافيابريشمفرش و  هایکارگاه
مرتبط / بانک و بخش  ادارات

 يخصوص
 A3,C1,C2,D2 تمرمس 1111 11 21 2

، گوگجه آبادکوسج 

يیلاق، آهارمشگین، 

گنگک، دولاب، رباط، 

عینجیک، هیرآباد، 

آباد، دوغانلو، ابراهیم

کسیک، پسکوهان، قره 

 محمد، دوتپه علیا

 آشي رشته تولید هایکارگاه ايجاد

 پلويي و
مرتبط / بانک و بخش  ادارات

 يخصوص
2 16 32 3211 

سه سال اول 

 برنامه
D2 کره چال ک،ینجیع 

 شويي ماسه
داره کل صنعت، معدن و تجارت ا

 ي/ بخش خصوصزنجان استان
2 1 3 1111 

سه سال اول 

 برنامه
D2 

با  ریهم مس یروستاها

 رودخانه

 حبوبات بندیبسته کارگاه

سازمان جهاد /  يخصوص بخش

داره کل ا/ زنجان استان یکشاورز

و صنعت، معدن و تجارت استان 

 بانک

2 1 1 1211 
سه سال اول 

 برنامه
A3,B1 

 ،ينعلبندان، دوتپه سفل

 الو خیش

    11211 133 11 178111 جمع
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 یبانیپشت توسعه بخش خدمات بسته -7-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیانزم

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 

 

 

خدمات 

مکمل 

بخش 

تولید 

 هایطرح)

متوسط 

 مقیاس(

 شوييقالي
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
2 1 1 1111 

سه سال 

 اول برنامه
B1. E زواجرمحمودآباد ، 

 کارواش
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 3 1111 

سه سال 

 اول برنامه
B1. E زواجرمحمودآباد ، 

 تالار
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 3 11111 

سه سال 

 اول برنامه
E زواجر 

مشاغل خدمات فني، پشتیباني و 

 تهیه غذا در محور جاده

بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
 زواجر، حصار E مستمر 1111 21 21 2

 پزشکيگیاهخدمات 

بخش خصوصي / تسهیلات 

 یجهاد کشاورز سازمانبانکي / 

 زنجان استان

2 1 6 1111 
دو سال اول 

 برنامه
B1. E،A2  دوتپهآبادحصار، محمود ، 

 باسکول
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
2 1 2 2111 

سه سال 

 اول برنامه
B1 کوچ تپه 

 بازار فروش گوجه
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
2 1 3 1111 

سه سال 

 اول برنامه
B1  هکوچ تپزرين گل يا 

 مرکز تعمیرات ادوات کشاورزی
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 3 1211 

دو سال اول 

 برنامه
A1 ده شیر 

مجتمع خدمات دام و زراعت 

پزشکي، خدمات )دامپزشکي، گیاه

 آموزشي(

بخش خصوصي / تسهیلات 

 یسازمان جهاد کشاورزبانکي / 

 زنجان استان

1 1 6 1111 
سه سال 

 اول برنامه
B1, A2 دوتپه سفليآبادحمود م ، 
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیانزم

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 پمپ بنزين و گاز
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 8 11111 

سه سال 

 اول برنامه
B1.C2  آبادگوگجه يیلاق، محمود 

 سالن چندمنظوره کشاورزی
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
2 1 1 1111 

دو سال اول 

 برنامه
B1. E،A2 1 روستاهایB، E،2A 

    13211 12 31 171111 جمع
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 جدول 5-8- ارتقای کیفیت حکمرانی محلی

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

 )میلیون ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 

 

 

بهبود 

حکمراني 

 محلي

ها و ايجاد ندی عمده مالکان دهستانفهرست ب

گذاری عمده مالکان و ارائه های سرمايهتعاوني

 گذاری محلي با تسهیلات مناسبهای سرمايهطرح

بخشداری / فرمانداری/ دفتر 

 استان گذاریسرمايه
1 6   

سال اول 

 برنامه

مراکز 

 هادهستان

مراکز 

 هادهستان

دلیل فساد حذف يارانه از کود و جو کنسانتره به 

 به قیمت خريد گندم  آندر توزيع و اضافه نمودن 
   1 1 استان یسازمان جهاد کشاورز

سال اول 

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

اجباری شدن بیمه حوادو از محل اعتبارات 

 ها و مشارکت اهاليدهیاری
   1 2 فرمانداری / بخشداری

سال اول 

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

هدفمند اوقاف در راستای افزايش اشتغال  مشارکت

گذاری با واگذاری اسناد موقوفه در صورت سرمايه

های قابل زا در زمینهای اشتغالدر رسته

 گذاریسرمايه

اداره کل اوقاف و امور خیريه 

 استان
2 1 11  

سال اول 

 برنامه

روستاهای 

 وقفي
 روستاهای وقفي

 ها درازگشاييهای حقوقي اجرايي برای باتخاذ رويه

درون روستا مثل مشروط شدن اعطای  طرح هادی

 اشتراک گاز

   1 2 استانداری/ دولت
سال اول 

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

تشکیل پايگاه اطلاعاتي روستا و ايجاد محوريت 

 هادهیاریبرای مديريت روستاها و 

 يمسکن انقلاب اسلام ادیبن

 سازمان مديريت/ استان
1 1   

ول سال ا

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

ها از محل دهي بخشي از اعتبارات دهیاریجهت

های کنترل و ذخیره افزوده به زيرساختارزش

سطحي روستا به جای رويکرد  هایآبمنابع 

 کالبدی

مسکن انقلاب  ادیاداره کل بن

سازمان / استان ياسلام

 استان ريزیبرنامهو  تيريمد

1 31 11  
سال اول 

 مهبرنا

روستاهای 

دارای 

 قابلیت

روستاهای 

 دارای قابلیت

     61 11 11 جمع
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 پوشاک خدابندهخوشه -9 -5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 

 

 

ايجاد 

زنجیرهای 

تولید و 

خوشه 

تولید 

 پوشاک

 خوشه گیریشکلتسهیل گیری 

 پوشاک خدابنده

اره کل صنعت، معدن و اد

 تجارت استان
1 1 2 2111 

سال اول 

 برنامه
  

 طراحي و مدل

اداره کل حفاظت  /فرمانداری

اداره کل / استان زيستمحیط

 یزداریو آبخ يعیمنابع طب

 راویداره کل ما/ استان

و  يدست عيصنا ،يفرهنگ

 استان یگردشگر

1 1 2  
دو سال اول 

 برنامه
  فرا حوزه

مواد اولیه و  تأمینمرکز توزيع يا 

 آنمنابع 

اداره کل حفاظت  فرمانداری /

اداره کل / استان زيستمحیط

 یزداریو آبخ يعیمنابع طب

 راویاداره کل م/ استان

و  يدست عيصنا ،يفرهنگ

 استان یگردشگر

1 1 3  
سه سال 

 اول برنامه

 Eمرکز حوزه 

و واحدهای 

 تولیدکننده

مواد اولیه نخ 

و پارچه در 

استان و نیز 

خار  از 

 استان

 

تقسیم نظام تولید به زير  تولید و

 هامهارت

اداره کل حفاظت  فرمانداری /

اداره کل /  استان زيستمحیط

 یزداریو آبخ يعیمنابع طب

 راویاداره کل م/  استان

و  يدست عيصنا ،يفرهنگ

 و ساير ادارات استان یگردشگر

 مستمر  11 1 1
A 7مجموعه 

E 

نعلبندان، بیجقین، نظرقلي، 

کهريز، اهارمشکین، توپقره، 

گوندره، شیخ الو، ورجوشان، ده 

شیر، قوشه کند، داشلوجه، 

 ، دوتپه علیا،آبادپرچین رحمت 

 بلگه شیر
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

، ایمنطقهبازاريابي محلي و 

گاه / فروشگاه عرضه مستقیم نمايش

 انوا  پوشاک تولیدشده

اداره کل صنعتي/  هایشهرک

صنعت، معدن و تجارت استان 

 ،يفرهنگ راویاداره کل م/ 

 یو گردشگر يدست عيصنا

 / بخش خصوصياستان 

1 11 111 11111 
دو سال اول 

 برنامه

مراکز حوزه 

A3,A2,E 
 قیدار/ دوتپه/ توپقره

 پشتیباني

 ،يفرهنگ راویاداره کل م

 یو گردشگر يدست عيصنا

 / بخش خصوصياستان 

 مستمر 2111 21 2 2
مراکز حوزه 

A3,A2,E 
 قیدار/ دوتپه/ توپقره

    1211171 11171 2271 172 جمع
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 در سطح بخش عمرانیو  گذاری اجتماعیسرمایه هایپروژه -3-3

است. شده بندی طبقه یاشبکه – یانقطه يرساختيز يعمران هایطرح ستهب و انساني و ياجتماع گذاریسرمايه هبست ،دسته 2 در بخش حسط در شده بندیاولويت يعمران هایپروژه  

 یانسان هایسرمایه یساز یتوانمندبسته  -11-5جدول 

 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

ر اعتبا بینیپیش

 )میلیون موردنیاز

 ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه
 هاگاهسکونت

توسعه 

امکانات 

 ورزشي

 احداو زمین فوتبال خیرين
اداره کل ورزش و 

 زنجان جوانان استان
2 1  1111 

تا چهار سال اول 

 برنامه
 زرين گل

فضاهای ورزشي با توجه به کثرت جمعیت و 

 و وجود زمین اعطاشده وقفي آنپذيری آسیب

و  اداره کل ورزش

 زنجان جوانان استان
2 1  1111 

تا پنج سال اول 

 برنامه
 کوچ تپه

 زمین ورزشي برای حفظ روستای پاک
اداره کل ورزش و 

 زنجان جوانان استان
1 1  1111 

تا چهار سال اول 

 برنامه
 گنگک

 111  1 1 دهیاری پارک کودک
تا دو سال اول 

 برنامه
 کوچ تپه

کاهش 

اعتیاد و 

 هایآسیب

 اجتماعي

های بندی روستاها از جهت آسیبرصد و طبقه

اجتماعي به ويژه اعتیاد و تعريف برخي از 

 های اجتماعياعتبارات کاهش آثار آسیب

 يستياداره کل بهز

/بخشداری /  استان

 فرمانداری

1 11  311 
تا دو سال اول 

 برنامه
 روستاهای پرآسیب

آموزش و 

توسعه 

منابع 

 انساني

ای و کشاورزی حرفههای فني، توسعه آموزش

ترويجي به ويژه تبديل کارگران نیمه ماهر به 

های ماهر در مشاغل ساختماني با آموزش

 تعريف شده

 ياداره کل آموزش فن

/ استان  ایحرفهو 

سازمان جهاد 

 استان یکشاورز

 طبق جدول پیوست مستمر 211 2 31 1
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 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

ر اعتبا بینیپیش

 )میلیون موردنیاز

 ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه
 هاگاهسکونت

اثربخش نمودن آموزش با پشتیباني/ تقويت 

دی جهاد کشاورزی به ويژه های کاربرآموزش

 فرنگيزمیني و گوجهدر حوزه دام و سیب

سازمان جهاد 

 استان یکشاورز
 مستمر   21 1

 هایمجموعهبر  تأکیدبا 
A,B, E 

تعريف برنامه استفاده از ظرفیت مشارکت 

 مذهبي مناسب روستاها در توسعه روستا

اداره کل اوقاف و امور 

اداره / خیريه استان 

 ياسلام غاتیکل تبل

 استان

 همه روستاها مستمر   1 1

تنظیم راهنمای مشارکت اقتصادی روستايیان 

به سازمان تبلیغات اسلامي جهت نشر در 

 روستاها

 غاتیاداره کل تبل

 استان ياسلام
 همه روستاها مستمر   1 1

   8111 2 11 1722 جمع
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 هازیرساختو  هاگاهسکونت یو رفاه یخدمات یکمبودها لیتوسعه و تکم -11-5جدول 

 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

 اعتبار بینیپیش

 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه
 هاگاهسکونت

نوسازی و 

 احداو مدارس

 نوسازی مدرسه

اداره کل آموزش و پرورش 

 استان

1 1  1111 
تا چهار سال اول 

 امهبرن
 گوندره

اتمام ساخت مدرسه: مدرسه نوساز در 

 21روستا وجود دارد که در حدود 

درصد پیشرفت فیزيکي داشته است. 

ولي به دلیل نبود منابع مالي رها شده 

 است

 ورجوشان سال اول برنامه 1111  1 1

 1211  1 2 بازسازی مدرسه روستا
تا چهار سال اول 

 برنامه
 منطش

توسعه و تکمیل 

پوشش شبکه 

 برق

 نصب ترانس برق در روستا
برق  یروین عيشرکت توز

 استان
 عینجیک سال اول برنامه 211  1 1

و  آوریجمع

 هدايت فاضلاب

کنترل سرازير شدن فاضلاب قیدار به 

دست مجاور قیدار و روستاهای پايین

کانال انحرافي برای عبور فاضلاب شهر 

 قیدار از وسط روستا

 شرکت آب و فاضلاب

 استان
1 1  1111 

تا پنج سال اول 

 برنامه
 گوندره

تکمیل شبکه 

ارتباطي  هایراه

 کنندهتسهیل

چند با  اصلاح هندسي ورود به روستا

 مورد تصادف

 یاداره کل راه و شهرساز

 استان

 گنگکزرين گل /  سال اول برنامه 61111  1 1

 2111  1 1 اسفالت راه روستا
تا دو سال اول 

 برنامه
 ادسعداب

آسفالت مسیر منتهي به روستا: به 

 کیلومتر خاکي است 3طور 
1 1  111 

تا سه سال اول 

 برنامه
 دوغانلو
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 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

 اعتبار بینیپیش

 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه
 هاگاهسکونت

نصب گاردريل حفاظتي در مسیر 

 محمودآبادسفلي به  آبي ایجاده
1 1  1111 

تا دو سال اول 

 برنامه

سفلي تا  آبيمسیر 

 محمودآباد

 11111  2 1 تندرواحداو کنارگذر کندرو و 
تا سه سال اول 

 برنامه
 دوتپه سفلي /زواجر

آباد به روستای جاده رحمت احداو

 کیلومتر 1طول گل مکان به 
3 1  11111 

تا سه سال اول 

 برنامه
 آبادرحمت 

 1111  1 1 آبادکیلومتر تا خالق  3اسفالت 
تا سه سال اول 

 برنامه
 آبادعلي 

 1111  1 1 ريزی سه کیلومتر جاده خاکياسفالت
تا سه سال اول 

 برنامه
 آبادخالق 

شرب  آب تأمین

 بهداشتي

نوسازی و بازسازی شبکه فرسوده 

 شرب آبتوزيع 
شرکت آب و فاضلاب 

/ دهیاری /  استان ييروستا

مشارکت محلي / مشارکت 

 سپاه

1 12  21111 
تا سه سال اول 

 برنامه

هیدچمني / بلگه ش

شیر / نظرقلي/ کوچ 

تپه /ده شیر/ دوتپه 

لي/ شعبان سف

/کسیک/ عینجیک/ 

سفلي/  آبيگنگک / 

 اينچه

از روستای زرند  آباتمام پروژه انتقال 

درصدش انجام  81با توجه به اينکه 

 شده و نیاز به پمپ دارند

1 1  1111 
تا سه سال اول 

 برنامه
 ماداباد

 111  1 1 رساني به روستااصلاح شبکه آب
تا سه سال اول 

 برنامه
 بیجقین
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 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

 اعتبار بینیپیش

 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه
 هاگاهسکونت

سفلي و مجتمع  آبياز  آبتقال ان

سفلي يا گوندره با  آبيکوثر در 

 مشارکت مردم و دولت

1 1  111 
تا سه سال اول 

 برنامه
 لاچوان

شرب از مجتمع تازه  آبانتقال 

 تأسیس
1 1  111 

تا سه سال اول 

 برنامه
 حصار

 111  1 1 شرب آبايجاد شبکه 
تا سه سال اول 

 برنامه
 کره چال

 111  1 2 در تابستان آبکل فقدان تخفیف مش
تا سه سال اول 

 برنامه
 قیا آقچه

 111  1 1 روستا آبتعمیر چشمه 
تا سه سال اول 

 برنامه
 کسیک

 111  1 2 با گنگک آبخط انتقال 
تا سه سال اول 

 برنامه
 اقبلاغ علیا

کمک به حفر چاه و احتمالار نصب 

 شیرين کن آبدستگاه 
1 1  1211 

ال اول تا سه س

 برنامه
 آبادصالح 

 111  1 1 شرب روستا آبکشي لوله
تا سه سال اول 

 برنامه
 دوغانلو

 671شرب  آبگذاری انتقال لوله

 کیلومتر
1 1  811 

تا سه سال اول 

 برنامه
 دلايرسفلي

 311  1 1 نیاز به منبع برای تقويت فشار
تا سه سال اول 

 برنامه
 آبادکهل 

برطرف نمودن 

توسعه  موانع

صدور اسناد منازل بدون لحاظ 

 درصد برای دريافت سند 11آمادگي 

مسکن  ادیاداره کل بن

 استان يانقلاب اسلام
2 1  111 

تا سه سال اول 

 برنامه
 آبادصالح 
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 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

 اعتبار بینیپیش

 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه
 هاگاهسکونت

کالبدی و 

 هایمحدوديت

 هادی هایطرح

يابي فضای سبز، امور اشتباه در مکان

 اداری و خدماتي طرح هادی
2 1  111 

سال اول تا سه 

 برنامه
 گنگک

 111  1 2 هادی اصلاح و تکمیل اجرای طرح
تا سه سال اول 

 برنامه
 آبادحسین 

 111  1 1 ترمیم تنها پل ورودی روستا
تا سه سال اول 

 برنامه
 چپقلو

لزوم بازنگری طرح هادی و کمبود 

 شديد محدوده برای گسترش روستا
1 16  111 

تا دو سال اول 

 برنامه

فلي /اينچه /علي س آبي

 آقچه/ اقبلاغ علیا /آباد

قیا/ عینجیک/ 

دلايرسفلي /بیجقین 

/زرين گل /نعلبندان/ 

گمش تپه /قینرجه/ 

لاچوان/ حصار/ قانلي/ 

 کسیک

 تأمین

ی هازيرساخت

مقابله با بحران 

و  کشيکانال

 احداو پل

 کشيکانالهدايت سیلاب و 

 ادیاداره کل بندهیاری / 

 يمسکن انقلاب اسلام

/ بخشداری / استان 

 مديريت بحران

2 1  111 
تا سه سال اول 

 برنامه

شعبان / هیراباد / 

دوتپه علیا/ کره چال / 

شهیدچمني/ گوگجه 

 يیلاق / سعیدمحمد

ارتقا بهداشت 

 محیط

 ، فنساختصاص محلي برای دفن زباله

پخش  هاینايلون آوریجمعکشي و 

 شده در اطراف مزار 

 ادیاداره کل بندهیاری / 

 يمسکن انقلاب اسلام

/ بخشداری / استان

 مديريت بحران

 سال اول برنامه 111  1 2
گنگک / سید جرين/

 سفلي آبيمحمد/ 

   116211 1 68 17311 جمع
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 روستاها ازیموردنهای آموزشی فهرست دوره -12-5 جدول

 روستا نوع آموزش
 ه چال، قوشه کند، کهريز، دوغانلواينچه، کر زنبورداری

 زرين گل، اقبلاغ علیااينجه،  (ربندی )دام سبک و سنگینپروا

 ، جرينمحمودآباد، اينچه ایکشت گلخانه

 دره، شیخ الو، اقبلاغ علیانمحمودآباد، جرين، گوسفلي، زرين گل، توپقره،  آبياينچه، ورجوشان،  تخريب خاک

 اقبلاغ علیا، پیرگاوگل، توپقره، دوتپه علیا الگوی کشت

 قیا آقچه، آباداقبلاغ علیا، رحمت زرين گل،  مديريت تغذيه دام و جیره نويسي

 لاچوان، چپقلو کرسف پرورش ماهي

 سفلي آبياهارمشکین،  لاچوان، نظرقلي، بیچقین، ایمهارت فني و حرفه

 دوغانلو قیا، آقچه، دوتپه سفلي، ورجوشان، آبادرحمت  های دامآشنايي با بیماری

 سفلي، توپقره، گوندرهدوتپه  زمینيسیببیماری 

 ، نعلبندان، شیخ الومحمودآبادسفلي،  آبيدوتپه سفلي، بلگه شیر،  ای با تیپکشت ذرت با آبیاری قطره

 لاچوان ،ورجوشان، نظرقلي، بیجقین، اهارمشکین طراحي لباس

 ، قوشه کند، کهريز، قانلي، چپقلو کرسفآبادشهید چمني، خالق  آشنايي با کاشت گل محمدی

 محمودآباد، زرين گل، آبادخالق  مداری صنعتيدا

 ، قوشه کند، کهريز، چپقلو کرسفآبادخالق  کاشت زعفران

 ، قانليمحمودآبادگلعلي، ، آبادخالق  و بوم گردی یگردشگر

 ، بیجیقنبادآمحمد، سعدآباد/سعید ، قره آبادهیر ان، بسفلي، قانلي، شع آبي، کسیک، نظرقلي، بلگه شیر، عینجیک، دلايرسفلي، آبادصالح  دام سبک ومیرمرگبه نژادی و 

 محمودآباد، قانلي و قوشه کند کشت گیاه دارويي آباد، کهل آباد، علي نیپرچ ، نعلبندان، جرين، گوندره،محمودآبادکوچه تپه، اهارمشکین، داشلوجه، مادآباد، توپقره، 

 زرين گل ابدالر، پسکوهان، بهداشت دام و نژادی

 ، دوتپه، توپقره، گوندرهآبادزرين گل، علي  هاموتورخانهه بهینه از نحوه استفاد

 سعید محمد کاشت سیر

 محمودآباد، جرين فرنگيگوجهبیماری 
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