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 1 .......................................................................................................................................................................................شهرستان خدابنده/ بخش بزینه رود

 

 ام استاندارپی

ای و ایجاد بسوتر لازم برای شوکوفایی و پیشرفت عدالت ریزی توسوعه منطقهدر همسوویی و همگرایی با اهداف برنامه

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومه 21بند الف ماده  1محور روسوتاها، اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 21/12/16ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

رح منجر به تنظیم اسووناد برنامه و ط "های روسووتایی اسووتاناقتصووادی، اشووتغالزایی و طرح توسووعه پایدار منظومه

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

به  بخشیاشوتغال پایدار و رونق کسوب و کار، تقویت اقتصواد محلی صادرات محور، توانمندسازی اقتصادی و تنو 

امدهای اقتصادی وری، به عنوان بخشی از پیاقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزایش سوطح درآمد و ارتقا  سطح بهره

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

ای هبرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه"بواسوطه اهمیت اهداف برشومرده، مطالعات 

جه کشور و بنیاد های منتخب ملی و اسوتانی بوده که با راهبری سازمان برنامه و بوددر زمره طرح "روسوتایی اسوتان

ریزی استان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسوکن انقلاب اسولامی کشوور و اهتمام سوازمان مدیریت و برنامه

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

آمیز به عمل آمده و به منظور انجام موفقیت هایضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهی و همکاری

 نماید.های اجرایی استان را به الزامات زیر جلب مینتایج اجرایی مطالعات، نظر فرمانداران و مدیران محترم دستگاه

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

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویترا با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیت های تابعهبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ریزی شووهرسووتانناشووی از محدودیت منابع، مبتنی بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاری های سووورمایهرحهای عمرانی و طها، پروژهمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م ثر در پیشوووبرد فعالیت

 خواهند بود.

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

 با رعایت ملاحظات لازم به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

ی نمودن نتایج مطالعه، ریزی اسووتان، ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتسووازمان مدیریت و برنامه -3

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

 مورد انتظار اهتمام نماید.

ها اداره کل بنیاد مسوکن انقلاب اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی، نسبت به اجرای پروژه -4

های اسووتانی را به شووورای گانه اسووتان اقدام و گزارع عملکرد دسووتگاه 11های با منظومه های مرتبطو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 های روستایی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه  ....................................................................... 2

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

رکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا، در تأمین های اجرایی موجود و مشااسوتفاده از سازمان و  رفیت

 کند.های پیشنهادی تأثیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( آغاز و با فعال1411بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

تداوم  1411با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق های تسوهیلگری و متناسوب اندازی  رفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان



 3 .......................................................................................................................................................................................شهرستان خدابنده/ بخش بزینه رود

 

 پیشگفتار

ا زایی روستایی بهای توسوعه روستایی، تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاع و اجرای برنامه

، 21الف ماده بند  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تکالیف جز  هدف تقویت اقتصوواد محلی و منطقه

صوورت سالانه در استان و برنامه به 11هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  1ها را مکلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

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

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی، بای به برنامهروستا و استمرار نگرع پهنههای توسعه استان تا سطح سولسوله برنامه

ه های توسعها و روسوتاهای اسوتان منتهی گردید تا برنامه آمایش سورزمین و استان، برنامههای کل بخشتهیه برنامه

ی روسووتایی در هاومهمنظ داریپاهای طرح توسووعه ها را کامل نماید. در این راسووتا تلفیق برنامهفضووایی شووهرسووتان

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

ریزی و توسعه استان با همراهی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان تصمیم راهبردی به تصویب شورای برنامه

منتهی شوود و مقرر گردید ضوومن اجرای شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوین اسووناد  نامه اسووتانیو مبادله موافقت

 ای و مدیریت کمیته راهبری مورد اهتمام قرار گیرد.در قالب خدمات مشاوره (بخشی/ روستایی/ تلفیقی)

نیاد ر و بریزی و توسوعه اسوتان، سازمان برنامه و بودجه کشوامید اسوت نتایج حاصوله که به تائید شوورای برنامه 

مسکن انقلاب اسلامی کشور رسیده است، به رشد و شکوفایی اقتصاد محلی و توانمندسازی ذینفعان منجر گردد و آثار 

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

 هد داشت.اقتصادی، توسعه پایدار محلی را در بر خوا

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

ریزی و بنیاد مسووکن انقلاب اسوولامی اسووتان و همچنین کلیه عوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

 گردد.یی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشکر میهای اجرافرمانداران، مدیران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 استان زنجان



 

  



 1 ........................................................................................................................................................................................ رودبزینه بخش /خدابندهشهرستان 

 

 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهو ربانمهمدیریت ن مازسا گیري اسناد اهي زری که رد شکلرزیي و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 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»

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شوراي ربانمه  نهاد.مردم اهياهي ستادي و سازمانرزیي و توسعه، استانداري، دست

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

 سفیدان و معتمدین محلی.می روستااه، دییاران، رششاه، اعضاي شوراي اسالاه و روستااه: بخشداريبخش

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

 

 

 

 

  



 

 



 1 .......................................................................................................................................................................................بزینه رود شهرستان خدابنده/ بخش

 

 کلیات

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

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

ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روسووتایی را به جامعه های کالبدی روسووتاها، چهره و کالبد آنزیرسوواخت

شووهری نزدیک و همسووو کرده اسووت. با وجود این اقدامات، سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوع تغییرات 

 ت.محدودتری بوده اس

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

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

 ود.شرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میگذاری جدید مقبنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایه؛ دهدمی

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

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .وری استرشود بهره

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

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

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

 کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسووته یک در نیازمند رویکرد سوویسووتماتیک و فرآیندی اسووت.

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

ف
دي

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآيند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشکاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

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

شود. این شکاف به کاهش ها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزع

های به دلیل ناکارآمدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتاییان منتهی میهای سوورمایهدرآمد و انگیزه

 دهداصلاحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
 هاقیاس خرد فعالیتم

 در بخش کشاورزی

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

تر شده است. در چنین شرایطی کوچکدر روستاها بسیار  تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

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

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

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهآب یکی 

 وافزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترع اراضی زیر کشت آبی  ،دهه گذشته

های از طرفی عدم انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

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

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

 دو تا سه برابر افزایش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

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

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

 ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دي

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآيند و تبعات

1 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

طح بودن س پایین شود.افزوده بیشتری میتخصص منجر به ایجاد ارزع شوود کهدر اقتصواد بیان می

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

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

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

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

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

 نوری پاییغیر ماهر و با بهرهو اغلب  گراسنت انسوانی و حف  بافت جمعیتی هایکارآفرین و سورمایه

جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی،  درصد 3گردد. در آمریکا فقط می

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  درصد  33کنند اما در ایران با وجود صوادرات هم می

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

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

های زینتی، دارویی، زعفران و کاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

ری از منابع بردابهره

 طبیعی

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

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

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

با ادامه این روند در آینده نه چندان دور  که های تجدید ناپذیری زده،جدی به این منابع دارای آستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با وجود های سنگینی که در حوزهگذاریسرمایهبا وجود 

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

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

 ها مورد تأکید نبوده است.تصادی آناق

2 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه، کارگاه در روسوتاهای ایران

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

و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب  داری و کشاورزی سنتی به مدرنروستاییان و گذار از دام

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

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

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

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

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

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

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل نیازمند وری، میبر اساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

 ع، بینشگذاری، اختصاص منابع مالی، اصلاح بازارها، تغییر ساختار آموزدار در حوزه سیاستزمان و تغییرات معنی

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

های روستایی، چکیده گزارع بخش انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 .شودزیر ارائه می هایبه شرح سرخط خدابندهشهرستان  بزینه رود



 1 .......................................................................................................................................................................................بزینه رود شهرستان خدابنده/ بخش

 

 مقدمه

 درصد جمعیت منظومه( 22با جمعیت غالب روستایی ) چهارگانه شهرستان خدابنده یهایکی از بخش بخش بزینه رود

مرکز دهستان بزینه رود روستای کهلا  باشد.یشهری بنام زرین رود م نقطهیک  روستا و 31دارای دو دهستان و شامل 

نام رودخانه ایست که از ، از روستاهای قدیمی بخش است. مرکز دهستان زرین رود نیز شهر زرین رود است. بزینه رود

 .شودسرچشمه گرفته به قزل اوزن منتهی میبزینه رود دهستان 

ی دهنده رشد نسب، نشاننیز استان ی شهرستان وهاهای کلیدی بخش بزینه رود با سایر بخشمقایسه شاخص

است. این موضو  به مفهوم تقویت  دیگر هایبخشسال گذشته نسبت به  21در  روستایی بخش بیشتر جمعیت

 .است بالقوه قابل ارتقای این منظومه هایقابلیت دهندهنشانو  روستایی در این بخشو  رفیت  هاگاهسکونت

 هایبکهش تیبر تقو تأکیدبا  ،ییروستا مایمنظومه  داریتوسعه پا ییفضا ریزیبرنامه کردیمطالعه با رو نیا

 ینورروستا با منطقه و فرا منطقه و د یاقتصاد یوندهاپی و شهر –روستا  یوندهایپ تیموجود، تقو ایپهنهو  ایمنطقه

 است. یمشارکت ییالگوقالب در  یاقتصاد یوندهایپ انیجر یساز

بالقوه اقتصادی و اجتماعی منظومه، برنامه پیشنهادی برای کمک به  های رفیتدر این مطالعه با شناسایی 

 یاداقتص یارتقا یمطالعه الگو نیاست. در امعرفی شده روستاها  یاقتصاد وریبهرهارتقا منظومه و  هایپیشرانهایجاد 

 شده است. شنهادیو پ یطراحاجتماعی و فرهنگی  –اقتصادی بسته محرک  1منظومه در قالب  یو اجتماع
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 شهرستان خدابنده بزينه رودتبیین و تحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش  -1

 وضعیت بخش هایشاخص -1-1

 شهرستان خدابنده و استان زنجان بزينه رودبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص هاریمتغ -1-1-1

هزار نفر و  1،111، جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1311بر اسواس نتایج سورشووماری عمومی نفوس و مسوکن سوال 

 درصد بوده است. 3271و  6173ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

روستا دارای سکنه و  113هزار نفر در  341، به تعداد بیش از هزار نفر 346از جمعیت روسوتایی 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 1311در سوال 

 روستا بوده است. 113

)روستاهای  روستاهادرصد  11درصود جمعیت روستایی، در حدود  11ر مناطق روسوتایی اسوتان زنجان، حدود د

 21درصود روسوتاها )روستاهای دارای  21درصود جمعیت روسوتایی، در حدود  274خانوار و بالاتر(، حدود  61دارای 

درصد روستاها )روستاهای  21 حدوددر  درصود جمعیت روستایی، 176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1خدابنده به شرح جدول شماره  شهرستان ،بزینه رود بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها



 11 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. شهرستان خدابنده  بزینه رودمنظومه 

 

 شهرستان خدابنده و استان زنجان بزينه رودبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -1جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضريب 

 ینیروستانش

 درصد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مکان، 

مزرعه و 

... 

 کل يیروستا 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،121 22 413 312 1،411 331،633 341،114 113 111 113 3271 346،224 111،111 1،111،461 استان

 312 31 132 441 1،211 11،111 11،212 43 122 221 6171 11،611 64،213 164،413 شهرستان خدابنده

 1 46 614 612 46 26،322 26،434 1 32 31 2274 26،431 1،664 32،111 بخش بزینه رود

 1 32 231 134 1،122 1،111 2،611 32 32 64 6172 2،611 3،223 12،424 بخش افشار

 1 4 412 424 12 11،111 11،121 3 44 41 1371 11،122 1،131 26،161 بخش سجاسرود

 214 31 641 111 211 44،123 44،342 1 62 11 4271 44،636 42،361 13،111 بخش مرکزی

نسبت شهرستان به 

 استان
1176 171 2272   2471 2176 2273 2171 2172 2371         

نسبت بخش بزینه رود 

 به شهرستان
1171 271 2671   1173 2171 273 2676 2671 371         

نسبت بخش افشار به 

 شهرستان
176 171 276   2274 1176 1474 271 171 1271         

نسبت بخش سجاسرود 

 به شهرستان
1674 1172 2171   2171 2472 171 2171 2173 171         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
1671 1471 4472   3373 3174 1673 4471 4171 1671         

 1311مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 جمعیتتحولات  -1-1-2

روستاهای که  معمولار رفیت پایداری زیستی و اقتصادی روستا است.  هایشاخصجمعیت و تحولات آن یکی از 

نه یبز ییت منظومه روستایتعداد جمع خاصی هستند. هایمزیتو  هاتوانمندیتوان نگهداشت جمعیت را دارند حائز 

خود  یتین بخش از او  جمعیت ای. جمعدهدیمگر خدابنده را نشان ید یهامنظومه ییت روستاینسبت به جمع رود

با توجه به  .دا کرده استیتنزل پدرصد  11 حدود 1311در سال  21111ت یبه حداقل جمع 22141، 1113در سال 

 یسه با مجمو  روستاهاینه رود در مقایمنظومه بز یروستاها یتیسال گذشته اندازه جمع 11، در 1اطلاعات شکل 

درصد در سال  21761به  1341درصد در سال  22741نه رود از یبخش بز یتیت شده است و سهم جمعیخدابنده تقو

 افته است.یش یافزا 1311

 گر خدابندهيد یهامنظومه يیت روستاینسبت به جمع نه روديبز يیت منظومه روستایرات تعداد جمعییتغ -1 نمودار

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ایران،  منبع:

 بخشغالب  هایمهارتو  درآمدیو  یساختار اقتصاد -1-1-3

ر ینه رود مشاغل خاص و مهارتی دارای قابلیت برندسازی و تقویت وجود دارند که در جدول زیدر منظومه بز

 باشد.ینه رود میو تابلو فرع دو حرفه مهم منظومه بز یمشاغل ساختمان مشخص شده است.

 مشاغل خاص و مهارتی دارای قابلیت تقويت در منظومه بزينه رود -1-1جدول 

 نام روستا

زمینه برند سازی 
قابلیت موجود 

 روستا

برآورد 
اشتغال 

 )نفر(
 حوزه فروش يا خدمات برند پیشنهادی

 داخل کشور و صادرات تابلو فرع زرینه 1411 تابلو فرع روستا( 11اکثریت روستاهای جنوب منظومه )
 داخل کشور و صادرات قالی زرینه 411 قالیبافی ابریشم روستا( 1روستاهای میانی منظومه )برخی از 

 داخل کشور )تهران و قم و...( مجسمه زرینه 111 مجسمه سازی قزل بلاغ و امیرلو )به صورت محدود(
 داخل کشور  11 کف و سنگ ساب توزلو

 عراق داخل کشور و  31 عایق کار سردخانه قره کهریز و زاغج

 قیدار و حومه شیره انگور آغوزلو 31 شیره انگور آغوزلو
 داخل کشور  21 دکل کار امیرلو

 های مجاوراستان  21 تولید بذر مادر یاستی بلاغ و کهلا

 استان و تهران  11 ملیله کار یکنداسیق

 هاي تحقيقمنبع: يافته
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و عرضه  دستیصنایع(، ی)زراعت و دامدار یکشاورز ینه رود بر محورهایبز ییمنظومه روستا یساختار اقتصاد

غالب  بخش زراعتبخش  دهدمیارزیابی میدانی مطالعه نشان گر شکل گرفته است. یکار به روستاها و مناطق د یروین

د، بعد از آن درامدهای حاصل از عرضه نیروی کار به خار  روستا قرار دارد. در محله بعد باشینه رود میبز یدرآمد

روستایی در این بخش، درامدهای حاصل از فعالیت کارگاهی و  درآمدیداری سبک و سنگین و در آخرین منبع دام

 است. دستیصنایع
 

 نه روديمنظومه بز یدرآمد یمنابع اصل -1 کلش

 

 مشاور یهاافتهیمنبع: 

 هاتیقابل -1-2

بیشترین اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و سایر عوامل  یکیاکولوژ یهاتی رف یو برخ یاقتصاد یهاتیقابل

. باشدمیمزیت منظومه  ترینمهمغیرکشاورزی  هایحرفهو  هامهارتپایین اثرگذاری دارند.  یهابه ترتیب با وزن

درامد ش یدر افزا یداریمعن یریآن تأث یوربهره یارتقا و منظومه است یدرآمد یاصل هایسبک از محور یدامدار

 منظومه خواهد داشت.

روستا4و آبی محدود به ( همه روستاها)گندم دیم •

(روستاهای دارای اب های عمیق)سیب زمینی •

خیار•

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

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

زراعت و باغبانی

(راس111111)دام سبک •

(راس11111)دام سنگین •
دامداری

(نفر شاغل1411) تابلو فرع •

(  نفر شاغل411)قالی ابریشم •

(نفر شاغل111)مجسمه سازی•

(نفر شاغل11)ملیله کاری •

صنايع دستی

(نفر شاغل1211)مشاغل ساختمانی •

نیروی کار ساده و فصلی•

(نفر شاغل31)عایق کار سرخانه •

(نفر شاغل21)دکل کار •

اجاره کار •

عرضه نیروی کار يا 
مشاغل خارج روستا 
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 اکولوژيکالف( 

 فرسایش محدود ،زهکشی مناسب خاک 

  گستردهدشت کم شیب و فلات 

 ی مساعد برای زراعت به ویژه در دهستان بزینه روداجلگه هایزمین 

 خطر پایین زلزله در منظومه 

 در دهستان بزینه رود های عمیق بسیار خوبوجود رودخانه فصلی بزینه رود جاری در کل منظومه، منابع آب 

  ی و استخر دارآبخواندر بخش جنوبی منظومه با قابلیت  هاآبی سطحی و روان هاآبامکان کنترل و تجمیع

 ذخیره پی وی سی

 اجتماعی و فرهنگیب( 

 حف  نسبی جمعیت در کل منظومه و افزایش وزن جمعیت روستایی آن در مقایسه با استان 

  روستا( 6شرب و کشاورزی در بخشی از روستاها )در  آبنر  پایین مهاجرت با وجود فقدان 

 های مختلف کاری و تخصصی در منظومه با قابلیت برند سازیوجود مهارت 

 ای و کشاورزی ترویجیهای فنی، حرفه رفیت توسعه آموزع 

  روستا مذهبی مناسب روستاها در جهت توسعه -وجود  رفیت مشارکت اجتماعی 

  های قومیفقدان طایفه بندی و ایل محوری و نزا 

 اقتصادیج( 

 از مناطق تولیدکننده بزرگ گندم محصولات زراعی و جو استان و  رفیت تکمیل زنجیره ارزع آن 

  پتانسیل تکمیل زنجیره ارزع و برند سازی و فروع مستقیم تابلوفرع و ابریشم قوی و دستیصنایعبخش 

  های مختلف و پتانسیل برند سازی مشاغل عایق کار سردخانه، مجسمه سازی، ماهر در زمینهدارای نیروی کار

 کف ساب و سنگ ساب، دکل کار و تولید بذر مادر

  رفیت بالقوه خوب در توسعه زنجیره ارزع گردشگری و مجاورت با دو ناحیه گردشگری غار کتله خور و غار 

 صدریعل

  وستاهای مجاور رودخانه بزینه رود در دهستان بزینه رودو خاکی بسیار خوب در ر آبی رفیت 

 محدود دام سبک توسعه ووری نگهداشت و پرورع دام سبک پتانسیل ارتقا دانش و بهره 

 آبگذاری در استخرهای ذخیره  رفیت سرمایه 

 کالبدید( 

  ی انرژیهاحاملپوشش کامل شبکه برق و 

  آسفالتهی روستایی هاراهتکمیل شبکه دسترسی همه روستاها به شبکه 

  دیهاطرحبرای اجرای  هایاریدهافزایش اعتبار و پایدار شدن اعتبار 

 پوشش نسبی شبکه بهداشت 

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز 
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 پوشش کامل مدارس ابتدایی 

  ی غالب مسکن روستایی در عمده روستاهای بزرگبخشاستحکامبازسازی و 

 مديريتیه( 

  ی اقتصادی روستاهاتیاولوافزوده به از محل ارزع هایاریدهی بخشی از اعتبارات دهجهتقابلیت 

  ی قیمت زمین در روستا با تغییر رویکرد به موضو  محدودهسازارزانقابلیت 

  هایاریدهقابلیت افزایش درامد 

  افزودهارزعقابلیت تعریف الگوی انگیزشی برای تعیین اعتبار دهیاری روستاها از محل مالیات بر 

 آبگذاری در حوزه ی تغییر رویکرد نسبت به سرمایهریپذامکان 

  و مشارکت اهالی هایاریدهقابلیت اجباری شدن بیمه حوادو از محل اعتبارات 

 سازمان فضايیو( 

 قابلیت ایجاد ناحیه صنعتی کهلا 

  ایع چوبی، ی و صنکارمنبتگردشگری بین دو منظومه بزینه رود و گرماب مبتنی بر  - دستیصنایع نهیبهتعریف

 ی جدید روستایی بوم گردیهاذبهاجتابلو فرع، مجسمه سازی و غار کتله خور و 

  بزین -تقویت شبکه ارتباطات داخلی منظومه به ویژه با اسفالت نمودن راه توزلو 

 هاتيمحدود -1-3

سعه ت در تویجاد محدودیبیشترین وزن در ا یکیف را ندارند. عوامل اکولوژیا تخفیت کاهش یقابل هاتیمحدودهمه 

با توجه به اطلاعات میدانی،  هستند. یاثرگذار بعد یهاتیمحدود یو کالبد یاقتصاد یهاجنبهمنظومه را دارند. 

ومه در نمودار زیر تلخیص شده های توسعه در منظبندی محدودیتبندی مستندات وزن اولویتاطلاعات ثبتی و جمع

 .شوندهای منظومه را شامل میدرصد مشکلات و محدودیت 21های زیر بیش از است. محدودیت

 اکولوژيکالف( 

 های سطحی مناطق شمالی منظومهخشکی رودخانه بزینه رود و آب 

 استان مجاور )همدان(های زیرزمینی به ویژه در دهستان بزینه رود و در روستاهای برداشت غیرمجاز آب 

  در  عمدتارروستا  1درصد منابع آبی عمیق و نیمه عمیق کشاورزی در  21: قرار گرفتن آبتوزیع نامتوازن منابع

 دهستان بزینه رود

  در شمال منظومه آهکی و با کیفیت پایین هایزمینکشاورزی و وجود  1فقدان زمین درجه 

 ی اصلیهاآبراههو  هارودخانهی روستاهای واقع در حاشیه زیخلیس 

  هایزمینی در روستاهای دارای چاه عمیق و نیزمبیسدارای کشت  هایزمینتخریب منابع خاک به ویژه در 

 یااجاره

  ،برداری از منابع مشترک و عدم نظارت ی رقابت در بهرهریگشکلفقدان توجه کافی اهالی به حف  منابع طبیعی

 هارودخانهو  هاکانالدفع عمده فاضلاب در  سوی مراجع نظارتی/ کافی از



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا .................................................. 16

 اجتماعی و فرهنگیب( 

  شرب و کشاورزی( آبیبه دلیل محدودیت منابع  عمدتار روستا  14نر  مهاجرت بالا در( 

 کاهش اعتماد اجتماعی به ویژه به مسئولین و کاهش تعاون و همیاری منشأبا  کاهش سرمایه اجتماعی 

  مقطع متوسطه به ویژه دختران درصدی در 11ترک تحصیل بیش از 

  با کاهش جمعیت و فقدان معلم اختصاصی هر پایه آموزعکاهش کیفیت 

  بیکاری منشأبا  عمدتاری اجتماعی هابیآسشیو  اعتیاد و 

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

  ترویجی کشاورزی هایآموزعفقدان اثربخشی 

 های عمومی(ديتاقتصادی )محدوج( 

 تغییرات زیاد قیمت محصولات کشاورزی و ارسال علائم اشتباه 

 دامداری کاملار سنتی با مرگ و میر بالای دام 

  برداریبهره هایزمینمقیاس کوچک 

  های آبیاری سنتیبا روع آبهدر رفت 

 گذاری محدود در روستا با خرو  سرمایه توسط عمده مالکانسرمایه 

 کشت فقدان الگوی بهینه 

 های اختصاصی(اقتصادی )محدوديتد( 

  هکتار یک نفر  11هر ) روستاهادیمی گندم در غالب  هایزمیندیم پایه بودن کشاورزی و اشتغال پذیری محدود

 اشتغال ناقص(

  ی و تابلو فرع ابریشم و تولید آن با برند قم و فقدان زنجیره ارزعقال دیتولدستمزدی بودن 

  هااستانسایر  کارانینیزمبیسی به نیزمبیساجاره زمین برای کاشت 

 درصد( روستاها 11) 4های عمیق توسط درصد چاه 11برداری توزیع نامتوازن بهره 

 درصد( روستاها 41) 16های عمیق توسط درصد چاه 11برداری توزیع نامتوازن بهره 

  با وضع مالیات سازانمجسمهایجاد محدودیت بر فعالیت 

 کالبدیه( 

 روستا 11شرب در  آبفقدان شبکه توزیع، ناسالم بودن  شدید یا فرسودگی 

 انجام شده( 11روستا تا مهرماه  1به همه روستاهای متوسط به بالا ) فقدان گازکشی 

  ی مهاجرت به دلیل تکمیل شدن محدودهریگشکلمحدودیت توسعه روستا و 

 عدم نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی روستایی 

  دی و ناکافی بودن اعتبارات لازمهاطرحعدم اجرای تمام فازهای 

  ی و سیل بند مکفیکشکانالفقدان 

 عدم آنتن دهی تلفن همراه و تلویزیون 
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 مديريتیو( 

 گذاری بخشیی نامتوازن و در مواردی ناعادلانه در اجرا و سیاستهاهیرو 

  موجود هایآموزعی اثربخشترویجی کشاورزی در حوزه دام و پایین بودن  هایآموزعفقدان 

  ی بانکیهانیتضم آزاردهندهمراحل سخت و 

 توان محدود منابع طبیعی در برخورد با کشت مراتع 

  ،صدور مجوزها برنهیهزو  برزمانمسیر طولانی 

  شرب آبشرب در بخش کشاورزی در تابستان و محدودیت  آبمصرف 

 سازمان فضايیی( 

 پیوندهای ضعیف با استان و ارتباط زیاد با قم؛ تهران و همدان 

  و با  ایمنظومهوابستگی درون  هایحلقهاستقرار منظومه در ناحیه مرزی استان و شهرستان و ضعیف شدن

 مرکزی هایمنظومه

 ماتريس فضايیقالب  رگذار دریتأث یهاتيو محدود هاتیابلق -1-0

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

دارند. این الگو در استخرا   تریهمگنساختار اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی مشابه و همگن  هایحوزهآمد. 

 .نمایدمی م ثریاختصاصی توسعه هر پهنه کمک  هایسیاست

 ، محمدخلج(C2) که کهلا باشدمیپیشنهادی حوزه همگن  1ح عملکردی دارای ورود بر اساس سطمنظومه بزینه 

(C1)زرین رود ، (A1) ،( قیاسکندیA2)گل تپه ، (A3 ،)غلام ویس (B1)  توزلوو (B2)  هاحوزهبه عنوان مراکز این 

 هستند.
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 يیس فضايماتر بخش در يکهای تأثیرگذار و محدوديت هاقابلیت -الفجدول 

 قوت اختصاصی نام روستا حوزه
 هایضعف

 اختصاصی

 هایفرصت

 اختصاصی
 تهديد اختصاصی

A2 

 امیرلو

، بافیفرعوجود حرفه غیرکشاورزی نظیر 

 اندازچشمو  و دکل کاری/بکر کاریملیله

تولید  طبیعی خوب برای گردشگری /

 عسل/ تولید انبوه خیار

محدودیت شدید 

شرب  آب

بهداشتی/ مهاجرت 

زیاد / سطح پایین 

 سرمایه انسانی

امکان ذخیره 

سطحی و  هایآب

 هایرودخانهوجود 

 فصلی

بودن  خیزسیل

 حوزه

 قره کهریز

 اردهین

زرین غار و  وجود قیاسکندی

 رفیت توسعه 

 بسیار خوب

 امام کهریز

 سراب

 بصرک

 آبیوجود منابع 

 برای پرورع ماهی

یاستی 

 عموکندی بولاغ

 دربند

B1 

 هایآبتولید انبوه خیار/امکان کنترل  غلام ویس

ماهر در  کارانمنبت/آبخیزداریسطحی و 

قم و متمایل به برگشت به روستا/ هر خانه 

 یک تابلو فرشباف

بن بست بودن 

روستاهای اصلی و 

نیاز به اتصال با راه 

 -توزلو  مواصلاتی

 بزین

احداو شهرک 

 صنعتی داشبلاغ

 داشبلاغ

B2 

روستای بزینه رود و دومین  ترینبزرگ توزلو

رگ بز تولیدکنندهروستای بزرگ خدابنده/

 باففرعیک تابلو  هر خانوارگندم دیم /
 استرود

 خانلار

C2 

 بزین

محصولات زراعی  تولیدکننده ترینبزرگ

و  عمیق هایآبمنظومه و خدابنده/منابع 

کشاورزی  هایزمینسطحی بسیار خوب /

 و مرتع خیلی خوب

فقدان الگوی بهینه 

کشت / اجاره 

 هایزمین

کشاورزی به 

 کارانزمینیسیب

 همدانی

 

 آبیافت منابع 

 منطقه

 کهلا
مرکز دهستان و 

وجود امکانات 

 متعدد
 حی

 
 شرور

C1 

 محمدخلج
با وسعت زیاد و  دیم هایزمین

 حاصلخیزی خوب
 آبمشکل شوری 

و نیترات بالا و 

محدودیت شدید 

 شرب آب
 

 
 زاغج

 سقرچین

 قجور

تهدید تخلیه کامل  اورگنجه دامداری سبک قابل توجه

 نر  بالای اعتیاد داع تپه روستا

A3 

 پیرمرزبان

 حاصلخیر نسبتاراراضی دیم 

 آبفقدان 

کشاورزی و کمبود 

 شرب آب
 

 خطر وقو  سیلاب
 گل تپه

 اغوزلو

 پنبه زبان
 سطح تحصیلات خوب

 زاغه لو

خشکسالی و کمبود 

 آبمنابع 

 سرشبار

 دوراخلو تعداد قابل توجه دام

 حسام اباد
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 قوت اختصاصی نام روستا حوزه
 هایضعف

 اختصاصی

 هایفرصت

 اختصاصی
 تهديد اختصاصی

A1 

 قشقجه

با بزینه سطحی مجاورت  هایآبمنابع 

 رود
خشک شدن منبع 

رودخانه و  آب

 آبمحدودیت 

 شرب

قرار گرفتن در 

مسیر غار کتله خور 

هم مسیر با محور  و

 گردشگری

به علت  آباتلاف 

عدم تکمیل 

 به آب کشیکانال

 کشاورزی هایزمین

 ارقین بلاغ

 شهیداباد

خشکسالی و کمبود  گچیانوا  مجسمه  مزیت نسبی در تولید قزل بلاغ

 آب
  قره محمد

 مشاور هاییافتهمنبع: 

 مسائل کلیدی -1-5

 اقتصادیالف( 

  نهادی هایمحدودیتتولید در روستا به ویژه در بخش کشاورزی به دلیل  وریبهره دارمعنیعدم افزایش 

 و کشاورزی آبیو کاهش تولیدات  ر آنیدر مس یف شدن روستاهاینه رود و ضعیبز دیشد یآبکم و یخشک 

  جنوب منظومه دری و استخر ذخیره به ویژه دارآبخوانی هاپروژهفقدان اجرای 

 فقدان صنایع بدیلی گندم و صنایع مزیت دار کارگاهی نظیر چوب و مبل 

  و خاکی آبیدامداری کاملار سنتی با مرگ و میر بالای دام و دارای محدودیت گسترع به دلیل محدودیت منابع 

  بودن قالی و تابلو فرع و تولید آن با برند قمدستمزدی 

 پیوندهای ضعیف اقتصادی درون منظومه و وابستگی به بیرون منظومه 

 گذاری عمده مالکانگذاری محدود با خرو  سرمایه توسط عمده مالکان و لزوم استفاده از  رفیت سرمایهیهسرما 

 فرهنگی- اجتماعیب( 

  شرب آبو مشکلات  یسطح یهاآب یل خشکیبه دل عمدتار یاپهنهمهاجرت 

 تنزل سرمایه اجتماعی و اعتماد 

 تنزل فرهنگ کار 

  اقتصادی و مشارکت در روستاها هایهمکاریضعف 

 ترک تحصیل قابل توجه در مقاطع متوسطه به ویژه توسط دختران 

 اکولوژيکیج( 

  های عمیق درصد چاه 11ی برداربهره: آبمنابع  نامتوازنعمیق و توزیع  هایآبمنابع  رویهبیبرداشت نامتوازن و

روستا  1درصد منابع آبی عمیق و نیمه عمیق کشاورزی در  11درصد روستاها( و قرار گرفتن  11)روستا  4توسط 

 درصد روستاها( 12)

  اینقطه هایخیزیسیلخشکسالی عمومی و 
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  زمینیسیببرای کشت  ایاجاره هایزمینتخریب مراتع و خاک به ویژه در 

 کالبدی د(

  درصد روستاهای منظومه 41شرب )شوری، سنگینی زیاد و یا نیترات بالا( در  آبفقدان و یا محدودیت زیاد منابع 

 پوشش پایین شبکه گاز 

 گردشگریه( 

  صدرعلیغارهای کتله خور و  سرریز های رفیتاز زرین غار و  برداریبهرهعدم 
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 )نقشه( موجود وضع فضائی سازمان و ساختار -1-6

 ساختار فضايی منظومه بزينه رود -1نقشه 
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 منظومه روستايی بزينه رود موجود وضع فضايی سازمان -2نقشه 
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 بندیجمع -1-7

 هایوزهحکشاورزی،  هایزمینخوب  نسبتار، کیفیت غیر کشاورزی درآمدیو وابستگی به منابع متنو  ساختار تولید 

 ق،آسفالته و شبکه بر هایراهپوشش کامل ، هامنظومه، توان نگهداشت جمعیتی بسیار خوب نسبت به سایر آبیمهم 

و دی )البته نه تمام مراحل در همه روستاها( هاطرحاجرای  دردرصد  11پوشش بالای  بهداشت، موبایل، هایخانه

و توانمندی قوت مجموعه اصلی و مهم عنوان  به بزینه رود منظومهروستایی  هایخانهاز  توجهیقابلنوسازی بخش 

 قابلیت خوب منظومه برای ارتقا و تثبیت پایداری دهندهنشان ها رفیتاین  است. ی منظومه بزینه رودروستاهامیانگین 

 رشد در آن است.

 وریبهره دارمعنیعدم افزایش منظومه،  وستاهایرشرب بهداشتی در عمده در  آب هب یتنگنای دسترساز سوی دیگر 

 ی شدید بزینه رود و ضعیفآبکمنهادی، خشکی و  هایمحدودیتتولید در روستا به ویژه در بخش کشاورزی به دلیل 

فقدان  فراتر از توان آن، آبفشار بر منابع خاک و  و کشاورزی، آبیشدن روستاهای در مسیر آن و کاهش تولیدات 

گذاری محدود با خرو  سرمایه توسط یهسرمایر چوب و مبل، صنایع تبدیلی گندم و صنایع مزیت دار کارگاهی نظ

 زسرری های رفیتاز زرین غار و  برداریبهرهگذاری عمده مالکان و عدم عمده مالکان و لزوم استفاده از  رفیت سرمایه

 اقتصادی و اجتماعی منظومه است. های رفیتدر ارتقا  م ثر هایمحدودیتاز  صدرعلیغارهای کتله خور و 

به  ستیدصنایعگردشگری و توسعه زنجیره گردشگری، توسعه  های رفیتاز  برداریبهرهمزیت نسبی منظومه امکان 

تولید و خدمات  هایزنجیرهمصرفی در بخش کشاورزی، تکمیل  آبدام و  وریبهرهو مبلمان، ارتقای  کاریمنبتویژه 

 در بخش کشاورزی است.
 

 ان برنامه هفتم(يپا 1015)افق برنامه و طرح:  بخشتصوير کلان توسعه روستاهای  -2

 یکل اهداف -2-1

در  ریپذامکانو  یاتیدر توسعه منظومه، هر نو  راهبرد عمل هاتیقابلو  هاتیمحدودت یاهم یبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  یریگجهت یبه عنوان اهداف کل هاتیقابل یارتقا و هاتیمحدودکاهش  یراستا

ه ب تواندیمکه  شودیمجاد یا هاتیقابلند ارتقا یکاهش تنگناها و فرا یهاروعن یوجوه مشترک ب یالبته در موارد

 .دباشیمداگلاس  یامنظومهه یبر نظر یشنهادات مبتنیکرد پیروت مضاعف در نظر گرفته شود. یک اولویعنوان 

 هاییتمحدوداز تلفیق انتخاب  وری است.بهبود درآمد با افزایش اشتغال به همراه ارتقا بهرهتوسعه منظومه مستلزم 

های قابل ارتقا با بالاترین امکان بالقوه ارتقا پذیری، راهبردهای با بالاترین امکان بالقوه کاهش پذیری و انتخاب قابلیت

 باشد.یمتوسعه منظومه  هایگیریجهتزیر به عنوان 

 درآمد پايدار و توانمندی اقتصادی منظومهارتقا  .1

 منظومه ارتقا کیفیت زيستیشرب بهداشتی( و  آب تأمینبر  تأکیدارتقا امکانات رفاهی )با  .2

 یامنظومهپیوندهای فضايی درون تقويت  .3
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 اهداف کمی -2-2

هدف در افق برنامه به شرح زیر و به صورت متوازن تنظیم شده  هایشاخص تریناصلیمتناسب با اهداف کلی، 

در مورد جدول زیر توضیح این نکته ضروری است رشد هدف جمعیت روستایی مفروض به دستیابی به اهداف  است.

 و پایداری منابع منظومه است. وریبهرهاشتغال، ارتقای 

 1015در افق بزينه رود اهداف کمی رشد بخش  -2جدول 

های سرفصل

 کلی
 رديف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

/ بینیپیش سال پايه

 ريزیبرنامه

 1015سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 24136 21141 1311 نفر جمعیت کل 1

 -.32 - 1311 درصد 1311-1411نر  رشد جمعیت  2

 11 22 1311 درصد میزان روستانشینی 3

 32 32 1311 تعداد روستاهای دارای سکنه 4

 سرزمین
 1141 1141 1311 کیلومترمربع مساحت 1

 21 22 1311 نفر در کیلومترمربع تراکم نسبی جمعیت کل 6

 نیروی انسانی
 1611 2412 1311 نفر تعداد کل شاغلین 1

 1111 6144 1311 نفر تعداد شاغلین روستایی 2

و  یاقتصاد

 یتولید

 271 2 1311 نفر تکفل اقتصادیبار  1

 46131 46211 1311 هکتار کشت ریزسطح  11

 41111 41111 1311 هکتار سطح زیر کشت دیم )زراعت( 11

 6131 6211 1311 هکتار سطح زیر کشت آبی )زراعت( 12

 411 411 1311 هکتار سطح باغات 13

 121111 111111 1311 تعداد دام سبک 14

 11411 11111 1311 تعداد دام سنگین 11

و  رساختیز

 ربنایز

 21 61 1311 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه 16

 111 61 1311 تعداد کشیمند از آب سالم لولهروستاهای بهره 11

 111 111 1311 تعداد روستاهای برخوردار از برق 12

 11 11 1311 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 11

 31 32 1311 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 21
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 توسعه هایگیریجهت -2-3

 پایدار از منابع طبیعی برداریبهرهمدیریت و رشد پایدار اقتصادی با  -

 در زیرنظام های تولیدی وریبهرهتوجه محوری به ارتقای  -

 گردشگری و ایع تبدیلی و تکمیلیصنبه تولید و تکمیل زنجیره ارزع تولید در حوزه کشاورزی و  بخشیتنو  -

 اقتصادی و پشتیبان فعالیت و خدمات وابسته به بخش کشاورزی هایزیرساختارتقای  -

 شغلی هایمهارتکواربردی کشواورزی، دامپوروری و  هایمهارت آموزعتوسعه و ارتقا کیفیت  -

 گیو کیفیت زند کالبدی هایزیرساختارتقای  -

 اقتصادی و اجتماعی هایحوزهیان در مشارکتی روستای هایزمینهتقویت  -

 راهبردها -0-2

 ( منظومه به منظور تثبیت درامد و اشتغال منظومهآبیبر منابع  تأکیدپایداری منابع اکولوژیکی )با  -

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

 خدماتی هایبخشو  دستیصنایع –توسعه گردشگری  -

 ی بخش کارگاهی و صنعتی و ایجاد اشتغال و درامدهاتوانمندیتقویت  -

 تعادل بخشی فضایی -

 ارتقا امکانات کالبدی -

 انسانیارتقا سرمایه  -
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 اجرايی هایسیاست -2-5

در رشد و توسعه منظومه بیشتر از وزن ارتقای  هاتیمحدودوزن  کندیممشخص  هاتیقابلو  هاتیمحدودبررسی 

اد و نه هاتیقابلق تنگناها و یمستخر  از تلف ییو اجرا یاستی، اقدامات سراهبردهار یزجدول  است. ی آنهاتیقابل

 .دهدیمراهبرد را نشان  یا وابسته به اجرای یمتول

 توسعه منظومه يیو اجرا یاستی، اقدامات سراهبردها بسته -1-2جدول 

 اجرايی هایسیاست راهبرد اهداف

ارتقا 

درآمد 

پايدار و 

توانمندی 

اقتصادی 

 منظومه

پایداری منابع اکولوژیکی 

 (آبیبر منابع  تأکید)با 

منظومه به منظور تثبیت 

 درامد و اشتغال منظومه

 آب عرضه و تأمین برنامه

 کشت الگوی اصلاح و کشاورزی عرصه در آب وریبهره بهبود

 خاک حفا ت و آبخیزداری برنامه

 مراتع از اصولی برداریبهره و توسعه احیا ، برنامه

تقویت زنجیرهای ارزع 

بخش کشاورزی و ایجاد 

اشتغال و افزایش فعالیت 

 کشاورزی

 (مقیاسبزرگمتوسط و  هایطرحکشاورزی ) در بخشتوسعه صنایع تبدیل و مکمل 

 (وریبهرهارتقای طیور ) و دام پرورع توسعه

 (توسعه کمیطیور ) و دام پرورع توسعه

 –توسعه گردشگری 

 هایبخشو  دستیصنایع

 خدماتی

 طبیعی گردشگری توسعه برنامه

 گردشگری هایزیرساخت توسعه و سازیبهینه برنامه

 روستایی گردشگری توسعه برنامه

ی هاتوانمندیتقویت 

بخش کارگاهی و صنعتی 

 و ایجاد اشتغال و درامد

 معدنی و صنعتی تولید پشتیبان خدمات گسترع و توسعه برنامه

 نیمه و فعال واحدهای و هاتعاونی ،هاخوشه ،هازنجیره تجهیز و تکمیل توسعه، برنامه

 صنعتی فعال

تقويت 

پیوندهای 

فضايی 

درون 

 ایمنظومه

 هاسکونتگاه فضایی بخشی تعادل برنامه تعادل بخشی فضایی

ارتقا 

امکانات 

رفاهی و 

سکونت 

پذيری 

 منظومه

 کالبدیارتقا امکانات 

 توسعه و تکمیل پوشش شبکه گاز

 کنندهتسهیلارتباطی  هایراهتکمیل شبکه 

 شرب بهداشتی آب تأمین

 هادی هایطرحبرطرف نمودن موانع توسعه کالبدی و محدودیت 

 و احداو پل کشیکانالمقابله با بحران  هایزیرساخت تأمین

 انسانیارتقا سرمایه 

 ورزشیتوسعه امکانات 

 اجتماعی هایآسیبکاهش اعتیاد و 

 و توسعه منابع انسانی آموزع

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 
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 هاسیاست و اهداف تحقق الزامات یینتع-6-2

 به ویژه از سوی مجریان بخش عمومی برنامهتایی، تعهد و تقید به در بین جامعه روس برنامه محور ایجاد گفتمان -

 به مسیر رشد و ارتقای روستایی دهیجهتترویج و توسعه تسهیل گری روستایی و  -

 موردنیازمنابع عمومی و تسهیلات  تأمین -

 سالم است( آببهداشتی )یکی از دلایل مهاجرت در این منظومه محدودیت شدید شرب  آب تأمین -

 تکیه بر نیروها، دانش و استعدادهای بومی -

 توزیع امکانات عدالت فضایی -

 آب وریبهرهو ارتقای  شرب و کشاورزی آبتوجه جدی به محدودیت و تقلیل منابع  -

 برداری از منابع طبیعینظارت مستمر و برقراری عدالت بین نسلی در بهره -

 در خود روستا گذاریسرمایهبه خرو  سرمایه از روستا به شهر برای  دهیجهت -

 موردنیاز هایآموزعتقویت کیفیت نیروی انسانی ماهر و متخصص با  -

نقش محرک و پیشران را در حلقه تکمیلی و زنجیره تولیدات منظومه و منطقه  بندیدستهبه لحاظ  زیر هایطرح

 .دارند
 مقیاس متوسط محرک وکارهایکسب و اقدامات عناوين -3جدول 

 اقدامات / پروژه رديف

1 
های با ارائه تسهیلات ارزان به وِیژه برای چشمه pvcدر استخرهای  آبگذاری برای تجمیع سرمایه

 آبهای پر دائمی و قنات

 استخر ممبران هایورقواحد تولیدی  2

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

 سطحی روستا به جای رویکرد کالبدی هایآب

 ایجاد سردخانه 0

 کارخانه تولید آرد 5

 تولید عصاره گندم و صنایع وابسته به گندم 6

 زمینیصنایع تبدیلی سیب 7

 دام در سطح تمام منظومه وریبهرهمطالعه و تصویب اجرای طرح ارتقای  8

9 
از  یز گردشگرربرای استفاده از سر صدرعلیسایر امکانات حد فاصل بین زرین رود تا غار  بهسازی جاده و

 علیصدر به غارهای کتله خور و زرین غار غار

11 
بازرگانی تولیدی در جنوب منظومه شامل تابلو فرع، مجسمه  - دستیصنایع ایمنطقهبازاریابی محلی و 

 ، فرع دستبافکاریملیلهسازی، 

 ، مبل کاری و صنایع تزیینی چوب در ناحیهکاریمنبت هایکارگاهتوسعه  11

12 
های همجوار با به دلیل تخریب گسترده زمینی به استانهای کشت سیبزمینایجاد محدودیت اجاره 

 منابع خاکی و آلودگی ان

13 
گذاری عمده مالکان و ارائه های سرمایهها و تشکیل شرکت یا تعاونیایجاد تشکل عمده مالکان دهستان

 گذاری محلی با تسهیلات مناسبهای سرمایهطرح

 کیلومتر 12توزلو به طول  - سیو غلام -احداو راه بزین 10
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 )نقشه( فضايی هدف همگن هایحوزهساختار و -2-7

 همگن فضايی هایحوزهو احصا  یسطوح و مراکز عملکرد -3نقشه 
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 همگن فضايی هایحوزهمحوری اقتصادی  هایمأموريتگرايش و اولويت  -0نقشه 
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 )پیوست سند(بخش  توسعه هایپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات،-3

 پیشنهادی هایفعالیتبسته  امات وچارچوب اقد -3-1

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

و اقدامات سیاستی است که هر کدام  هاپروژهاستخرا  شدند. هر بسته مشتمل بر  اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرایی 

شده است. مجمو  اشتغال مورد  بندیاولویتاحصا و  ریزیبرنامهدر  تأخرو وجود تقدم و  ایزنجیرهبا رویکرد روابط 

 .شودمی بینیپیشنفر  112عملیاتی  هایبستهانتظار حاصل از اجرای 

 اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرايی  هایبسته - 0جدول 

 بسته )برنامه( شماره

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ريال(

 121311 214 161 مصرف وریبهرهو ارتقای  آبیمنابع  کنترل و ذخیره 1

2 
متوسط و  هایطرحکشاورزی ) در بخشتوسعه صنایع تبدیلی و مکمل 

 (مقیاسبزرگ
13 11 1161111 

3 
کوچک و متوسط  هایطرحدام و طیور و توسعه کمی ) وریبهرهارتقای 

 مقیاس(
212 121 213111 

 131111 212 41 دستیصنایع -توسعه پهنه گردشگری  0

 23111 36 24 ایپایهتوسعه بخش خدمات  5

 13411 112 66 کارگاهی واحدهایتوسعه  6

 11111 21 34 اقتصادی منظومهکمک به تعادل فضایی و رشد پایدار  7

 112611 1 61 هازیرساختو  هاگاهسکونتتوسعه و تکمیل کمبودهای خدماتی و رفاهی  8

 34111 6 11 انسانی هایسرمایهسازی توانمند 9

 2316311 112 111 جمع

 

را پوشش  یو اجتماعی با محوریت بخش دولت (عمرانی هایطرحکالبدی ) گذاریسرمایه عمدتار 1و  2 هایردیف

 .دهدمی
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 شده در سطح بخش بندیاولويت یگذارهيسرمای هاطرح -3-2

ن )در ستو اجرایی به عنوان اقدامات رنگطوسیپیشنهادی سلول  هایبستهدر  .شودمیپیشنهادی احصا شده ارائه  هایبستهدر قالب  یگذارهیسرما یهاپروژهو  هاطرحر یر جدول زد

 یا مکمل دولتی تعریف شده است. نیازپیش ، مصوبات یا مقررات و سایر اقداماتاقدامات/ پروژه(

 مصرف وریبهرهو ارتقای  آبیمنابع  کنترل و ذخیرهبسته  -1-5جدول 

هابرنامه  اولويت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

بینی پیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

 

کنترل و 

منابع  ذخیره

 آبی

در  آبگذاری برای تجمیع سرمایه

با ارائه تسهیلات ارزان به  pvcاستخرهای 

های پر های دائمی و قناتوِیژه برای چشمه

 آب

بخش خصوصی و تسهیلات 

 بانکی
1 2 42 121111 

A1  وB1  و

A3 

امیرلو / امام کهریز /سراب/ 

بصرک / اردهین / پنبه زبان 

 / غلام ویس

های سطحی و روان کنترل و تجمیع آب

ها در بخش جنوبی منظومه با قابلیت آب

 داریآبخوان

و  یعیاداره کل منابع طب

شرکت / استان آبخیزداری

/ ای استانمنطقه آبسهامی 

 سازمان جهاد کشاورزی استان

1 4  21111 A1 و B1 
غلام ویس /گل تپه 

 /امیرلو/سرشبار

 هاقناتتعمیر و بازسازی 

و فاضلاب روستایی  آبشرکت 

سازمان جهاد کشاورزی / استان

 استان

2 4  6111 A3  سرشباربر  تأکیدبا 

 کشی بین مزار  با قنات و چشمهکانال
 سازمان جهاد کشاورزی استان

 با مشارکت اهالی
1 6  12111 A1  وA2 

اغوزلو / قشقجه /قیاس 

 کندی/سراب

 ایجاد بندهای کوچک
 کشاورزی استانسازمان جهاد 

 با مشارکت اهالی
3 1 6 6111 A3  وB2 اغوزلو 
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هابرنامه  اولويت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

بینی پیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

 استخر ممبران هایورقکارخانه تولید 
بخش خصوصی و تسهیلات 

 بانکی
1 1 21 211111 A2 زرین رود 

ها از دهی بخشی از اعتبارات دهیاریجهت

های کنترل افزوده به زیرساختمحل ارزع

سطحی روستا به  هایآبو ذخیره منابع 

 جای رویکرد کالبدی

ریزی و برنامه تیریسازمان مد

 با مشارکت اهالی استان
 هاحوزههمه    11 1

همه روستاهای دارای 

  رفیت

ارتقای 

و  وریبهره

مصرف بهینه 

 آبیمنابع 

تصویب و پیگیری اجرای مدل اجرا پذیر 

الگوی بهینه کشت ناحیه یا مجمو  

 آبروستاهای همسان برای کاهش مصرف 

 وریو افزایش بهره

/ سازمان جهاد کشاورزی استان

ای منطقه آبشرکت سهامی 

 استان

1 11  1111 
A1  وB1  و

C2 

، ویس غلام ،کهلا ،بزین توزلو،

محمدخلج، حی، قشقجه، 

 ، بصرکاردهین امیرلو،

عمیق و نیمه  هایچاهنصب کنتور بر تمام 

 عمیق

ای منطقه آبشرکت سهامی 

 استان
1 1  111 

B1  وC2 و 

A2 

، ویس غلام ،کهلا ،بزین توزلو،

محمدخلج، حی، قشقجه، 

 ، بصرکاردهین امیرلو،

 غیرمجاز هایچاهمحدود نمودن 
ای منطقه آبشرکت سهامی 

 استان
1 1    

 هایچاهروستاهای دارای 

 غیرمجاز

پیگیری امکان اخذ عوارض از مصارف 

 ناسازگار با الگوی بهینه کشت

/ سازمان جهاد کشاورزی استان

ای منطقه آبشرکت سهامی 

 استان

2 1   
C2 و A1  و

B1 

 هایآبروستاها دارای منابع 

 عمیق و نیمه عمیق

 111111 41 11 2 کشاورزی استانسازمان جهاد  آبی هایزمینتوسعه گلخانه در 
C2 و A1  و

B1 

روستاهای دارای منابع 

 عمیق و نیمه عمیق هایآب

نوین آبیاری به ویژه  هایسامانهاستفاده از 

 توسعه کشت زراعی از طریق تیپ

/ سازمان جهاد کشاورزی استان

 تسهیلات بانکی
1 31 31 6111 A1  1و C روستاهای واقع در ناحیهA1 
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هابرنامه  اولويت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

بینی پیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

توسعه 

 هایکشت

جايگزين و با 

درامد پايدارتر 

 هایطرح)

( مقیاسکوچک

 و تخريب کمتر

    1 سازمان جهاد کشاورزی استان تهیه الگوی بهینه کشت قابل اجرا و نظارت
C2 و A1  و

B1 

 هایآبروستاها دارای منابع 

عمیق و نیمه عمیق و 

 دائمیسطحی 

 فرانکاشت زع
سازمان جهاد / بخش خصوصی

 / بانکاستانکشاورزی 
2 11 11 3111 

A1  وB1  و

A2 

اردهین/ غلام ویس/ ارقین 

بلاغ/ امیرلو/ شهیداباد/ 

 داشبلاغ/ قجور

گلستان گل محمدی با کارکرد مکمل 

 گردشگری

سازمان جهاد بخش خصوصی / 

 / بانککشاورزی استان
2 11 11 3111 A1  وB1 7B2  

 کاشت سیر
سازمان جهاد / بخش خصوصی

 / بانکاستانکشاورزی 
2 2 2 1611 

A2  وA3  و

A1 

پنبه زبان/ قشقجه/ امیرلو/ 

 ارقین بلاغ

 کاشت گیاهان دارویی
سازمان جهاد / بخش خصوصی

 / بانککشاورزی استان
1 11 2 4111 C1 قجور 

 بذر مادرتوسعه تولید 
سازمان جهاد / بخش خصوصی

 / بانککشاورزی استان
1 2 4 1211 C2 و A2  بولاغکهلا / یاستی 

 احداو باغات پسته
سازمان جهاد / بخش خصوصی

 / بانککشاورزی استان
1 11 11 1111 A3 زاغه لو/آغوزلو 

   121311 214 161  جمع
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 کوچک و متوسط مقیاس( هایطرحو توسعه کمی ) و طیوردام  وریبهرهارتقای بسته  -2-5جدول 

 اولويت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

 وریبهرهارتقای 

 دام سبک

بازبینی سیاست ترویجی جهاد با تأکید بر 

بردار نهایی و اولویت اثربخشی آن برای بهره

 های ترویجیدادن به دام در برنامه

جهاد کشاورزی سازمان 

 استان
1 21   

به  هاحوزههمه 

 B1 ،C1ویژه 

 A3و 

همه روستاهای منظومه با اولویت 

 روستاهای با دام بیشتر

 وریبهرهمطالعه و تصویب اجرای طرح ارتقای 

 دام در سطح تمام منظومه

سازمان جهاد کشاورزی 

 استان
1 21  111 

اصلاح نژاد دام سنگین به نژاد سمینتال با 

 تلقیح ژن سیمنتال

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

 آبادانی سپاه / مشارکت اهالی

1 21  111 

 آمیخته گری تجاری

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

 آبادانی سپاه / مشارکت اهالی

1 21   

سبک به چند قلوزا و دارای  هایداماصلاح نژاد 

 سازگار با محیط

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

آبادانی سپاه / مشارکت اهالی 

 / تسهیلات بانکی

1 21   

تسهیلات بهسازی فضای بهداشتی برای 

 نگهداشت دام

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

 آبادانی سپاه / مشارکت اهالی

 / تسهیلات بانکی

1 21  21111 
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 اولويت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

 تغذیه تکمیلی بره شیر خوار

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

 آبادانی سپاه / مشارکت اهالی

1 21   

به روز در نحوه ارتقا دانش  هایآموزع

 دامداری توسط خبرگان دامداری

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

 آبادانی سپاه / مشارکت اهالی

1 21  211 

کنترل بیمارهای و کاهش مرگ و میر قابل 

 توجه دام در روستا

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

 آبادانی سپاه / مشارکت اهالی

1 21  211 

بزرگ در هر روستا به دامداری  هایگلهتبدیل 

صنعتی با تعریف وام صنعتی سازی به جای 

 توسعه دام سبک

سازمان جهاد کشاورزی 

/ قرارگاه پیشرفت و استان

آبادانی سپاه / مشارکت اهالی 

 / تسهیلات بانکی

2 11  1111 

 ایجاد دامپزشکی و داروخانه
سازمان جهاد کشاورزی 

 / بخش خصوصیاستان
2 1 2 1111 A2 زرین رود مرکز 

توسعه کمی دام 

 هایطرح)

کوچک و 

 متوسط مقیاس(

 توسعه دام سبک اصلاح نژاد شده
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
2 32 64 32111 

A1  وB2  و

A3  وA2 

پنبه زبان/ سقرچین/ محمدخلج/ 

گل تپه/ اردهین/ بصرک/ 

شهیداباد/ امیرلو/ سرشبار/ قره 

اباد/ زاغج/  محمد/ دربند/ حسام

 زاغه لو/ سراب/ قجور

 توسعه دام سبک صنعتی
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
2 1 31 11111 C2 و A3 

حی /کهلا/ گل تپه / حسام آباد/ 

 بزین
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 اولويت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

 توسعه دام سنگین صنعتی با نژاد دو رگ
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
3 1 12 11111 C2 حی / کهلا / بزین 

 شترمرغپرورع 
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
1 3 6 6111 A3  وA2 بزین/ پیرمرزبانشهیدآباد / 

 هاچشمهپرورع ماهی در ذیل 
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
2 1 11 11111 A1 

قره کهریز/ ارقین بلاغ/ امیرلو/ 

 بصرک/ امام کهریز/ دربند/ سراب

 استخرهای دومنظورهپرورع ماهی در 
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
2 21 31 11111 C2 بزین / کهلا / حی / غلام ویس 

 کشیجوجهتوسعه دستگاه 
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
2 1 2 1211 A1 امیرلو 

 زنبورداری هایفعالیتتوسعه 
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
2 11 11 2211 

A1 و   C2  و 

A3 

اغوزلو/ کهلا/ امام کهریز/ حی/ 

بزین/ پنبه زبان/ بصرک/ امیرلو/ 

 دربند/ زاغه لو/ سرشبار

 شدهلیتعطاندازی مجدد واحدهای دامداری راه
 هایارگانبخش خصوصی و 

 تسهیلات دهنده
1 3 12 1111 A2 ارقین بلاغ 

   213111 121 212   جمع 
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 دستیصنايعبسته گردشگری و توسعه  -3-5جدول 

 اولويت متولی اقدامات / پروژه هابرنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

 
 

 

خصوصی در توسعه  گذارسرمایهجلب حمایت 

 غارزرین گردشگری تخصصی 

/  زیستمحیطفرمانداری /

اداره کل منابع طبیعی / 

 یدستصنایعمیراو فرهنگی، 

 و گردشگری استان

1 1 11  

زرین غار 

 -داشبلاغ 

 قیاسکندی

 زرین غار داشبلاغ

سایر امکانات حد فاصل بین  بهسازی جاده و

برای استفاده از  صدرعلیزرین رود تا غار 

 غارهای کتلهیز گردشگر از غار علیصدر به رسر

 خور و زرین غار

اداره کل راه و شهرسازی 

 همدان و زنجان هایاستان
2 1 31 111111 

A1  وB1 و 

منظومه حوزه 

 افشار

غارهای کتله خور و زرین غار 

و روستاهای واقع در ناحیه 

1 M 

 گردشگری هایگاهتوسعه بوم گردی و اقامت 

اداره کل میراو فرهنگی، 

و گردشگری  دستیصنایع

 / بخش خصوصیاستان

1 21 11 6111 A1  

 - دستیصنایع ایمنطقهبازاریابی محلی و 

بازرگانی تولیدی در جنوب منظومه شامل تابلو 

، فرع کاریملیلهفرع، مجسمه سازی، 

 دستباف

اره اداتاق بازرگانی استان/ 

کل صنعت، معدن و تجارت 

/ میراو/ بخش استان

 خصوصی

1 1 21 2111 
B1 و   B2 و  

A1 

ل بلاغ و روستای قز

 روستاهای واقع در ناحیه

1M 

، مبل کاری و صنایع تزیینی کاریمنبتتوسعه 

 چوب در ناحیه

اره ادصنعتی/  هایشهرک

کل صنعت، معدن و تجارت 

/ میراو/ بخش استان

 خصوصی

1 11 21 11111 B1 غلام ویس و داشبلاغ 

 نسبتارارائه خدمات گردشگری در روستاهای 

طبیعی خوب در حوزه  اندازچشمبکر با 

 A1عملکردی 

اداره کل میراو فرهنگی، 

و گردشگری  دستیصنایع

 / بخش خصوصیاستان

2 1 1 2111 A1 

روستاهای واقع در ناحیه 

1M  /به ویژه در دربند

 امیرلو/ بصرک / اردهین
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 اولويت متولی اقدامات / پروژه هابرنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

ایجاد رستوران و مرکز خدمات رفاهی و 

 مسافری در کنار جاده

اداره کل میراو فرهنگی، 

و گردشگری  دستیصنایع

 / بخش خصوصیاستان

 پیرمرزبان پیرمرزبان 1111 4 1 2

نمایشگاه / فروشگاه عرضه مستقیم مجسمه و 

هنری گچی در محور جاده  هایقالب

 گردشگری مجاور با روستای قزل بلاغ

 قزل بلاغ قزل بلاغ 4111 4 1 1 بخش خصوصی

تابلو فرع زرینه جهت معرفی برند قالی و 

 فروع مستقیم و انتقال شورای مزد به زنجان

اداره کل میراو فرهنگی، 

و گردشگری  دستیصنایع

 / اتاق بازرگانیاستان

1 1 31  
B1 و   B2 و  

A1 

روستاهای واقع در ناحیه 

1M 

تقويت ظرفیت 

 -فرهنگی 

 گردشگری

 یدار باش اسلحهبازسازی و نگهداری بنای قلعه 

اداره کل میراو فرهنگی، 

و گردشگری  دستیصنایع

 استان

1 1  1111 
مرکز حوزه 

C2 
 کهلا

معرف توانمندی تولیدات  هایالماننصب 

 روستا دستیصنایع
 211  1 1 دهیاری / بخشداری

A1 و   B1 و  

A2 
 

  131111 212 41 جمع

 

 

 

  



 31 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. رودبزینه بخش /شهرستان خدابنده

 

های عمرانیخدابنده/ بسته توسعه پهنه گردشگری حوزهسازمان فضايی مطلوب منظومه بزينه رود شهرستان  -5نقشه   
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 کوچک و متوسط مقیاس( هایطرح) کارگاهی ايعبسته توسعه صن -0-5جدول 

هابرنامه  اولويت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

فضايی 

 هدف

 هاگاهسکونت

گسترش 

و  هایکارگاه

واحدهای 

کوچک صنعتی 

تولیدی  -

 هایطرح)

کوچک و 

متوسط 

 مقیاس(

کار منبت هایکارگاهایجاد 

 و مبل کاری

/ بانک و بخش صنعتی هایشهرک

 خصوصی
1 11 11 31111 B1 داشبلاغ / غلام ویس 

 توسعه مجسمه سازی
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصی
1 1 21 3111 A2 ارقین بلاغ/ امیرلو قزل بلاغ / 

 توسعه واحدهای ملیله کار
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصی
2 1 11 1111 A1 قیاس کندی / امیرلو 

 زنیبلوک
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصی
2 1 2 1111 C1 ن بلاغ / قشقجهشهیداباد/ ارقی 

فرع و  هایکارگاه

 بافیابریشم

مرتبط / بانک و بخش ادارات 

 خصوصی
2 21 41 4111 A3  وA1 

حسام اباد/ قزل بلاغ/قشقجه/ عموکندی/ 

پیرمرزبان/ قجور/ یاستی بولاغ/امیرلو /زاغه 

 لو/اردهین

 خیاطی هایکارگاه
ادارات مرتبط / بانک و بخش 

 خصوصی
2 16 32 3211 A3  وC1 

شهیداباد/ محمدخلج/ قشقجه/ پیرمرزبان/ 

 اباد/ گل تپه/پنبه زبان محمدخلج/ حسام

 ماسه شویی
اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

 / بخش خصوصیاستان
 امام کهریز / دربند / سراب/ خانلار  1111 3 1 2

 کارگاه تولید شیره انگور

سازمان جهاد / بخش خصوصی

اداره کل صنعت، / کشاورزی استان

 و بانکمعدن و تجارت استان 

 اغوزلو اغوزلو 1111 1 1 3

 کارگاه رشته زنی

سازمان جهاد / بخش خصوصی

اداره کل صنعت، / کشاورزی استان

 و بانکمعدن و تجارت استان 

2 1 3 1111 A3 پنبه زبان 
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هابرنامه  اولويت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

فضايی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 اتحبوب بندیبستهکارگاه 

سازمان جهاد / بخش خصوصی

اداره کل صنعت، / کشاورزی استان

 و بانکمعدن و تجارت استان 

2 1 1 1211 
مرکز حوزه 

A3 
 تپهگل 

  13411 112 66 جمع
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 توسعه بخش خدمات بسته -5-5جدول 

 اولويت متولی اقدامات / پروژه هابرنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

 فضايی هدف
 هاگاهسکونت

خدمات مکمل 

بخش تولید 

متوسط  هایطرح)

 مقیاس(

 توزلو B2مرکز حوزه  4111 1 1 2 بخش خصوصی / تسهیلات بانکی باسکول

 کهلا C2مرکز حوزه 1111 1 1 1 بخش خصوصی / تسهیلات بانکی پمپ بنزین و گاز

واحدهای خدماتی و مشاغل 

 کوچک خدماتی
 4111 21 21 2 بخش خصوصی / تسهیلات بانکی

مراکز تمام 

 هاحوزه

محمد خلج، کهلا، توزلو، حسام اباد؛ 

 غلام ویس و بزین و گل تپه

 دامی دامپزشکی و داروخانه
/ سازمان جهاد کشاورزی استان

 بخش خصوصی / تسهیلات بانکی
 زرین رود زرین رود 3111 1 1 1

 سالن چندمنظوره کشاورزی
/ سازمان جهاد کشاورزی استان

 بخش خصوصی / تسهیلات بانکی
 توزلو B2مرکز حوزه  1111 1 1 2

  23111 36 24 جمع
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 کمک به تعادل فضايی و رشد پايدار اقتصادی منظومه بسته -6-5جدول 

هابرنامه  اولويت متولی اقدامات / پروژه 

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هایحوزه

فضايی 

 هدف

 هاگاهسکونت

اقدامات و 

 هایپروژه

 ساززمینه

در توسعه 

پايدار 

 منظومه

های زمینی به استانهای کشت سیبایجاد محدودیت اجاره زمین

 همجوار با به دلیل تخریب گسترده منابع خاکی و آلودگی ان
 C2    1 دادستانی/ اداره غذا و دارو

روستاهای دارای 

 عمیق هایچاه

های ها و ایجاد تعاونیعمده مالکان دهستان تشکیل انجمن

گذاری محلی های سرمایهگذاری عمده مالکان و ارائه طرحسرمایه

 با تسهیلات مناسب

    1 فرمانداری / بخشداری
به مرکزیت 

 هادهستان

به  روستاهاهمه 

 تفکیک دهستان

 های ترویجی جهاد کشاورزیایجاد اثربخشی در آموزع
کشاورزی سازمان جهاد 

 استان
2   1111 

C2 و A1 

 B1و 
 

 کهلا صنعتی داشبلاغ و هایناحیهایجاد 
اداره کل صنعت، معدن و 

 / بخشداریتجارت استان
1 1 11 1111 

 و C2حوزه 

B1 
 

 بزین –آسفالته نمودن راه توزلو 
اداره کل راه و شهرسازی 

 استان
1 1  61111 

و  B2حوزه 

C2 
 

 های کهلا به هنرستان کشاورزیدبیرستانتبدیل یکی از 
و پرورع  آموزعاداره کل 

 استان
  C2حوزه  3111 2 1 3

 اتصال راه سرشبار به قشقجه
اداره کل راه و شهرسازی 

 استان
2 1  21111 A3  وA2  

ای و کشاورزی ترویجی به ویژه های فنی، حرفهتوسعه آموزع

مشاغل ساختمانی با تبدیل کارگران نیمه ماهر به ماهر در 

 های تعریف شدهآموزع

فنی و  آموزعاداره کل 

سازمان / ای استانحرفه

 جهاد کشاورزی استان

2 31 3 1111   

  11111 21 34 جمع
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 شده در سطح بخش بندیاولويت دولتی گذاریسرمايهو  عمرانی هایپروژه -3-3

 است. شده بندی طبقه انسانی و یاجتماع گذاریسرمایه بسته و ایشبکه – اینقطه یرساختیز یعمران هایطرح ستهب دسته 2 در بخش سطح در شده بندیاولویت یعمران هایپروژه

 ایشبکه – اینقطهعمرانی زيرساختی  هایطرح بسته – 1 -6جدول 

 اولويت متولی اقدامات / پروژه هابرنامه
 هایپروژهتعداد 

 قابل اجرا

ر اعتبا بینیپیش

 )میلیون ريال(
 هاگاهسکونت

توسعه و تکمیل 

 پوشش شبکه گاز
 ماندهباقیگازدار نمودن روستاهای 

شرکت گاز استان 

 زنجان
 همه روستاهای بدون گاز  21 1

تکمیل شبکه 

ارتباطی  هایراه

 کنندهتسهیل

 کیلومتر 12به طول  غلام ویس -یس توزلوم وغلا -احداو راه بزین

راه و اداره کل 

 شهرسازی استان

 توزلو 61111 1 1

 حی 411 1 1 اندنفر فوت نموده 6ایجاد میدان و بلوار در ورودی روستا که 

احداو جاده آسفالته از روستای سرشبار و حسام اباد و گل تپه به 

 کیلومتر 1روستای قشقجه به طول 
 قشقجه 31111 1 2

 شهیداباد 211 1 2 ترانزیتهای جاده نصب گاردیل در کناره پل

 اردهین 111 1 3 ایجاد دو پل بتنی در ورودی روستا

روها و محل عبور و تردد روستاییان از دو سمت روستا ساخت پیاده

 به جاده ترانزیت
 شهیداباد 111 1 3

شرب  آب تأمین

 بهداشتی

 آب تأمینتغییر منبع 

و فاضلاب  آبشرکت 

/ روستایی استان

مشارکت / دهیاری

 محلی / مشارکت سپاه

پاسداران انقلاب 

 اسلامی

 سراب و امام کهریز 111 1 1

 محمدخلج 111 1 1 بهداشتی آب تأمینشرب و  آباحداو شبکه 

 قره کهریز 111 1 1 شرب بهداشتی و کنتور گذاری آب تأمین

شرب به منظور رفع مشکل آهکی  آببرقی نمودن چاه حفر شده 

 شرب آببودن 
 حی، بزین 111 1 1

 قزل بلاغ 111 1 1 آشامیدنی آبهای بازسازی منبع و لوله

 بصرک 111 1 2 شرب و تغییر منبع آبکشی تعمیر لوله

 سقرچین 111 1 1 آشامیدنی از زاغج به سقرچین آبکشی و انتقال لوله

 اورگنجه 111 1 1 شرب بهداشتی و قابل شرب آبکشی و انتقال لوله

 دربند و عموکندی 111 1 1 آبخرید دستگاه تسویه 
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 اولويت متولی اقدامات / پروژه هابرنامه
 هایپروژهتعداد 

 قابل اجرا

ر اعتبا بینیپیش

 )میلیون ريال(
 هاگاهسکونت

 داع تپه 111 1 2 شرب بهداشتی و قابل شرب آبکشی و انتقال لوله

شیرین پیرامون روستا به داخل روستا به  آبکشی مسیر منبع لوله

 متر 611فاصله حدود 
 پنبه زبان 111 1 2

 شهیداباد 111 1 1 شرب بهداشتی آب تأمین

برطرف نمودن 

موانع توسعه 

کالبدی و 

 هایمحدوديت

 هادی هایطرح

 شودکه باعث مهاجرت می طرح هادیبازنگری با فوریت در 

اداره کل بنیاد مسکن 

 انقلاب اسلامی استان

 قشقجه 111 1 1

 شهیداباد 111 1 1 و افزایش حریم و محدوده روستا طرح هادیبازنگری 

 پنبه زبان 111 1 2 از داخل روستا کشی مسیر عبور سیلابکانال

 قزل بلاغ 111 1 1 طرح هادیکمبود محدوده و حریم روستا و نیازمند بازنگری 

 غلام ویس 111 1 1 های جدید مسکونیتکمیل شدن محدوده و نیازمندی به زمین

 قره کهریز 111 1 1 رفع مشکل محدوده

 حی 111 1 1 و رفع مشکل محدوده طرح هادیبازنگری 

 پیرمرزبان 111 1 1 روستایی طرح هادیبازنگری و اصلاح 

 تأمین

 هایزيرساخت

مقابله با بحران 

و  کشیکانال

 احداث پل

 ایجاد کانال

اداره کل / دهیاری

بنیاد مسکن انقلاب 

/ اسلامی استان

/ مدیریت بخشداری

 بحران

 یاستی بولاغ 111 1 2

 داع تپه 111 1 2 ترمیم و بازسازی پل اصلی روستا

 پیرمرزبان 111 1 2 ساله دارد 41تعمیر و بازسازی پل داخل روستا با قدمت 

 گل تپه 111 1 2 کشی مسیر عبور سیلاب از داخل روستاکانال

 قجور 111 1 2 کارهنیمهتکمیل کانال 

 سرئین 111 1 2 متری سیمانی 1های پل کوچک داخل روستا: با استفاده از لوله

 محمدخلج 111 1 2 متر 311احداو کانال در داخل روستا به اندازه 

 قره کهریز 111 1 2 اجرای کانال هدایت سیل

 امام کهریز 111 1 2 ایجاد دیوارهای مقابله با سیل و پل

 بصرک، عموکندی و دربند 111 1 2 ایجاد سیل بند

 قیاس کندی 111 1 2 ایجاد پل بر مسیل سیل

 و انسانی اجتماعی گذاریسرمايههای بسته طرح – 2-6جدول 
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 اولويت متولی اقدامات / پروژه هابرنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ريال(

 هاگاهسکونت

توسعه امکانات 

 ورزشی

 تکمیل پارک و زمین فوتبال در روستا

و جوانان  اداره کل ورزع

 استان

 قشقجه 1111  1 2

 پنبه زبان 1111  1 2 ایجاد زمین ورزشی

 گل تپه 1111  1 2 ایجاد فضاهای ورزع همگانی

 زاغج 1111  1 2 احداو سالن یا زمین ورزشی

 بزین 1111  1 1 اندتکمیل زمین ورزشی که خیرین داده

 توزلو 1111  1 2 احداو سالن ورزشی

آموز برای ورزع و اختیار قرار دادن دبیرستان خالی از دانشدر 

 سالن ورزشی

و  آموزعاداره کل 

اداره کل / پرورع استان

 ورزع و جوانان استان

 پیرمرزبان   1 1

کاهش اعتیاد و 

 هایآسیب

 اجتماعی

های اجتماعی به ویژه بندی روستاها از جهت آسیبرصد و طبقه

 های اجتماعیاعتبارات کاهش آثار آسیباعتیاد و تعریف برخی از 

 /استان یستیسازمان بهز

 بخشداری / فرمانداری
1 1  211 

روستاهای پرآسیب به ویژه 

 اعتیاد

 زرین رود 3111 6 1 1 استان یستیسازمان بهز ایجاد مرکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان

و توسعه  آموزش

 منابع انسانی

ای و کشاورزی ترویجی به ویژه تبدیل حرفههای فنی، توسعه آموزع

های کارگران نیمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختمانی با آموزع

 تعریف شده

فنی و  آموزعاداره کل 

سازمان / ای استانحرفه

 جهاد کشاورزی استان

1 41  111 
 جدولروستاهای 

3-6- 

تعریف برنامه استفاده از  رفیت مشارکت مذهبی مناسب روستاها 

 در توسعه روستا

اداره کل اوقاف و امور 

اداره کل / خیریه استان

 تبلیغات اسلامی استان

 همه روستاها   1 1

   1 1 اداره بهداشت و درمان های بهداشتارتقای توانمندی کارورزان خانه
روستاهای دارای خانه 

 بهداشت

  34111 6 11 جمع

 روستاها موردنیاز یآموزش یهادورهفهرست  -3-6جدول 
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 روستاها آموزشموضوع 

 توزلو، غلام ویس، قشقچه، امیرلو، استرود، قره کهریز طراحی نقشه تابلو فرع آموزع

 بزین، کهلا، قره کهریز، اردهین الگوهای بهینه کشت

 بزین، کهلا، حی تخریب خاک

 بزین، کهلا، حی، قزل بلاغ اصول استفاده از سموم و آفات

 گل تپه، سقرچین، ارقین بلاغ غلام ویس، محمد خلج، قشقچه، سرئین، شرور، استرود، و به نژادیکاهش مرگ و میر دام 

 گل محمدی(، قزل بلاغ)غلام ویس، قجور، سرقچین، پیرمرزبان  کاشت زعفران

 ، زاغجشهیدآبادغلام ویس،  آبیتنو  کشت 

 حسام آباد آشنایی با اصلاح نژاد دام

 حی زمینیسیباصول نگهداری 

 ، امیرلونیارده حی، پرورع ماهی در استخرهای دومنظوره

 قشقچه ی و خیاطیباففرعهای کلاس

 قشقچه زیستمحیطحفا ت از مراتع و 

 ، سقرچین،شهیدآبادزاغج، پیرمرزبان،  مشاغل فنی آموزع

 ، سقرچین،شهیدآبادزاغج، پیرمرزبان،  مشاغل خانگی آموزع

 امیرلو، قره کهریز، اردهین، قیاس کندی افزایش بازدهیترویج الگوی کشت نوین در جهت 

 امیرلو، زاغه لو زنبورداری آموزع

 قره کهریز های جدید آبیاریکاشت با تیپ و شیوه آموزع

 اردهین، قجور، قیاس کندی پرورع دام

 قزل بلاغ های نوهای مجسمه سازی با رویکرد و طرحکلاس

 قجور کاشت گیاهان دارویی آموزع

 پنبه زبان دام هایبیماریآشنایی با 

 قیاس کندی کاریملیله آموزع
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