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 ييروستا يهامنظومهو توسعه پايدار  ي زائاشتغالو مشترک تحول اقتصادي،  يل عموميکليات: تحل  

رات فناورانه و ارتباطات، تحوالت ييع تغيان وسياز جر  متأثرکشور   یر روستاهايروستاها در استان زنجان همانند سا

روستاها، چهره و  یکالبد یهارساختيزدر  توجهقابل یهایگذارهيسرما. اندنمودهرا تجربه  يو فرهنگ يع اجتماعيوس

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

 بوده است. یمحدودتر

 یبر مبنا صرفاًاست. البته رشد  يمتک یوربهره و رشد  یگذارهيسرمارشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

. دهديمرا کاهش  متأخرتر یگذارهيسرماد شده و بازده يعوامل تول يبه سرعت مشمول قاعده بازده نزول یگذارهيسرما

 .شوديمد به سرعت متوقف يجد یگذارهيسرماق ياز طر صرفاًروستا  یلذا توجه به رشد اقتصاد

ر ير مالحظات نظيل تنگناها و سايو تحل يت سنجيق قابلياز طر توانيمدر روستاها را  یگذارهيسرما یهانهيزم

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

وابسته به  یدرصد رشد اقتصاد 50ش از يع نمود. اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيد تسريجد یهایگذارهيسرما

نگاه  یدر اقتصاد روستا به جا يعموم یوربهرهارتقا  یبرا یگذاراستيسو  یگذارهيسرما. است یورارتقا و رشد بهره

اقتصاد  يمحور اصل یاست. از آنجا که کشاورز ینديک و فرآيستماتيکرد سيازمند روين یک بعدي باًيتقرو  یاپروژه

از  ي، بخش مهمشوديمدر روستاها محسوب  يو اجتماع یز از ارکان تحوالت اقتصاديروستا است و تحول در آن ن

و مشترک تحول   ير موانع عموميوابسته است. در جدول ز  یدر بخش کشاورز  یوربهره روستا به تحول   یوربهره تحول  

 ن غالب روستاها مشترک است.يب باًيتقرن عوامل يشده است. ا یبنددستهروستاها  یوربهرهو ارتقا 

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ي موانع عموم 

 مکانيزم و تبعات عوامل

تغييرات شديد در  

قيمت محصوالت  

 کشاورزی 

افزوده  کننده وجود دارد و بخش مهمي از ارزش داری بين قيمت در مزرعه و قيمت مصرف فاصله معني

های  کاهش درآمد و انگيزه کند. اين شکاف به  ها ميبخش کشاورزی را از روستا خارج و نصيب واسطه 

دهد. به  شود. تغييرات شديد قيمت نيز عالئم اشتباه به کشاورزان مي گذاری روستاييان منتهي ميسرمايه

 دهدهای اصالحي، فرايند تار عنکبوتي قيمت در بيشتر محصوالت رخ مي دليل فقدان توان سياست 

ها  مقياس خرد فعاليت 

 در بخش کشاورزی 

گذاری صنعتي بزرگ مقياس در  گيری سياست قانون تقسيم اراضي و قانون ارث و عدم شکل متأثر از  

تر نيز شده است. مقياس  چندين دهه گذشته مقياس توليد کشاورزی در روستاها بسيار کوچک و کوچک 

  کوچک توليد موجب شده است در بسياری از موارد هدف اقتصادی از توليد موردنظر نباشد و مبنای فعاليت

 باشد و بهای تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگيرد. صرفاً معيشتي مي

محدوديت و تقليل  

منابع آب شرب و  

 کشاورزی 

های محوری اقتصاد روستا است. تغييرات اقليم و محدوديت بارش در سه دهه گذشته،  آب از ارکان و نهاده 

های  افزايش شديد تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضي زير کشت آبي با حفر چاه 

ش مصرف آب در  های کاهسو و از طرفي عدم انتشار و تعميق فناوری به اين  60مجاز و غيرمجاز از دهه  

 های کشاورزی است. وری از محل فعاليتبخش کشاورزی و فقدان بازار آب از عوامل محوری ارتقاء بهره 

ها و  وجود دستگاه 

گذاری  متوليان سياست 

 ناهمسو 

ای، منابع طبيعي، آب و فاضالب روستايي و... از جمله نهادهای اثرگذار در  جهاد کشاورزی، آب منطقه 

گذاری متوازن   وستا هستند. رخداد مسئله »ناهماهنگي« بين دستگاهي و فقدان سياست تحول و توسعه ر

 ها در حوزه روستا شده است. گذاری به ويژه در مديريت چندگانه منابع ابي موجب عدم همسويي سياست 
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کمبود نيروی انساني  

ماهر و متخصص و  

خروج گسترده  

های انساني و  سرمايه

 فيزيکي

پايين بودن سطح    شود.افزوده بيشتری ميشود که تخصص منجر به ايجاد ارزش اقتصاد بيان ميدر علم  

سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادايم ذهني مقاوم و سخت  

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

گراهای ديرينه ها عمدتاً در اختيار سنت رفتاری بين اين دو دسته گرديده است. مالک و تملک زمين

باشند يا با عدم  گراها مي باشد دسته دوم يا مجبور به تغيير الگوی فکری و رفتاری و کنار آمدن با سنت مي

های انساني و  ر، کارآفرين و سرمايهکنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگي و مهاجرت نيروی کار ماه 

گردد. روستاييان با توجه به شيوه  وری پايين ميگرا و اکثراً غير ماهر و با بهره حفظ بافت جمعيتي سنت

دست به تغيير الگوی سنتي و کاشت محصوالت  سختي    فکری و دانش و مهارت پايين و ترس از تغيير، به

 پردازند. های زينتي، دارويي، زعفران و ساير محصوالت ديگر ميگل جايگزين و پربازده همانند  

عدم مديريت و نظارت  

مستمر و برقراری  

عدالت بين نسلي در  

برداری از منابع  بهره 

 طبيعي

باشد بايد عدالت بين  ها و مراتع جزء منابع نسل فعلي و آينده ميکه منابع آب، خاک، چراگاه با توجه به اين 

های  ای باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود به نفع نسل آينده يا تضعيف حق نسلنسلي به گونه

گيری  ، از همان دست که ميرشد پايدار  قاعده طاليي  تعبيرآتي با مصرف بيش از حد نسل فعلي نشود و به  

بع  گذاری اصولي و مديريت و نظارت بر اين منااز همان دست نيز پس دهي. متأسفانه فقدان سياست 

رود در آينده  های تجديد ناپذيری زده که انتظار ميهای جدی به اين منابع دارای آستانه خدادادی، آسيب 

 نه چندان دور با بحران منابع مواجه شوند 

غلبه رويکرد ارائه  

خدمات رفاهي و  

زيرساختي به  

گذاری  سرمايه

 اقتصادی در روستاها 

زيرساختي و رفاهي روستاها انجام داده ولي با اين وجود  های  های سنگيني در حوزه گذاری دولت سرمايه

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

ها مورد  سازی اقتصادی آن در روستا تأمين نيازهای رفاهي و زيرساختي بوده است و توانمندسازی و ظرفيت 

 تأکيد نبوده است. 

تله نهادی کشاورزی و  

 توليد سنتي

متأثر از عوامل پيش گفته نهادی، نظام توليد در روستاها سنتي و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بوده است.  

داری با چندين  ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده آن تفاوت معنيدر برخي بخش 

 دهه و قرن گذشته ندارد 

وجود ندارد.  يعيآسان و سر حلراه یوربهرها محدود نمودن آثار عوامل کاهنده يف يتخف  یبرا ات:يکل  يبندجمع

ر ساختار يي، اصالح بازارها، تغيق منابع مالي، تزریگذاراستيسدر حوزه    داريمعنمستلزم زمان و تحول    هاآنرات در  ييتغ

 است. یمداخالت در روستا و بخش کشاورزت يفي، دانش و کینش فکري، بآموزش
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 مقدمه 

 چهار  ین بخش دارايا  .باشدميدار  يت شهر ق يبه مرکز  چهارگانه شهرستان خدابنده  هایبخشاز    يکي  یبخش مرکز

ت ي، دهستان سهرورد به مرکزمحمودآبادت  يمرکز  به  دهستان خرارود،  يت دوتپه سفليبه مرکز  حومه )خدابنده(  دهستان

 یروستا  10خانوار و    20  یباال  روستا  67شامل  ن بخش  يت شهر کرسف است. ايبه مرکز  دهستان کرسفو    سهروردشهر  

دار، يق  هاینامه  ب  یشهر  نقطه  4  ین بخش دارايا  .رود بخش است  ترينمهمخرارود    يرودخانه فصلخانوار است.    20ر  يز

 .باشدمينوربهار، کرسف و سهرورد 

 ایهشبکه  تيبر تقو تأکيدبا  ،ييروستا هایمنظومه  داريتوسعه پا ييفضا ريزیبرنامه کرديمطالعه با رو نيا

 يروستا با منطقه و فرا منطقه و دورن  یاقتصاد  یوندهاپي  و  شهر  –روستا    یوندهايپ  تيموجود، تقو  یو پهنه ا  یمنطقه ا

 است. يمشارکت ييالگوقالب در  یاقتصاد یوندهايپ انيجر یساز

در اين مطالعه با شناسايي ظرفيت های بالقوه اقتصادی و اجتماعي منظومه، برنامه پيشنهادی برای کمک به  

 یاقتصاد  یارتقا  یمطالعه الگو  نياست. در امعرفي شده  روستاها    یاقتصادوری    بهرهارتقا  ايجاد پيشرانه های منظومه و  

 شده است.  شنهاديو پ يطراحاجتماعي و فرهنگي  –اقتصادی بسته محرک  11منظومه در قالب  يو اجتماع

 مرکزي بخش يتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاها  -1

 وضعيت توسعه بخش يهاشاخص -1-1

 مرکزي  بخشهاي وضعيت موجود  متغيرها و شاخص  -1جدول  

 
  رديف

 سال واحد  مرکزي  عنوان متغير/ شاخص  طبقه

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد( 
 استان شهرستان

1  

 

 اجتماعي

 و فرهنگي

 

 

 

 

 

  

 370111 99330 1395 درصد 44003 جمعيت روستايي

 33 59 1395 درصد 48 درصد روستانشینی 2

نرخ رشد شاخص نسبت جمعيت منظومه به  توان نگهداشت جمعيتي ) 3

 (1395تا  1370جمعيت روستايي استان در دوره 
   70-95 درصد 9.8

 375 447 1395 درصد 695 سرانه جمعيت روستا 4

   1396 درصد 72.6 در سن تحصیلدرصد دانش آموز در حال تحصيل به جمعيت  5

 22.1 تراکم نسبي جمعيت روستايي 6
نفر در 

 کيلومتر
1395   

  28758 1397 نفر 13769 تعداد شاغلين روستايي 7

   1397 نفر 7760 شاغلين روستايي غيرکشاورزیبراورد تعداد  8

9 

 

 

 

 

اقتصادی و 

 توليدی

   1395 درصد 7 نسبت اشتغال زنان به کل شاغلين

   1395 هکتار 97472 )قابل کشت بدون آيش( سطح زير کشت ديم 10

   1395 هکتار 19171 سطح زير کشت آبي 11

   1397 درصد 17 کشتهای آبي به اراضي قابل نسبت مساحت زمين 12

   1397 درصد 5 های عميق در روستاسرانه چاه 13

   1397 رأس 210000 دام سبک 14

   1397 رأس 18000 دام سنگين 15

   1398 رأس 17.2 سرانه تعداد دام سبک در هر خانوار 16

   1398 رأس 1.5 سرانه تعداد دام سنگين در هر خانوار 17
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18  

 طبيعي

   1393 درصد 28.7 فرسايش شديد خاک

   1393 درصد 15 (درصد 12سطح اراضي شيب دار )باالی  19

 393 متوسط بارش سال 20
ميلي 

 متر
79-96 350 325 

21 

 کالبدی

+ دارای مشکالت شديد و 20نسبت روستاهای با خانوار 

 )شبکه توزيع و وجود منابع سالم آب شرب (خيلي شديد آب شرب 
   1397 درصد 30

   1397 درصد 25 هادی+ با مشکالت محدوده طرح20نسبت روستاهای خانوار  22

   1397 درصد 70 + گازکشي شده به کل روستاها20نسبت روستاهای با خانوار  23

24 
، تلفن هادی، خانه بهداشتپوشش راه اسفالته، برق، طرح

 +20روستاهای با خانوار برای 
   1397 درصد 97

 

  جمعيت تحوالت -1-1-1

روستاهای که  معموالًظرفيت پايداری زيستي و اقتصادی روستا است.  هایشاخصجمعيت و تحوالت آن يکي از 

تعداد جمعيت منظومه  1شکل شماره خاصي هستند.  هایمزيتو  هاتوانمندیتوان نگهداشت جمعيت را دارند حائز 

منظومه  ييجمعيت روستادهد. های ديگر خدابنده را نشان مينسبت به جمعيت روستايي منظومه مرکزیروستايي 

تا  1375ساله در دوره  20. متوسط ساالنه رشد جمعيت نفر بوده است 44003، 1395در سال  ی)روستاها( مرکز

برخي از سه با ين بخش در مقاياز روستاهاست. ا يتيخروج جمع دهندهنشانبوده است که  –. 64در آن  1395

خانوار در سال  12224به  1375در سال  8749تعداد خانوار از  داشته است. کمتری يتيگر خروج جمعيد هایبخش

درصد در هر سال است   1.69برابر با    1395تا    1375ساله در دوره    20ده است. متوسط ساالنه رشد خانوار  يرس  1395

 ش مستمر تعداد خانوار )با کوچک شدن ابعاد خانوارها( است.يافزا دهندهنشانکه 

 گر خدابندهيد  يهامنظومه  ييت روستاينسبت به جمع  مرکزي  ييت منظومه روستايرات تعداد جمعييتغ:  1نمودار  

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 بخشغالب  هايمهارتدرآمدي و و  يساختار اقتصاد -1-1-2

(، عرضه یو دامدارو آبي  ديم بر محورهای کشاورزی )زراعت به ترتيب  مرکزیساختار اقتصادی منظومه روستايي 

 شکل گرفته است.  مشاغل مهارتي و نيروی کار به روستاها و مناطق ديگر
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 مرکزيمنظومه   يدرآمد  يمنابع اصل:  1شکل  

 مشاور   یهاافتهيمنبع:  

. مشاغل دهدميمنظومه را نشان    یروستاهاکار شاغل در    یرويغالب ن  یکشاورز  يرغ  هایحرفهو    هامهارتر  يدر جدول ز

 .باشدمي یمهم منظومه مرکز هایحرفهاز  يکار ساده فصل یروين و پوشاک و ياطي، خيساختمان

 مرکزي: مشاغل خاص و مهارتي داراي قابليت تقويت در منظومه  الفجدول  

 نام روستا عنوان
برآورد ميداني 

 )نفر(اشتغال 
 حوزه فروش يا خدمات

 عمدتاً تهران، کرج و شمال 2500 غالب روستاها منظومه   مشاغل ساختماني 

خياطي و کارگاه  

 ی دوزی سر پوشاک و  
 تهران 20000 ابهر   -عمدتاً روستاهای واقع در محور قيدار 

 های تحقيقمنبع: يافته

و آبی( همه روستاها)گندم دیم •

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

(جرین-روستاهای واقع در خط قیدار)گوجه فرنگی •

درصد سطح کشت گندم، صرفا خود 10)یونجه و جو •
(مصرفی

حبوبات•

زراعت

(راس210000)دام سبک •

(راس18000)دام سنگین •

(واحد10)مرغداری •

دامداری

(  نفر شاغل120)قالی ابریشم •

(نفر شاغل80)فرش پشمی •
صنایع دستی

(نفر شاغل2800)مشاغل ساختمانی •

(نفر شاغل2000)خیاطی و تولید پوشاک•

امور اداری و شرکت ها•

نیروی کار ساده و فصلی•

عرضه نیروی کار یا 
مشاغل مهارتی
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 هاتيقابل  -1-2 

های اکولوژيکي بيشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل به های اقتصادی و برخي ظرفيتقابليت

وری ارتقای بهره که ترين محور درآمدی منظومه استهای پايين اثرگذاری دارند. دامداری سبک اصليترتيب با وزن

 . داری در افزايش درآمد منظومه خواهد داشتآن تأثيری معني

 کياکولوژ

 داری و استخر ذخيرهها در بخش شمال شرقي و غربي منظومه با قابليت آبخوان های سطحي و روان آبآب -

 های حومه و خراروددشت کم شيب و فالت گسترده در دهستان -

 حاصل خيز هم مسير با خرارودهای نسبتاً زمين -

 وجود روستاهای با قابليت توسعه زنجيره گردشگری )قانلي، گلعلي( -

 های عميق بسيار خوب منابع آب -

 يو فرهنگ ي اجتماع

 نرخ پايين مهاجرت با وجود فقدان منابع آب در بخشي از روستاها -

 روستااستفاده از ظرفيت مشارکت مذهبي مناسب روستاها در توسعه  -

 مذهبي مناسب روستاها در جهت توسعه روستا  -وجود ظرفيت مشارکت اجتماعي  -

 های قوميفقدان طايفه بندی و ايل محوری و نزاع -

 ياقتصاد

 هانفر در آن 2000پوشاک با اشتغال حدود های متعدد توليد توسعه کارگاه -

 گذاری در استخرهای ذخيره آبسرمايه -

 گاوهای شيری به دورگه سيمنتال اصيل اصالح نژاد  -

 ظرفيت آبي و خاکي بسيار خوب در روستاهای مجاور رودخانه بزينه رود در دهستان بزينه رود -

 دهي به تغيير الگو کشت و زرعتعريف وام جهت -

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

 د و سدهای خاکي روستاهای قانلي و محمودآباد با آبياری تحت فشار ترجيحاً تيپ محور بنبرداری از آب بهره - 

 از مناطق توليدکننده بزرگ گندم جو و محصوالت زراعي استان و ظرفيت تکميل زنجيره ارزش آن  -

 سطح مناسب مکانيزاسيون  -

 يکالبد

 های انرژیپايه و حاملها، گاز، برق و شبکه بهداشت، مدارس پوشش کامل شبکه راه -

 هادیها برای اجرای طرح افزايش اعتبار و پايدار شدن اعتبار دهياری -

 بخشي غالب مسکن روستايي در عمده روستاهای بزرگبازسازی و استحکام -

 يتيريمد

شرايط برای مشارکت بخش ها و ايجاد گذاری در حوزه آب، تسهيالت اليروبي قناتقابليت تغيير رويکرد نسبت به سرمايه -

 خصوصي و تعاوني
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 سازی قيمت زمين و کاهش محدوديت دسترسي به زمين مسکوني در روستا قابليت ارزان  -

 های اقتصادی به جای رويکرد کالبدیافزوده به زيرساختها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياریقابليت جهت -

 هاپذيری باال و اجرای بسته پيشنهادی توسعه منظومه در آن توسعهانتخاب روستاهای  -

 تعريف وام صنعتي سازی به جای توسعه دام سبک  -

 افزودهتعريف الگوی انگيزشي برای تعيين اعتبار دهياری روستاها از محل ماليات بر ارزش  -

 صدور بيمه حوادث در برخي روستاها -

های گذاری در رسته ستای افزايش اشتغال با واگذاری اسناد موقوفه در صورت سرمايهظرفيت مشارکت هدفمند اوقاف در را -

 گذاری های قابل سرمايهزا در زمين اشتغال

 ها با تعريف برخي عوارضقابليت افزايش درامد دهياری -

 دن اعطای اشتراک گازهادی درون روستا مثل مشروط شها در طرحهای حقوقي اجرايي برای بازگشاييقابليت اتخاذ رويه -

 يي فضا ي سازمان

 شهری  به مرکزو نيازمندی به قابليت رفع خأل دسترسي به نظام شهری برای دهستان پرجمعيت خرارود  -

 ابهر برای توسعه خوشه پوشاک  -ظرفيت بسيار مناسب محدوده قيدار -

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

 هاتيمحدود -3-1

ها قابليت کاهش يا تخفيف را ندارند. عوامل اکولوژيکي بيشترين وزن در ايجاد محدوديت در توسعه همه محدوديت

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

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

 شوند.مي

  اکولوژيک

 های بسيار گستردههای عميق با برداشتافت بسيار زياد سطح آب -

 های بسيار زياد در مناطق مجاورهای گسترده و حفر چاهمحدوديت و خشکي منابع آب سطحي با برداشت -

 يا مشکل کمبود منابع آب شرب در غرب منظومهمحدوديت تأمين آب شرب و  -

 فرسايش شديد خاک -

برداری از منابع مشترک و عدم نظارت کافي از گيری رقابت در بهرهفقدان توجه کافي اهالي به حفظ منابع طبيعي، شکل -

 هاها و رودخانهسوی مراجع نظارتي/ دفع عمده فاضالب در کانال

 هاای به همدانيهای اجارهزميني به ويژه زمينهای دارای کشت سيب زمينتخريب منابع خاک در  -

 فقدان منابع آبي و وجود زمين کشاورزی با کيفيت پايين در غرب منظومه -

  اجتماعي و فرهنگي

 روستا عمدتاً به دليل محدوديت منابع آبي )شرب و کشاورزی( 14نرخ مهاجرت باال در  -

 های موجودهای ترويجي کشاورزی در حوزه دام و پايين بودن اثربخشي آموزش آموزش فقدان  -

 کاهش سرمايه اجتماعي با منشأ کاهش اعتماد اجتماعي به ويژه به مسئولين و کاهش تعاون و همياری  -
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 درصدی در مقطع متوسطه به ويژه دختران  50ترک تحصيل بيش از  -

 و فقدان معلم اختصاصي هر پايهکاهش کيفيت آموزش با کاهش جمعيت  -

 های اجتماعي عمدتًا با منشأ بيکاریشيوع اعتياد و آسيب -

 دوری از عادت به کار سخت در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کار -

  هاي عمومي()محدوديت اقتصادي

 تغييرات زياد قيمت محصوالت کشاورزی و ارسال عالئم اشتباه -

 سنتي با مرگ و مير باالی دامدامداری کاماًل  -

 برداری های بهرهمقياس کوچک زمين -

 های آبياری سنتيهدر رفت آب با روش -

 گذاری محدود در روستا با خروج سرمايه توسط عمده مالکانسرمايه -

 فقدان الگوی بهينه کشت  -

 هاي اختصاصي(اقتصادي ) محدوديت

 کشاورزی و ارسال عالئم اشتباهتغييرات زياد قيمت محصوالت  -

 دامداری کاماًل سنتي با مرگ و مير باالی دام -

 برداری های بهرهمقياس کوچک زمين -

 های آبياری سنتيهدر رفت آب با روش -

 گذاری محدود در روستا با خروج سرمايه توسط عمده مالکانسرمايه -

  کالبدي

 روستا 11ناسالم بودن آب شرب در فرسودگي شديد يا فقدان شبکه توزيع،  -

 دست مجاور قيدارسرازير شدن فاضالب قيدار به روستاهای پايين -

 روستا 17گيری مهاجرت به دليل تکميل شدن محدوده در محدوديت توسعه روستا و شکل -

 هادی و ناکافي بودن اعتبارات الزمعدم اجرای تمام فازهای طرح -

 مانند باشگاه و سالن ورزشيکمبود امکانات ورزشي  -

  مديريتي

 عدم ممانعت و پيگيری نهادهای متولي به ويژه منابع طبيعي از شخم زدن منابع طبيعي -

 رويه های نامتوازن و در مواردی ناعادالنه در اجرا و سياست گذاری بخشي -

 بر صدور مجوزهاهزينهبر و مسير طوالني، زمانو  های بانکيمراحل سخت و آزاردهنده تضمين -

 هادی در گذشتهمشارکت محدود اهالي در تنظيم طرح -

 ها تنش آميز استها و ادارات و عدم تمايل به درگيری با مسائلي که حل آنکاری سازمانروحيه محافظه -

 توان محدود منابع طبيعي در برخورد با کشت مراتع -
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 ماتريس فضاييقالب  درمنظومه رگذار يتأث يهاتيو محدود هاتيابل ق -1-4

همگن عملکردی به دست   های  (پهنهحوزه )  رگذاريتأث  هایشاخصاطالعاتي، بر اساس معيارها و    یهاهيال تجميع با

دارند. اين الگو در استخراج  تریهمگنساختار اقتصادی، اجتماعي و جغرافيايي مشابه و همگن  هایحوزهآمد. 

در اين جدول قابليت ها و محدوديت های اختصاصي  .نمايدمي مؤثریاختصاصي توسعه هر پهنه کمک  هایسياست

 حوزه های مورد تاکيد است و موارد عمومي آن در جدول پيشگفتار اشاره شده است.

 دو تپه سفلي،  (A1)  قانلي  که  باشديمدی  پيشنهاحوزه همگن    11ح عملکردی دارای  وبر اساس سط  مرکزیمنظومه  

(A2 ) ،( توپقرهA3( پرچين  )A4)  محمود آباد  (B1( نور آباد  )B2 )حسين آباد (C1 )گوگجه ييالق (C2 )کرسف (D1 )

 هستند.   هاحوزهبه عنوان مراکز اين ( E) قيدار ( D2)  سهرورد

 ييس فضايماتر  بخش در يکهاي تأثيرگذار  و محدوديت  هاقابليت  :بجدول  
 تهديد ها فرصت ها ضعف ها قوت ها نام روستا حوزه

A1 

 داشلوجه
منابع آب های سطحي مناسب / 

سدخاکي قانلي/ چشم انداز کوهستاني و 

 بکر  و مراتع خوب

عدم توجه به حفظ مراتع/ دام 

 فراتر از توان مراتع

استفاده از ظرفيت  سد 

خاکي برای توسعه گردشگری و 

توسعه کشاورزی صنعتي/ 

 فرصت ابخيزداری

از بين رفتن 

 مراتع
 قانلي

 چپقلو

A2 

وجود منابع خوب آبي و زمين های  دوتپه سفلي

کشاورزی با کيفيت / داشتن جمعيت و 

نيروی انساني قابل توجه / دام و ماشين 

آالت قابل توجه/ اشتغال گسترده به 

 خياطي

سنتي بودن شيوده های آبياری/ 

عدم تنوع کشت / کمبود مهارت 

 نيروی کار

مرکزيت دهستان و بزرگترين 

روستای خدابنده با قابليت ارتقا 

به شهر/ وجود واحدهای 

کارگاهي و صنعتي / وجود 

 مجموعه کشت و صنعت

کاهش منابع آب 

 های زير زميني

 اقچه قيا

 دوتپه عليا

A3 

 نعلبندان

وجود منابع خوب آبي و زمين های 

 30کشاورزی با کيفيت / اشتغال حدود 

درصد نيروی کار به خياطي و توليد 

پوشاک/ داشتن جمعيت و نيروی انساني 

قابل توجه  داشتن جمعيت و نيروی 

انساني قابل توجه / مجاورت با مرکز 

 شهرستان/ زراعت قوی

فقدان خدمات پشتيبان توليد 

خانه/ اوقافي بودن برخي نظير سر

روستا/ هدر رفت منابع آبي قنات 

ماه از سال/اجاره زمين های  6در 

کشاورزی به اجاره کارهای 

همداني /تخريب منابع خاکي/ 

تنوع کشت پايين/محدوديت در 

 توسعه فيزيکي روستا

فرصت ايجاد خوشه توليد 

پوشاک با اشتغال گسترده/ 

دسترسي آسان به امکانات 

 شهری/

افت منابع آبي 

 منطقه

 بلگه شير

 بيجقين

 اهارمشکين

 توپقره

 شيخ الو

 ورجوشان

 قوشه کند

 رحمت اباد

A4 

 ده شير

زمين های ديم خوب / دارای روحيه 

نواوری و پيگيری ايده های جديد/ادوات 

ای/دارای خوب کشاورزی/اجاره کار حرفه 

 شرکت تعاوني فعال

ماه اب چشمه معادل  7هدر رفت 

دو چاه عميق/ فقدان عادت به کار 

يدی و سخت/ کاهش آب های 

 سطحي/

دسترسي آسان به امکانات 

 شهری/

نصف روستا وقف 

 استانه قم است

 پرچين

 
 شهرستانک

 قطاربالغي

 گلمکان

 رباط

B1 

وجود منابع خوب آبي و زمين های  محموداباد

کشاورزی با کيفيت/تحصيالت نسبتا 

مناسب دانشگاهي/زمين های نسبتا 

يکپارچه/ روستاهای با کالبدی شهری 

وار/  سدخاکي محمودآباد/ توان حفظ 

جمعيت روستا و از پهنه های بسيار 

 پرتراکم جمعيت روستايي در استان

افت قابل توجه اب های زير 

ميني/ محدود بودن زمين  ز

نسبت به جمعبت/ فشار زياد به 

منابع خاکي و  ابي/ باال رفتن 

امالح اب  شرب/نبود آموزش های 

مناسب مهارتي و پايداری 

رفع خأل دسترسي به نظام 

شهری برای منطقه روستايي 

پرجمعيت دشت قيدار/ 

 دسترسي آسان به امکانات

 شهری/

کاهش منابع آب 

های زير زميني/ 

تخريب منابع 

 خاکي/

 ابي سفلي

 اينچه

 زرين گل

 کوچ تپه

 خالق اباد

 قينرجه
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 تهديد ها فرصت ها ضعف ها قوت ها نام روستا حوزه

منابع/محدوديت در توسعه  علي اباد

 گنگک کالبدی روستا

 اقبالغ عليا

 کهريز

B2 

جود منابع خوب آبي و زمين های  جرين

کيفيت/تحصيالت نسبتا کشاورزی با 

مناسب دانشگاهي/زمين های نسبتا 

يکپارچه/ روستاهای با کالبدی شهری 

وار/ توان حفظ جمعيت روستا و از پهنه 

 های بسيارپر تراکم

انسجام پايين اجتماعي/افت قابل 

 توجه اب های زير زميني/
 

افت اب ها 

عميق/چاه های 

 غيرمجاز

 نوربهار

 کهل اباد

 پيرگاوگل

C1 

 کوسج اباد

داشتن تجهيزات و ماشين آالت 

کشاورزی خوب/مهارت  در فرش بافي/ 

 داشتن دام نسبتا زياد

کمبود آب شرب/کمبود منابع آب 

 کشاورزی/
 

تخريب مراتع 

روستا به واسطه 

فعاليت های 

معدن کاری در 

اطراف روستا/ 

خشک شدن 

 منابع آبي

 حسين اباد

 هيراباد

 منطش

 سيد محمد

 سعيداباد

C2 

گوگجه 

 ييالق

مسير و چشم انداز طبيعي خوب برای 

گردشگری و بوم گردی/مهارت  در فرش 

 بافي/

نبود کانال برای آب کشاورزی و 

هدر رفتن آب در کانال های 

خاکي/نبود فضای کافي برای 

توسعه فيزيکي/ کالبدی روستا/کم 

بودن اموزش های بدون ثمر 

 پشتيباني و سخنراني محور

مجاورت با مسيرگردشگری به 

 غار کتله خور و عليصدر

از بين رفتن 

مراتع/ تخريب 

مراتع روستا  با 

معدن کاری/ 

خشکي منابع اب 

 های سطحي

 داليرسفلي

 گمش تپه

 تورپاخلو

 داليرعليا

 بيگم اقا

 سازين

 قلعلي/گلعلي/

 دوالب

D1 

 کرسف

وجود نيروی کار ماهر در کارهای 

ساختماني و قاليبافي/ تعلق اهالي به 

روستا و محدود بودن مهاجرت علي رغم 

کمبود منابع/مناسب بودن خاک روستا 

برای توليد اجر، کاشي و سراميک/اجاره 

 کار و تجهزات مناسب

تخليه روستاهای غرب حوزه/ 

محدوديت و ناسالم بودن شديد 

آب آشاميدني/ کمبود آب 

کشاورزی /محدوديت در توسعه 

 فيزيکي روستا/

درصد  1.5ضرورت دريافت 

عوارض تخريب مراتع و آثار 

منفي استخراج از معدن برای 

 روستا

مهاجرت شديد 

در غرب حوزه / 

 الودگي  اب شرب

 عينجيک

 کسيک

 شعبان

 شهيدچمني

 قلعه جوق

 صالح اباد

 بيوک قشالق

 ابراهيم اباد

 ياراحمدلو

 کره چال

 چپقلو)حومه(

 دوغانلو

D2 

 سهرورد

موقعيت کوهستاني و مراتع خوب و دام 

 نسبتا زياد

بدون اب شرب / ترک تحصيل 

همه دختران بعد از ابتدايي  

 مهاجرت زياد/

 
تخريب جاده و 

مراتع توسط 

 معدن

 ماداباد

 ابدالر

 اوشتانيان

E قيدار 
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 تهديد ها فرصت ها ضعف ها قوت ها نام روستا حوزه

 الچوان

مجاروت با قيدار/حفظ جمعيت و افزايش 

خانوار/روستاهای خوابگاهي و خدماتي 

برای قيدار/اشتغال به خياطي/ روستاهای 

 بسيار پرآب در شرق حوزه

کمبود آب شرب با نيترات 

باال/محدوديت حريم روستا/اجاره 

درصد زمين ها به همداني ها/  40

 انسجام پايين/عدم تنوع کشت/

نزديکي به شهر قيدار و استفاده 

 از خدمات شهر

تخيله و دفع 

زباله و فاضالب 

قيدار در 

روستاهای پايين 

 دست

 حصار

 پسکوهان

 نظرقلي

 گوندره

 زواجر

 قره محمد

 مشاور یهاافتهيمنبع: 
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 مسائل کليدي  -1-5

 اکولوژیکی-

 متر ( 1گسترده )متوسط ساالنه بيشتر از  بسيار هایبرداشت با عميق هایآب سطح زياد بسيار افت .1

 مجاور مناطق در زياد بسيار هایچاه حفر و گسترده هایبرداشت با سطحي آب منابع خشکي و محدوديت .2

 منظومه  جنوب در شرب آب منابع کمبود مشکل يا و شرب آب تأمين محدوديت .3

 همداني به کاران اجارهتوسط  زمينيسيب کشت دارای هایزمين در خاک منابع خاک به ويژه تخريب شديد فرسايش .4

 کافي نظارت عدم و مشترک منابع از برداریبهره در رقابت گيریشکل طبيعي، منابع حفظ به اهالي کافي توجه فقدان .5

 هارودخانه و هاکانال در فاضالب عمده دفع /نظارتي مراجع سوی از

 یاقتصاد -

 ارزش  زنجيره و برند فقدان پوشاک، توليد بودن دستمزدی .6

 خدمات ذخيره سازی محصوالت کشاورزی و  ه فرنگي(جفقدان صنايع مکمل و تبديلي)گندم و سيب زميني و گو .7

   روستا در محدود گذاریمالکان و سرمايه عمده از روستاها توسط سرمايه خروج .8

 کشت  بهينه الگوی فقدان .9

گذاری در  سرمايهو ظرفيت  (روستاها درصد 16) روستا 7 توسط عميق هایچاه درصد 75 برداریبهره نامتوازن توزيع .10

 ذخيره منابع ابي در قالب استخرهای پي وی سي

 (هاهمداني هکتار در تن 80- 70 و اهالي تن 50- 40) زمينيسيب در پايين عملکرد .11

قانلي و محمودآباد با تعريف زنجيره گردشگری،  سدهای خاکي روستاهای برداری ازلزوم تکميل سرمايه گذاری بهره .12

 کارگاهي وابسته، تنوع کامل کشت کاشت گياهان داوريي و صنايع 

 مدیریتی-

 است آميز تنش هاآن حل که مسائلي با درگيری به تمايل عدم و ادارات و هاسازمان کاریمحافظه  روحيه .13

 مجوزها صدور برهزينه و برزمان طوالني، بانکي و مسير هایتضمين  آزاردهنده و سخت مراحل .14

 بخشي و مديريت چندگانه بر منابع اب گذاری سياست و اجرا در ناعادالنه مواردی در و نامتوازن های رويه .15

 مراتع کشت با برخورد در طبيعي منابع محدود توان .16

 کالبدی-
 روستا 17 در محدوده شدن تکميل دليل به مهاجرت گيریشکل و روستا توسعه محدوديت .17

 روستا عمدتا در جنوب منظومه 11 در شرب آب بودن ناسالم توزيع، شبکه فقدان يا شديد فرسودگي .18

 قيدار مجاور دستپايين روستاهای به قيدار فاضالب شدن سرازير .19

 استان هایدهستان ترينبزرگ از يکي عنوان به خرارود دهستانخدماتي  نيازهای پوشش برای شهری واحد فقدان .20

 گذشته در هادیطرح  تنظيم در اهالي محدود مشارکت .21

 فرهنگی  -اجتماعی-

 همياری و تعاون کاهش و مسئولين به ويژه به اجتماعي اعتماد کاهش منشأ با اجتماعي سرمايه کاهش .22

 دختران ويژه به متوسطه مقطع در درصدی 45 از بيش تحصيل ترک .23

 بيکاری منشأ  با عمدتاً اجتماعي هایآسيب و اعتياد شيوع .24

  دام حوزه در کشاورزی به ويژه ترويجي هایآموزش محدود اثربخشي .25
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   موجود وضع فضائي سازمان و ساختار -1-6

 مرکزيساختار فضايي منظومه    :1نقشه  

 
 مرکزيمنظومه روستايي   موجود وضع فضايي سازمان:  2نقشه  

 



 ناستان زنجا يروستائ یدار منظومه هايو طرح توسعه پا ي، اشتغالزائیسند برنامه توسعه اقتصاد ................................................... 18

 جمع بندي: -1-7

 توزيع  حومه  و  خرارود  دهستان  دو  بين  مساوی  تقريبا  طور  به  مرکزی  منظومه  روستايي  جمعيت  از  درصد  90  از  بيش

 دو اين اصلي روستاهای شود. مي محسوب نيز زنجان استان و شهرستان روستايي پرتراکم مناطق از يکي و است شده

 به  قيدار و  قيدار به  ابهر  خط  از  اصلي  روستاهای  که  کند مي  تداعي  را  خوابيده  صورت  به  هفت  عدد مانند  مسيری  دهستان

 )چاه زيرزميني آبي منابع وجود خرارود، رودخانه ای جلگه مسير و جريان دارند. استقرار جرين تا محمودآباد ستاهایرو

 و حداقلي مهاجرت با توجه قابل انساني نيروی و جمعيت داشتن کيفيت، با کشاورزی های زمين و قوی( عميق های

 دهستان در است. پهنه اين غالب های ويژگي از استان و نشهرستا زراعي پهنه بزرگترين و شهرستان مرکز با مجاورت

 به توسعه ظرفيت نيز قابليت اين و دارند اشتغال پوشاک توليد و خياطي به روستايي کار نيروی درصد 25 حدود حومه

 تکميل  در  توانند  مي  زراعي  تبديلي  و  مکمل  صنايع  و  سردخانه  نظير  زراعي  پشتيباني  خدمات  تکميل  دارد.  را  پوشاک  خوشه

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

 دارند سکونت شده شهری تازه نقاط در متمرکز ای نقطه صورت به سهرورد و کرسف دهستان دو در جمعيت عمده

 دارند.  گردشگری  رایب  خوبي  های  مزيت  سهرورد  و  کرسف شهر  روستا  دو  دارد.  وجود انها  در پاييني  روستايي  تراکم  و

 گرفتن قرار و ( متر 1 از بيشتر ساالنه )متوسط گسترده بسيار هایبرداشت با عميق هایآب سطح زياد بسيار افت

 بخش گذاری سرمايه است. منظومه ابي منابع از ناپايدار برداری بهره نتايج از بحراني های دشت شمار در قيدار دشت

  از   ور  بهره  و  متنوع  های  کشت  برای  قانلي  و  اباد  محمود  خاکي  سد  دو  ظرفيت  از  فادهاست  اب،  ذخيره  و  تجميع  در  خصوصي

 درامد ارتقای در توانند مي منظومه در سنگين و سبک دامداری وری بهره افزايش به توجه و اب مصرف و درامدی نظر

 کنند.  ايفا  مهمي  نقش  منظومه  پايدار

 ان برنامه هفتم(يپا 1405)افق برنامه و طرح:  تصوير کالن توسعه روستاهاي بخش-2

  يکل  اهداف -2-1

در  ريپذامکانو  ياتيعمل هایدر توسعه منظومه، راهبرد هاتيقابلو  هاتيمحدودت ياهم یبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  یريگجهت يبه عنوان اهداف کل هاتيقابل یارتقا و هاتيمحدودکاهش  یراستا

به عنوان   توانديمکه    شوديمجاد  يا  هاتيقابلند ارتقا  يکاهش تنگناها و فرا  یهاروشن  يوجوه مشترک ب  یالبته در موارد

  .باشديمداگالس  یامنظومهه يبر نظر يشنهادات مبتنيکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. يک اولوي

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

زير  اهدافهای قابل ارتقا با باالترين امکان بالقوه ارتقا پذيری، با باالترين امکان بالقوه کاهش پذيری و انتخاب قابليت

 باشد.يممنظومه ای توسعه  اهداف اولويت داربه عنوان 

  ي کيمنابع اکولوژ يداريپا •

  درآمد توانمندي اقتصادي و  رشد اشتغال ارتقا •

 يو اجتماع ي انسان يو توانمند يستيز تيفيارتقا ک •
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 اهداف کمي-2-2

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

بي به اهداف رشد هدف جمعيت روستايي مفروض به دستياحفظ در مورد جدول زير توضيح اين نکته ضروری است 

 وری و پايداری منابع منظومه است.اشتغال، ارتقای بهره

1405در افق   مرکزي: اهداف کمي رشد بخش    2جدول  

سرفصل  

 کلي  هاي
 واحد عنوان متغير/ شاخص  رديف 

سال 

 پايه

مقدار سال  

  پايه
 1405 ينيبشيپ

جمعيت و  

 جوامع

 43040 44003 1395 نفر جمعيت روستايي  1

 0.014- - 1395 ساالنه 1395-1405متوسط نرخ رشد جمعيت روستايي   2

 46 77/47 1395 درصد روستانشينيدرصد   3

 67 67 1397 تعداد   خانوار  20بيش از  روستاهای دارای   4

نفر در  تراکم نسبي جمعيت کل 5 سرزمين 

 21 22 1395 لومترمربعيک

روي  ني

 انساني 

 27000 26051 1395 نفر تعداد کل شاغلين منظومه  6

 13000 13769 1395 نفر تعداد شاغلين روستايي  7

 1395 0 1399 نفر هدفگذاری اشتغال جديد با اجرای برنامه جمع   8

اقتصاد و  

 توليد

 2.1 2.15 1395 نفر بار تکفل اقتصادی  9

 116643 116643 1393 نفر سطح کل زير کشت  10

 99143 97472 1393 هکتار سطح زير کشت ديم )زراعت(  11

 17500 19171 1397 هکتار سطح زير کشت محصوالت آبي   12

 1700 1700 1397 هکتار سطح باغات  13

 230000 210000 1397 رأس دام سبک  14

 18000 18000 1397 رأس دام سنگين  15

زيرساخت  

 و زيربنا 

 78 68 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه  16

 95 88 1397 درصد يکشلوله از آب سالم    مندبهره روستاهای   17

 100 100 1395 درصد روستاهای برخوردار از برق  18

 75 60 1397 درصد روستاهای برخوردار از گاز طبيعي 19

 67 66 1397 تعداد هادی روستاهای دارای طرح  20

 توسعههاي  يريگجهت  - 2-3

 پايدار از منابع طبيعي  برداریبهرهمديريت و رشد پايدار اقتصادی با  •

 توليدی ایهنظام ريزوری در وجه محوری به ارتقای بهره ت •

  به ويژه بخش گردشگریاقتصادی  هایزيرساخت ارتقای  •

 شغلي هایمهارتکـاربردی کشـاورزی، دامپـروری و  هایمهارتموزش توسعه و ارتقا کيفيت آ •

 گيو کيفيت زند کالبدی هایزيرساخت ارتقای  •

 اقتصادی و اجتماعي هایحوزهمشارکتي روستاييان در  هایتقويت زمينه  •
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 راهبردها  - 2-4

 درامد و اشتغال منظومه  تي( منظومه به منظور تثبيبر منابع اب دي)با تاک يکيمنابع اکولوژ یداريپا •

  یکشاورز تيفعال شيو افزا یدر بخش کشاورز يليتبد عيصنا تيتقو •

  يو صنعت يبخش کارگاه یها یتوانمند تيتقو •

 يو خدمات دولت ديخدمات مکمل تول یو بخش ها یتوسعه گردشگر •

 و سکونت پذيری منظومه یارتقا امکانات  کالبد •

 يانسان یها هيسرما یساز یتوانمند •

  اجرايي  هايسياست -2-5

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

و نهاد  هاتيقابلق تنگناها و يمستخرج از تلف  ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردهار يزجدول  ی آن است.هاتيقابل

 .دهديمراهبرد را نشان  یا وابسته به اجراي يمتول

 توسعه منظومه  ييو اجرا  ياستي، اقدامات سراهبردها  بسته:  1- 2جدول      

 سياست های اجرايي )برنامه( راهبرد  اهداف

منابع    يداريپا

  ي کياکولوژ

بر    دي)با تاک  يکيمنابع اکولوژ  یداريپا

  تي( منظومه به منظور تثبيمنابع اب

  درامد و اشتغال منظومه 

برنامه آبخيزداری و حفاظت خاک و برنامه و احياء، توسعه و بهره  

 مراتع برداری اصولي از  

 برنامه تامين و عرضه آب 

 بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی و اصالح الگوی کشت 

 
درآمد   ارتقا

توانمندي  

اقتصادي و  رشد  

  اشتغال

در بخش   يليتبد  عيصنا  تيتقو

  ی کشاورز  تيفعال  شيو افزا  یکشاورز 

متوسط و     ی)طرح ها  یو مکمل دربخش کشاورز   ليتبد  عيتوسعه صنا

 ( اسيبزرگ مق

 ور يدام و ط  یبهره ور   یارتقا

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

 

بخش    یها  یتوانمند   تيتقو

 يو صنعت  يکارگاه

 پوشاک   د يو خوشه تول  ديتول  یرها يزنج  جاديا

  ی)طرح ها  یديتول  - يکوچک صنعت  یو واحدها   یکارگاه ها   گسترش

 ( اسيکوچک و متوسط مق

  یو بخش ها   یتوسعه گردشگر 

و خدمات    ديخدمات مکمل تول

  يدولت

 ی گردشگر  -  يفرهنگ  تيظرف  تيتقو

 ( اسيمتوسط مق   ی)طرح ها   ديمکمل بخش تول  خدمات

 يمحل  يحکمران  بهبود

 

 

 

 

و سکونت    یارتقا امکانات  کالبد 

  پذيری منظومه 

 و احداث مدارس   ینوساز

 

 تيفيارتقا ک

و   يستيز

 يتوانمند

و   يانسان

 ياجتماع

 پوشش شبکه برق   ليو تکم  توسعه

 فاضالب   تيو هدا  یآور  جمع

 کننده  ليتسه  يارتباط  یشبکه راه ها   ليتکم

 ياب شرب بهداشت  نيتام

 ی هاد   یطرح ها   یها   تيو محدود  ینمودن موانع توسعه کالبد   برطرف

 و احداث پل   يمقابله با بحران کانال کش  یها   رساختيز  نيتام

 طيبهداشت مح  ارتقا

 ي انسان  یها   هيسرما  یساز   یتوانمند 

 ي توسعه امکانات ورزش

 ی گردشگر  -  يفرهنگ  یها  تيظرف  تيتقو

 ي اجتماع  یها   بيو اس  ادياعت  کاهش

 ي و توسعه منابع انسان  آموزش
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  هاسياست و اهداف تحقق الزامات يينتع -2-6

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

 به مسير رشد و ارتقای روستايي يدهجهتترويج و توسعه تسهيل گری روستايي و  -

 تأمين آب شرب بهداشتي  -

 از يموردنمنابع عمومي و تسهيالت  تأمين -

 توزيع امکانات عدالت فضايي -

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

 برداری از منابع طبيعينظارت مستمر و برقراری عدالت بين نسلي در بهره -

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

 مورد نياز هایاني ماهر و متخصص با آموزش وی انستقويت کيفيت نير -

 

نقش محرک و در حلقه تکميلي و زنجيره توليدات منظومه و منطقه  یبنددستهبه لحاظ  زير هایطرح اقدامات و 

 .پيشران را دارند

  محرک يوکارهاکسب  و  اقدامات  عناوين: 3جدول         
 اقدامات / پروژه   رديف

 های خياطي با توسعه بازار هدف پوشاک خدابنده و کارگاه ايجاد و توسعه خوشه   1

داری به ويژه  ی آبخوان هاپروژه گذاری در استخرهای ذخيره آب ممبران توسط بخش خصوصي يا تعاوني / اجرای  سرمايه 2

کشي انتقال  گذاری يا کانال های سهرورد و خرارود در منظومه و طبق جدول پيوست/ توسعه لوله رودخانه   دستنييپادر  

 کاشت با تيپ    آب از منابع چشمه يا قنات/ تشويق و تسهيالت

  بند و سدهای خاکي روستاهای قانلي و محمودآباد با آبياری تحت فشار تيپ محور و  کاشت گياهانبرداری از آب بهره  3

 دارويي و زينتي و کارگاه های وابسته  

اصالح نژاد گاوهای شيری به دورگه  وری دام سبک و  دار درامد کشاورزان با تهيه برنامه جامع ارتقا بهره افزايش معني  4

 1سيمنتال اصيل 

گذاری  ی سرمايههاطرح گذاری عمده مالکان و ارائه  سرمايه   و تشکل  ي تعاونو ايجاد    هادهستان فهرست بندی عمده مالکان   5

 به منظور کاهش خروج سرمايه   به ويژه ذخيره آب با تسهيالت مناسب

 / صنايع تبديلي گندم، سيب زميني/ گوجه فرنگي  هاسردخانه توسعه   6

اعطای تسهيالت برای استفاده از    زمانهمهای زيرزميني و  برداری و محدود نمودن افت آب کنترل و نظارت بيشتر بر بهره  7

 داری های آبياری نوين، استخر ذخيره و آبخوان روش 

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

 گذاری های قابل سرمايه در زمينزا  اشتغال 

 های اقتصادی روستا به جای رويکرد کالبدی افزوده به زيرساخت ها از محل ارزش دهي بخشي از اعتبارات دهياری جهت  9

 

  

 
موجود و  يدیتول یهااز نهاده  یکاهش ابتال به ورم پستان، استفاده حداکثر يي،زاکاهش سخت يي،زاکاهش فاصله گوساله يدمثل،مانند تول یبهبود صفات عملکرد .1

 است. پيشنهاد يندر استان از اهداف ا ييروستا يدکنندگاندرآمد و سود خالص تول يشافزا
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  هدففضايي  همگن هايحوزهو  ساختار -2-7

 همگن فضايي  هايحوزهي و احصا  سطوح و مراکز عملکرد:  3نقشه  

 
 همگن فضايي  هايحوزهمحوري اقتصادي    هايماموريت  گرايش و  اولويت  :  4نقشه  
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 بخش )پيوست سند( توسعه هاي پروژه و هاطرح ،هافعاليت اقدامات، -3

 پيشنهادي هايفعاليتبسته  امات وچارچوب اقد -3-1

 هایه بست، هابرنامه با توجه به اهداف مالحظه شده برای توسعه منظومه؛ متناظر با راهبردهای ذکر شده، در قالب 

 هرکدامو اقدامات سياستي است که  هاپروژهاستخراج شدند. هر بسته مشتمل بر  اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرايي 

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

 

 اثربخش  هاي  و پروژه  هاطرحاجرايي   هايه  بست  -4جدول  

تعداد  بسته شماره 

پروژه  

هاي  

 اجرا قابل 

اشتغال 

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

ي  نيبشيپ

اعتبار  

  ازيموردن
 )ميليون ريال(

 122350 27 25 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه 1

 865500 402 126 کشت   یمصرف و اصالح الگو   یبهره ور  یکنترل و ارتقا  2

 867000 94 12 و مکمل  يليتبد  عيصنا  توسعه 3

 200000 156 273 ( اسيکوچک و متوسط مق   ی)طرح ها  يدام سبک و توسعه کم  یبهره ور   یارتقا 4

 12700 440 22 وشاک خدابنده پ  خوشه 5

 15200 22 17 ی گردشگر   یها   تياز ظرف  یبردار   بهره 6

 43200 59 30 ي بانيبخش خدمات  پشت  توسعه 7

 47900 133 54 ي کارگاه   یواحدها   توسعه 8

 0 60 41 يمحل  يحکمران  تيفيک  ارتقا 9

 146950 0 68 ها  رساختيسکونت گاه ها و ز  يو رفاه  يخدمات  یکمبودها  ليو تکم  توسعه 10

 8700 2 71 ي انسان  یها   هيسرما  یساز   یتوانمند  11

 2329500 1395 739 جمع

 

را  يو اجتماعي با محوريت بخش دولت (عمراني هایکالبدی )طرح  گذاریسرمايه عمدتاً 11 و 10 هایرديف 

 .دهدميپوشش 
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 منظومهشده در سطح  بندياولويت يگذارهيسرماي هاطرح -3-2

  .شودميپيشنهادی احصا شده ارائه  هایدر قالب بسته  یگذارهيسرما یهاپروژهو  هاطرحر ير جدول زد

 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه:  1- 5جدول  

 اولويت متولي اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد 

پروژه  

هاي 

 اجراقابل 

اشتغال 

مستقيم  

مورد 

 انتظار

ي نيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن

)ميليون 

 ريال(

ي بندزمان

تا طول 

 برنامه 

هاي حوزه

 فضايي هدف
 هاسکونتگاهس

برنامه  

آبخيزداري 

و حفاظت 

خاک و 

برنامه و  

احياء، 

توسعه و 

برداري بهره

اصولي از 

 مراتع 

ها در بخش  سطحي و روان آبهای  کنترل و تجميع آب

 داری جنوبي منظومه به منظور آبخوان 

/ اب  يعي منابع طب

/ جهاد   یمنطقه ا

 یکشاورز
1 6 24 120000 

هر دو سال 

 پروژه کي
A1, C2, D1 

چپقلو /سازين / حصار )بر 

ای که هميشه دارای آب  رودخانه 

ای کرسف و باشد و از کوهه مي 

 قيدار( /ابراهيم اباد 

برداری و محدود نمودن  کنترل و نظارت بيشتر بر بهره 

 های زيرزمينيبرداشت نامتوازن از آب 

منطقه ای /   اب

 جهاد 
1 1  200 

سال اول  5

 برنامه

 یمجموعه ها

A,B.,E 
 

زميني به های کشت سيب ايجاد محدوديت اجاره زمين 

های همجوار با به دليل تخريب گسترده منابع خاکي  استان 

 ان   يآلودگو  

اداره غذا   /يدادستان 

و دارو/جهاد  

 یکشاورز
هر دو سال    1 1

 پروژه کي

 یمجموعه ها

A,B,.E 
 A,B,.E یمجموعه ها 

نمودن تخريب خاک با آموزش، کنترل و نظارت از    محدود

 سوی مراجع 
 مستمر  1 1 1 / منابع طبيعي  جهاد

کل منظومه با 

بر  ديتاک

 یمجموعه ها

A,B,.E 

 

مترمکعبي آب و    10تا    5يا اجرای جايگاه ذخيره    احداث

 های مراتع آبشخور دام در مکان يا چشمه 
 750  15 1 طبيعي  منابع

 5هر سال 

 پروژه

C1,C2,A1 , 

B2 

بر مادآباد / کهل    ديبا تاک

 آباد 

اداره منابع طبيعي در برخورد با تخريب منابع با    تيتقو

 تقويت منابع انساني آن 
 1400 2 1 1 طبيعي  منابع

1399-

1400 
 روستاهای با دام بيشتر کل منظومه

 جمع

 
25 27 122350    

  



 25 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانمنظومه مرکزی 

 وري مصرفآبي و ارتقاي بهرهکنترل و ذخيره  منابع بسته    - 5-2جدول  

 اولويت متولي پروژه اقدامات /  برنامه 

تعداد 

پروژه  

 هاي

 اجراقابل 

اشتغال 

مستقيم  

مورد 

 انتظار

 ينيبشيپ

اعتبار 

 ازيموردن

)ميليون 

 ريال(

 هاسکونتگاه فضايي هدف هايحوزه يبندزمان

 

 

 

برنامه  

تأمين و 

 عرضه آب

 ی برای تجميع آب در استخرها  یگذار هيسرما

pvc   وِيژه برای  با ارائه تسهيالت ارزان به

 پر آب   یهاو قنات  يدائم  یهاچشمه 

  يبخش خصوص

  التيو تسه

 ي بانک

1 15 60 300000 
هر  سال  

 سه پروژه 

 و حوزه A,E مجموعه

D2.C2 

گوندره، قينرجه، حصار، بلگه شير، گنگک، 

دوتپه عليا، چپقلوی کرسف، ابدالر، حصار، 

گوگجه ييالق، پرچين، الچوان، عينجيک، 

آباد، ده شير، پسکوهان، قوشه نعلبندان، خالق 

 کند، هيرآباد 

اب چشمه کرسف و رودخانه قره قوش    رهيذخ

 دست در فصل عدم مصرف   نيي)سهرورد( در پا

  يخصوص بخش

  التيو تسه

 ي بانک

1 10 30 200000 
هر  سال  

 پروژه   کي

جنوب و غرب  یروستاها

 D1  حوزه
 آباد و يارمجهچپقلو، عباسلو، ابراهيم

 و بازسازی قنات ها  تعمير
/   يياب روستا

 یجهاد کشاورز
1 8 10 4000 

سال     هر

 سه پروژه 

قنات  یدارا یروستاها

 یقابل بازساز
 بر کهل آباد/ نعلبندان   ديبا تاک

 بند انحرافي   احداث
 یجهادکشاورز

با مشارکت 

 ي اهال

 خالق اباد /قلعلي خالق اباد /قلعلي 1399 3000 16 2 2

بين مزارع با قنات و    يلوله کش  اي  کشيکانال 

 چشمه 

 یجهادکشاورز

با مشارکت 

 ي اهال

1 12  60000 1399 

زواجر / گمش تپه / ابدالر / 

قينرجه/ پرچين / رحمت 

 اباد/  داليرسفلي /خالق اباد

زواجر / گمش تپه / ابدالر / قينرجه/  

پرچين / رحمت اباد/  داليرسفلي  

 خالق اباد /

 يشتيمع  ايکوچک و    یبندها   جاديا
 یجهادکشاورز

با مشارکت 

 ي اهال

2 2 24 60000 
  2سال    هر

 پروژه 

 یبيوک قشالق، چپقلو )رو

 رودخانه سهرورد(

رودخانه    یبيوک قشالق، چپقلو )رو 

 سهرورد( 
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بهبود 

وری آب بهره

در عرصه 

کشاورزی و 

اصالح 

 الگوی کشت

الگوی    ريتصويب و پيگيری اجرای مدل اجرا پذ

امکان اخذ اب بها از    یريگيبهينه کشت و پ

 کشت   نهيبه  یمصارف ناسازگار با الگو 

  /یجهادکشاورز

 ی اب منطقه ا
1 1   

1399-

1400 
 A,B,E یمجموعه ها  A,B.,E یمجموعه ها

 مهيو ن  قي عم  یکنتور بر تمام چاه ها  نصب

 ق يعم
   1 1 ی منطقه ا اب

سال    سه

 اول برنامه 
 A,B,.E یمجموعه ها  A,B.E یمجموعه ها

   1 1 ی منطقه ا اب رمجاز ي غ  ینمودن چاه ها  محدود
سال    سه

 اول برنامه 
 کل منظومه  کل منظومه

 A,B.,E یمجموعه ها  A,B,.E یمجموعه ها مستمر  150000 45 15 1 یکشاورز جهاد ي اب  یها  نيگلخانه در زم  توسعه

  ژهيبه و  یاريآب  نينو  یاز سامانه ها   استفاده

 پ ياز طريق ت  يتوسعه کشت زراع

 یکشاورز جهاد

  التيتسه /

 ي بانک

 A,B,.E یمجموعه ها مستمر  6000 30 30 1
قانلي، علي آباد، اينچه، ابي سفلي،  

 نظرقلي، توپقره 

 گل محمدی   گلستان
  يخصوص بخش

 جهاد / بانک  /
2 15 20 3000 

سال اول   4

 برنامه 
A1,B1,A3.D2 

قانلي، کره چال، عينجيک، خالق آباد، 

شهيدچمني، کهريز، قوشه کند، پسکوهان، 

 چپقلوی کرسف، کهريز

 جات يتره بار و سبز  گلخانه
  يخصوص بخش

 جهاد / بانک  /
2 5 10 25000 

سال    سه

 اول برنامه 
B1 و E يسفل  ياب  نرچه،يگل، ق  نيزر 

 گياهان دارويي  کاشت
  يخصوص بخش

 جهاد / بانک  /
2 5 5 4000 

سال    سه

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

از  سدهای  روستاهای قانلي و   برداریبهره 

محمودآباد با آبياری تحت فشار  تيپ محور   

گلستان گل   با زنجيره پرورش ماهي،  يزراع

 محمدی و گياهان دارويي، کارگاه های وابسته

  يخصوص بخش

 جهاد / بانک  /
1 2 150 50000 

سال    سه

 اول برنامه 
 و محمودآباد   يقانل و محمودآباد يقانل
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 درخت صنوبر بر مسير رودخانه  کاشت
  يبخش خصوص

 جهاد / بانک  /
1 2 2 500 

سال    دو

 اول برنامه 
 يرسفليحصار، دال E, C2 , D1 حوزه جنوب

    86500 402 126 جمع
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 توسعه صنايع تبديلي و مکملبسته  :  3- 5جدول  
تعداد  اولويت متولي اقدامات / پروژه  برنامه 

پروژه 

های 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز )ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا 

 طول برنامه

هاي حوزه 

 فضايي هدف

 سکونت گاه ها

توسعه  
صنایع  
تبدیل و  
مکمل  

دربخش  
کشاورزی  

)طرح  
های   

متوسط و  
بزرگ  
 مقیاس( 

بخش خصوصي / جهاد /  ايجاد سردخانه 

 صمت و بانک

 مراکز  هر دو سال يه طرح 150000 12 3 1

B, A3,B1,A2 

ورجوشان، دوتپه سفلي، 

شيخ الو، جرين، 

محمودآباد، نظرقلي، 

 اينچه، توپقره

بخش خصوصي / جهاد /  کارخانه توليد آرد 

 صمت و بانک

 مرکز منظومه  مرکز منظومه  سه سال اول برنامه 120000 12 1 1

بخش خصوصي / جهاد /  توليد عصاره گندم و صنايع وابسته به گندم

 صمت و بانک

 مرکز  سه سال اول برنامه 250000 20 1 1

A3,B1,E 
مرکز حوزه های  

دهستان های خومه و  

 خرارود 

بخش خصوصي / جهاد /  زمينيصنايع تبديلي سيب

 صمت و بانک

 دوتپه سفلي، توپقره A3,B1,Eمرکز  سه سال اول برنامه 250000 24 1 1

بخش خصوصي / جهاد /  فرنگيتوليد پودر گوجه 

 صمت و بانک

 محموداباد/ جرين  B1,B2مرکز  سه سال اول برنامه 80000 10 2 2

بخش خصوصي / جهاد /  واحد کنسانتره و خوراک دام 

 صمت و بانک

پنج سال اول  8000 4 1 2

 برنامه
 دوتپه سفلي، ابي سفلي A3,B1,A2مرکز 

بخش خصوصي / جهاد /  شيرپزی و مرکز جمع آوری شير 

 صمت و بانک

قيا، حسين آباد، آقچه  C1,B1,D1 سه سال اول برنامه 9000 12 3 1

دوتپه سفلي، محمود آباد، 

 حصار 

    867000 94 12 جمع
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 (اسي)طرح هاي کوچک و متوسط مق انيدام و توسعه پرورش دام و طيور و آبز  يبهره ور  يارتقابسته    - 4- 5جدول

 اولويت  متولي  اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد  

پروژه  

های  

قابل  

 اجرا 

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز )ميليون 

 ريال(

زمان 

بندي تا 

طول 

 برنامه 

حوزه هاي  

 فضايي هدف 
 سکونت گاه ها 

 

 

 

 

 

 

ارتقاي  

بهره وري  

دام و  

 طيور 

بازبيني سياست ترويجي جهاد با تأکيد بر  

بردار نهايي و اولويت  اثربخشي آن برای بهره 

 های ترويجيدادن به دام در برنامه 

تا سال اول    20 1 جهاد کشاورزی

 برنامه

 

 

 

 

 

 

کل منظومه با  

تاکيد بر حوزه  

های دارای دام  

 بيشتر

همه روستاهای منظومه با اولويت  

 روستاهای با دام بيشتر 

مطالعه و تصويب اجرای طرح ارتقای بهره  

 وری دام در سطح تمام منظومه 
 500  20 1 جهاد کشاورزی

تا سال اول 

 برنامه

سنگين به نژاد سمينتال با  اصالح نژاد دام  

 تلقيح ژن سيمنتال
جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

 و آباداني سپاه / مشارکت اهالي 
1 20 2 500 

سه سال اول 

 برنامه

 آميخته گری تجاری 
جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

 و آباداني سپاه / مشارکت اهالي 
سه سال اول    20 1

 برنامه

اصالح نژاد دام های سبک به  ايجاد مرکز  

 چند قلوزا و دارای سازگار با محيط

جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

و آباداني سپاه / مشارکت اهالي /  

 تسهيالت بانکي 
1  4 1000 

 10هر سال 

 پروژه 

تسهيالت بهسازی فضای بهداشتي برای  

 نگهداشت دام 

جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

سپاه / مشارکت اهالي /  و آباداني 

 تسهيالت بانکي 
 مستمر 20000  50 1

 تغذيه تکميلي بره شير خوار 
جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

 و آباداني سپاه / مشارکت اهالي 
 مستمر   20 1

آموزش های به روز در نحوه ارتقا دانش  

 دامداری توسط خبرگان دامداری 
پيشرفت  جهاد کشاورزی / قرارگاه 

 و آباداني سپاه / مشارکت اهالي 
 مستمر 800 1 20 1

کنترل بيمارهای و کاهش مرگ و مير قابل  

 توجه دام در روستا 
جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

 و آباداني سپاه / مشارکت اهالي 
 مستمر 800  20 1
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 اولويت  متولي  اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد  

پروژه  

های  

قابل  

 اجرا 

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز )ميليون 

 ريال(

زمان 

بندي تا 

طول 

 برنامه 

حوزه هاي  

 فضايي هدف 
 سکونت گاه ها 

تبديل گله های بزرگ در هر روستا به  

صنعتي سازی  دامداری صنعتي با تعريف وام  

 به جای توسعه دام سبک 

جهاد کشاورزی / قرارگاه پيشرفت  

و آباداني سپاه / مشارکت اهالي /  

 تسهيالت بانکي 
2 10  15000 

سه سال اول 

 برنامه

توسعه 

پرورش  

دام و  

طيور و  

آبزيان   

)ارتقاي  

 کمي( 

 توسعه دام سبک اصالح نژاد شده 
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
2 32 80 32000 

پنج سال 

 اول برتامه

 

 

 

  همه حوزه ها

آباد، منطش، دوالب، رباط، پسکوهان،  ابراهيم 

شهيد چمني، هيرآباد، قره محمد، بلگه شير،  

علي آباد، کوسج آباد، گوجه ييالق، اقبالغ عليا  

حسين آباد، کهريز، عينجيک،  

سعيدمحمد،سعيدآباد، دوتپه سفلي، قوشه 

دوتپه عليا، آقجه قيا، محمود کند، رحمت آباد، 

آباد، قانلي،شعبان، نظرقلي حسين آباد، اقچه  

 قيا، دوتپه سفلي، محمود آباد، حصار 

 توسعه دام سبک صنعتي
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
2 5 15 50000 

پنج سال 

 اول برتامه

روستاهای دارای 

باالترين تعداد 

 دام

قانلي، شعبان، آقجه قيا، محمود آباد، 

 نظرقلي

شرکت تعاوني دامداری صنعتي روستا با  

تجميع چند واحد بزرگ برای گاوداری  

 رأسي  1000

بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
3 1 10 15000 

سه سال اول 

 برنامه
B1 زرين گل 

 پرورش شتر مرغ 
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
1 3 6 6000 

سه سال اول 

 برنامه
E زواجر 

 پرورش ماهي در ذيل چشمه ها و قنات ها
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
2 5 10 10000 

پنج سال 

 اول برتامه
E  گوندره 

 پرورش ماهي در استخرهای دومنظوره
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
2 15 15 45000 

پنج سال 

 اول برتامه
مجموعه های 

A,B.E 

توپقره، گوندره، الچوان، ورجوشان، ابي سفلي، 

نظرقلي، اقبالغ عليا، چپقلوی کرسف،  

نعلبندان، بلگه شير، دوتپه سفلي، محموداباد، 

 جرين

 مرغ سنتيمرغداری معيشتي و توليد تخم
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
2 1 2 1200 

سه سال اول 

 برنامه
 همه حوزه ها

برسعيد آباد، حصار، دالير سفلي،  با تاکيد 

 الچوان، شعبان، هيرآباد 
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 اولويت  متولي  اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد  

پروژه  

های  

قابل  

 اجرا 

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز )ميليون 

 ريال(

زمان 

بندي تا 

طول 

 برنامه 

حوزه هاي  

 فضايي هدف 
 سکونت گاه ها 

 توسعه فعاليت های زنبورداری 
بخش خصوصي و ارگان های  

 تسهيالت دهنده 
2 11 11 2200 

سه سال اول 

 برنامه
C1,E,A1,A2 

خالق آباد، سعيدآباد، منطش، رحمت آباد،  

دوغانلو، کره چال، شهيدچمني، پسکوهان، 

 کند، هيراباد، دوتپه سفلي سعيدمحمد، قوشه 

    20000 156 273  جمع
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 برداري از ظرفيت فرهنگي و گردشگريبهرهبسته    - 5- 5  جدول

ي متول اقدامات / پروژه  برنامه  ت ياولو   

تعداد 

پروژه 

  یها

قابل 

 اجرا

اشتغال 

 ميمستق

مورد 

 انتظار 

  ينيب  شيپ

اعتبار  
(الير ونيلي)م  

  يزمان بند

تا طول  

 برنامه 

  يحوزه ها

  ييفضا

 هدف 

 سکونت گاه ها 

 

 

 

 تيتقو

  تي ظرف

  -  يفرهنگ 

ي گردشگر  

 برنامه 

 تيتقو

  تي ظرف

  -  يفرهنگ 

ي گردشگر  
 

کرسف   ديدر چشمه شهر جد  یتوسعه خدمات گردشگر  يبخش خصوص   1 5 5 5000 
سه سال  

 اول برنامه 
D2  شهر کرسف 

در     یو خدمات گردشگر   یبوم گرد   یتوسعه اقامت گاه ها

ان   یسهررود و جنگل ها و باغجه باغ ها  ید يشهر جد  
يبخش خصوص  1 5 5 5000 

سه سال  

 اول برنامه 
D1  شهر سهرورد 

در    یگردشگر  یو  اقامت گاهها   یارائه خدمات گردشگر

خوب  يعينسبتا بکر با چشم انداز طب  یروستاها  

/ اتاق  راثيم

يبازرگان   
1 4 4 4000 

پنج سال  

 اول برنامه 
A3,C1,A1, 

منطش،    ،يخالق آباد، گلعل

يقانل  

 ايجاد مجموعه گردشگری مبتني بر توان سد خاکي 
 /يبخش خصوص

 /یجهادکشاور

یگردشگر  

1 2 4 1000 
چهار سال  

 اول برنامه 
A1,B1 و محموداباد   يقانل  

رستوران باغي با ايجاد نمازخانه و سرويس بهداشتي  

درماني های اقامتي/آب راهي/خانه بوم گردی / باغچه باغ بين  

 /يبخش خصوص

یگردشگر  
1 1 4 200 

سه سال  

 اول برنامه 
 گوگجه ييالق C1 مرکز 

اعتبار حمام قديمي و بوم گردی و احيای آن    نيتام  یگر يپ

که حدود يک ميليارد و نيم اعتبار از سازمان دهياری کشور  

 تصويب شده است 

يفرهنگ راثيم   2هر سال     1 1 

 پروژه 
 خالق آباد  

    15200 22 17 1.1 جمع
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 کوچک و متوسط مقياس(  يهاطرح  )  کارگاهي  ايعبسته توسعه صن  -6- 5  جدول

 اولويت متولي اقدامات / پروژه  

تعداد 

پروژه 

 های

 اجراقابل

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

  ينيبش يپ

  ازيموردن اعتبار 

 )ميليون ريال( 
 يبندزمان

 هايحوزه

 فضايي هدف
 ي مورد تاکيدهاسکونتگاه

 

 

 

 

 

 

گسترش 

و  يکارگاه ها

 يواحدها

کوچک 

 - يصنعت

 يديتول

 ي)طرح ها

کوچک و 

متوسط 

 اسيمق

بندی  سورت و بسته 

 زمينيسيب 

/   يصنعت یشهرک ها

 ي بانک و بخش خصوص
1 10 45 30000 

هر دو  

  کيسال  

 پروژه 

A2, A1 توپقره، دوتپه 

 ي پشت  ديتول
مرتبط / بانک و  ادارات

 ي بخش خصوص
2 5 10 1000 

دو سال  

 اول برنامه 
A3 ن ياهارمشک 

 زنيبلوک 
مرتبط / بانک و  ادارات

 ي بخش خصوص
2 1 2 1500 

دو سال  

 اول برنامه 
A3  خالق آباد 

فرش و ابريشم    کارگاههای

 بافي

مرتبط / بانک و  ادارات

 ي بخش خصوص
 A3,C1,C2,D2 مستمر  4000 40 20 2

کوسج آباد، گوگجه ييالق، آهارمشگين، 

گنگک، دوالب، رباط، عينجيک، هيرآباد، 

آباد، کسيک، پسکوهان، قره ابراهيمدوغانلو، 

 محمد، دوتپه عليا

  توليد  های¬کارگاه  ايجاد

 پلويي  و  آشي  رشته

مرتبط / بانک و  ادارات

 ي بخش خصوص
2 16 32 3200 

سه سال  

 اول برنامه 
D2 کره چال   ک،ينجيع 

 شويي  ماسه
/ بخش  صمت

 ي خصوص
2 1 3 7000 

سه سال  

 اول برنامه 
D2 با رودخانه   ريهم مس  یروستاها 

 بسته بندی حبوبات   کارگاه
/ جهاد   يخصوص بخش

 صمت و بانک  /
2 1 1 1200 

سه سال  

 اول برنامه 
A3,B1 الو   خيش  ،ينعلبندان، دوتپه سفل 

    47900 133 54 1.8571 جمع
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 جدول  5-   7-بسته  توسعه بخش خدمات  پشتيباني 

 اولويت  متولي  اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد 

پروژه 

های  

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار مورد 

 )ميليون ريال(نياز 

زمان بندي تا 

 طول برنامه

حوزه هاي  

فضايي  

 هدف 

 سکونت گاه ها 

 

 

 

 

 

 

خدمات 

مکمل  

بخش  

توليد 

)طرح  

هاي   

متوسط  

 مقياس(

 محمودآباد، زواجر B1. E برنامهسه سال اول  4000 4 1 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  قالي شويي

 محمودآباد، زواجر B1. E سه سال اول برنامه 1000 3 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  کارواش 

 زواجر E سه سال اول برنامه 10000 3 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  تاالر

مشاغل خدمات فني، پشتيباني و تهيه غذا  

 در محور جاده 
 زواجر، حصار E مستمر 4000 20 20 2 تسهيالت بانکي بخش خصوصي / 

 خدمات گياه پزشکي 
بخش خصوصي / تسهيالت بانکي /  

 جهادکشاورزی 
 دو سال اول برنامه 1000 6 1 2

B1. E 

A2 
 حصار، محمود آباد، دوتپه

 کوچ تپه B1 سه سال اول برنامه 2000 2 1 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  باسکول 

 کوچ تپه B1 سه سال اول برنامه 1000 3 1 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  فروش گوجه بازار  

 ده شير A4 دو سال اول برنامه 1200 3 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  مرکز تعميرات ادوات کشاورزی 

مجتمع خدمات دام و زراعت )دامپزشکي،  

 پزشکي، خدمات آموزشي( گياه
تسهيالت بانکي /  بخش خصوصي / 

 جهادکشاورزی 
 محمود آباد، دوتپه سفلي B1, A2 سه سال اول برنامه 4000 6 1 1

 گوگجه ييالق، محمود آباد B1.C2 سه سال اول برنامه 10000 8 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  پمپ بنزين و گاز 

 دو سال اول برنامه 5000 1 1 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي  سالن چندمنظوره کشاورزی 
B1. E 

A2 
 B1  . E ،A2روستاهای   

    43200 59 30 1.5455 جمع
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 جدول  5- 8-  ارتقاي کيفيت حکمراني محلي

 اولويت متولي اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد 

پروژه 

های قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز )ميليون 

 ريال(

 يبندزمان 

تا طول 

 برنامه 

حوزه هاي 

فضايي  

 هدف

 سکونت گاه ها

 
 
 

بهبود  
حکمرانی  

 محل 

های  ها و ايجاد تعاونيفهرست بندی عمده مالکان دهستان

گذاری  های سرمايهگذاری عمده مالکان و ارائه طرحسرمايه

 محلي با تسهيالت مناسب

بخشداری / فرمانداری/ 

دفتر سرمايه گذاری 

 استان

سال اول    6 1

 برنامه

مراکز 

 دهستان ها
 مراکز دهستان ها

حذف يارانه از کود و جو کنسانتره به دليل فساد در توزيع و  

 اضافه نمودن آن به قيمت خريد گندم و جو
سال اول    1 1 جهاد کشاورزی 

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

ها و  اجباری شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياری 

 مشارکت اهالي 
سال اول    1 2 فرمانداری / بخشداری

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

مشارکت هدفمند اوقاف در راستای افزايش اشتغال با واگذاری 

زا های اشتغالگذاری در رستهاسناد موقوفه در صورت سرمايه

 گذاری های قابل سرمايه در زمين

سال اول   15 1 2 اوقاف 

 برنامه

روستاهای 

 وقفي
 روستاهای وقفي

هادی ها در طرح های حقوقي اجرايي برای بازگشايي اتخاذ رويه 

 درون روستا مثل مشروط شدن اعطای اشتراک گاز
سال اول    1 2 استانداری/ دولت

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

تشکيل پايگاه اطالعاتي روستا و ايجاد محوريت برای مديريت 

 روستاها و دهياری ها 
سال اول    1 1 بنياد/ سازمان مديريت

 برنامه

کل 

 منظومه
 کل منظومه

افزوده به ها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياری جهت

های کنترل و ذخيره منابع اب های سطحي روستا به زيرساخت

 جای رويکرد کالبدی 

سال اول   45 30 1 بنياد/ سازمان مديريت

 برنامه

روستاهای 

دارای 

 قابليت

 روستاهای دارای قابليت

     60 41 10 جمع
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 پوشاک خدابندهخوشه   - 9  - 5جدول  

 اولويت  متولي  اقدامات / پروژه  برنامه 

تعداد 

پروژه 

های 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي 

تا طول 

 برنامه 

 سکونت گاه ها  هاي فضايي هدف حوزه 

 

 

 

ايجاد 

زنجيرهاي  

توليد و 

خوشه توليد 

 پوشاک

تسهيل گيری شکل گيری  

 خوشه پوشاک خدابنده 
 2000 2 1 1 صمت

سال اول  

 برنامه 
  

 طراحي و مدل 

فرمانداری /محيط 

زيست / منابع 

طبيعي / ميراث 

 فرهنگي 

1 1 2  
دو سال اول  

 برنامه 
  فرا حوزه 

توزيع يا تامين مواد  مرکز  

 اوليه و منابع آن 

فرمانداری /محيط 

زيست / منابع 

طبيعي / ميراث 

 فرهنگي 

1 1 3  
سه سال  

 اول برنامه 

و واحدهای    Eمرکز حوزه  

توليد کننده مواد اوليه نخ و  

پارچه در استان و نيز خارج  

 از استان 

 

توليد و  تقسيم نظام توليد  

 به زير مهارت ها 

فرمانداری /محيط 

زيست / منابع 

طبيعي / ميراث 

فرهنگي و ساير 

 ادارات 

 A    ,Eمجموعه   مستمر  15 1 1

نعلبندان، بيجقين، نظرقلي، کهريز، 

اهارمشکين، توپقره، گوندره، شيخ الو، 

ورجوشان، ده شير، قوشه کند، داشلوجه، 

 پرچين رحمت آباد، دوتپه عليا،  بلگه شير

منطقه ای  بازاريابي محلي و  

، نمايشگاه / فروشگاه عرضه  

مستقيم انواع پوشاک  

 توليدشده 

شهرک های 

صنعتي/ صمت / 

ميراث/ بخش 

 خصوصي

1 10 400 10000 
دو سال اول 

 برنامه
 قيدار/ دوتپه/ توپقره A3,A2,Eمراکز حوزه  

 پشتيباني
ميراث / بخش 

 خصوصي
 دوتپه/ توپقرهقيدار/  A3,A2,Eمراکز حوزه   مستمر 2700 20 9 2

    12700.0 440.0 22.0 1.2 جمع
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 در سطح بخش  عمراني و  گذاري اجتماعي سرمايه هايپروژه  -3-3

است.  شده  بندی  طبقه یاشبکه  –  یانقطه  يرساختيز  يعمران  های  طرح  ستهب  و  انساني  و  ياجتماع  گذاریسرمايه  بسته دسته 2  در بخش  حسط  در  شده بندیاولويت  يعمران  های  پروژه  

 

 يانسان  يها  هيسرما  يساز يتوانمندبسته     - 1- 6جدول  

 اولويت  متولي  طرح  برنامه 

تعداد 

پروژه 

های قابل  

 اجرا

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا 

 طول برنامه

سکونت گاه  

 ها

 توسعه امکانات ورزشي 

 1000  1 2 تربيت بدني زمين فوتبال خيرين احداث  
تا چهار سال اول 

 برنامه
 زرين گل

پذيری آن و  فضاهای ورزشي با توجه به کثرت جمعيت و آسيب 

 وجود زمين اعطاشده وقفي
 5000  1 2 تربيت بدني

تا پنج سال اول 

 برنامه
 کوچ تپه

 1000  1 1 تربيت بدني زمين ورزشي برای حفظ روستای پاک
تا چهار سال اول 

 برنامه
 گنگک

 کوچ تپه تا دو سال اول برنامه 500  1 1 دهياری  پارک کودک

کاهش اعتياد و اسيب  

 هاي اجتماعي 
های اجتماعي به ويژه اعتياد و بندی روستاها از جهت آسيبرصد و طبقه

 های اجتماعي تعريف برخي از اعتبارات کاهش آثار آسيب 

بهزيستي /بخشداری / 

 فرمانداری 
 تا دو سال اول برنامه 300  10 1

روستاهای  

 پرآسيب 

آموزش و توسعه منابع  

 انساني 

ای و کشاورزی ترويجي به ويژه  های فني، حرفهتوسعه آموزش 

تبديل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختماني با  

 های تعريف شده آموزش 

ای / جهاد فني حرفه

 کشاورزی 
 مستمر 900 2 35 1

طبق جدول  

 پيوست 
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 اولويت  متولي  طرح  برنامه 

تعداد 

پروژه 

های قابل  

 اجرا

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا 

 طول برنامه

سکونت گاه  

 ها

های کاربردی جهاد  اثربخش نمودن آموزش با پشتيباني/ تقويت آموزش

 فرنگيزميني و گوجهکشاورزی به ويژه در حوزه دام و سيب
 مستمر   20 1 جهاد کشاورزی 

با تاکيد بر  

مجموعه های  

A,B , E 
روستاها در توسعه تعريف برنامه استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبي مناسب 

 روستا
 همه روستاها  مستمر   1 1 اوقاف / تبليغات اسالمي

تنظيم راهنمای مشارکت اقتصادی روستاييان به سازمان تبليغات اسالمي 

 جهت نشر در روستاها 
 همه روستاها  مستمر   1 1 تبليغات اسالمي

   8700 2 71 1.22 جمع

 

 
  



 39 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانمنظومه مرکزی 

 اه  رساختيسکونت گاه ها و ز  يو رفاه يخدمات  يکمبودها ليتوسعه و تکم - 2- 6جدول  

 اولويت  متولي  طرح  برنامه 

تعداد  

پروژه  

های  

قابل  

 اجرا 

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش  

بيني 

اعتبار  
 )ميليون ريال(

زمان بندي تا طول  

 برنامه 
 سکونت گاه ها 

نوسازي و احداث  

 مدارس 

 نوسازی مدرسه 

آموزش و  

 پرورش 

1 1  5000 
تا چهار سال اول  

 برنامه 
 گوندره 

اتمام ساخت مدرسه: مدرسه نوساز در روستا وجود دارد  

درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.    90که در حدود  

 ولي به دليل نبود منابع مالي رها شده است 

 ورجوشان  سال اول برنامه  1000  1 1

 1200  1 2 بازسازی مدرسه روستا 
تا چهار سال اول  

 برنامه 
 منطش 

توسعه و تکميل پوشش  

 شبکه برق 
 عينجيک سال اول برنامه  200  1 1 اداره برق  نصب ترانس برق در روستا 

جمع آوري و هدايت  

 فاضالب 

کنترل سرازير شدن فاضالب قيدار به روستاهای  

دست مجاور قيدار و کانال انحرافي برای عبور  پايين 

 فاضالب شهر قيدار از وسط روستا 

 گوندره  تا پنج سال اول برنامه  5000  1 1 ابفا 

تکميل شبکه راه هاي  

 ارتباطي تسهيل کننده 

 اصالح هندسي ورود به روستا/ چند مورد تصادف 

 اداره راه 

 گنگک سال اول برنامه  60000  1 1

 سعداباد  تا دو سال اول برنامه  2500  1 1 اسفالت راه روستا 

کيلومتر    3روستا: به طور  آسفالت مسير منتهي به  

 خاکي است 
 دوغانلو  تا سه سال اول برنامه  750  1 1

 دوتپه سفلي /زواجر  تا سه سال اول برنامه  10000  2 1 احداث کنارگذر کندرو و تندور 

آباد به روستای گل مکان به  احداث  جاده رحمت 

 کيلومتر   4طول
 اباد رحمت   تا سه سال اول برنامه  15000  1 3

 علي اباد  تا سه سال اول برنامه  4000  1 1 کيلومتر تا خالق اباد   3اسفالت  
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 اولويت  متولي  طرح  برنامه 

تعداد  

پروژه  

های  

قابل  

 اجرا 

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش  

بيني 

اعتبار  
 )ميليون ريال(

زمان بندي تا طول  

 برنامه 
 سکونت گاه ها 

 خالق اباد  تا سه سال اول برنامه  4000  1 1 ريزی سه کيلومتر جاده خاکي اسفالت 

تامين اب شرب  

 بهداشتي 

 نوسازی و بازسازی شبکه فرسوده توزيع آب شرب

اب روستايي /  

دهياری /  

مشارکت  

محلي / 

 مشارکت سپاه 

 تا سه سال اول برنامه  24000  12 1

ههيدچمني / بلگه شير / نظرقلي/ 

کوچ تپه /ده شير/ دوتپه سفلي/ 

شعبان /کسيک/ عينجيک/ گنگک 

 ابي سفلي/ اينچه /

اتمام پروژه انتقال آب از روستای زرند با توجه به اينکه  

 درصدش انجام شده و نياز به پمپ دارند   80
 ماداباد  تا سه سال اول برنامه  1000  1 1

 بيجقين تا سه سال اول برنامه  500  1 1 رساني به روستا اصالح شبکه آب 

انتقال آب از ابي سفلي و مجتمع کوثر در ابي سفلي يا 

 گوندره با مشارکت مردم و دولت 
 الچوان  تا سه سال اول برنامه  750  1 1

 حصار  تا سه سال اول برنامه  750  1 1 تأسيس انتقال آب شرب از مجتمع تازه  

 کره چال  تا سه سال اول برنامه  750  1 1 ايجاد شبکه آب شرب 

 اقچه قيا تا سه سال اول برنامه  750  1 2 تخفيف مشکل فقدان آب در تابستان 

 کسيک تا سه سال اول برنامه  750  1 1 تعمير چشمه آب روستا 

 اقبالغ عليا  تا سه سال اول برنامه  750  1 2 گنگک خط انتقال آب با  

کمک به حفر چاه و احتماالً نصب دستگاه آب شيرين  

 کن
 صالح اباد  تا سه سال اول برنامه  1200  1 1

 دوغانلو  تا سه سال اول برنامه  750  1 1 کشي آب شرب روستا لوله 

 داليرسفلي تا سه سال اول برنامه  800  1 1 کيلومتر   6.5گذاری انتقال آب شرب  لوله 

 کهل اباد  تا سه سال اول برنامه  300  1 1 نياز به منبع برای تقويت فشار 

درصد برای    70صدور اسناد منازل بدون لحاظ آمادگي  

 دريافت سند 
 صالح اباد  برنامه تا سه سال اول   750  1 2 بنياد مسکن 
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 اولويت  متولي  طرح  برنامه 

تعداد  

پروژه  

های  

قابل  

 اجرا 

اشتغال  

مستقيم  

مورد  

 انتظار 

پيش  

بيني 

اعتبار  
 )ميليون ريال(

زمان بندي تا طول  

 برنامه 
 سکونت گاه ها 

برطرف نمودن موانع  

توسعه کالبدي و  

محدوديت هاي طرح  

 هاي هادي 

يابي فضای سبز، امور اداری و خدماتي  اشتباه در مکان 

 طرح هادی 
 گنگک تا سه سال اول برنامه  750  1 2

 حسين اباد  تا سه سال اول برنامه  750  1 2 هادی   اصالح و تکميل اجرای طرح 

 چپقلو  تا سه سال اول برنامه  750  1 1 ترميم تنها پل ورودی روستا 

لزوم بازنگری طرح هادی و کمبود شديد محدوده برای  

 گسترش روستا 
 تا دو سال اول برنامه  750  16 1

ابي سفلي /اينچه /علي اباد/ اقبالغ عليا 

اقچه قيا/ عينجيک/ داليرسفلي / 

بيجقين /زرين گل /نعلبندان/ گمش / 

تپه /قينرجه/ الچوان/ حصار/ قانلي/ 

 کسيک

تامين زيرساخت هاي  

مقابله با بحران کانال  

 کشي و احداث پل 

 هدايت سيالب و کانال کشي

دهياری / بنياد 

مسکن / 

بخشداری / 

 مديريت بحران

 تا سه سال اول برنامه  750  7 2

شعبان / هيراباد / دوتپه عليا/  

کره چال / شهيدچمني/ گوگجه  

 ييالق / سعيدمحمد 

 زباله اختصاص محلي برای دفن   ارتقا بهداشت محيط 

دهياری / بنياد 

مسکن / 

بخشداری / 

 مديريت بحران

 سال اول برنامه  750  4 2
گنگک / سيد محمد  / ابي  

 سفلي

   146950 0 68 1.310 جمع
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 روستاها  ازيموردنهاي آموزشي  فهرست دوره  - 3- 6  جدول

 روستا  نوع آموزش
 دوغانلو، اينچه، کره چال، قوشه کند، کهريز،   زنبورداری 

 اينجه،  زرين گل، اقبالغ عليا پرواربندی )دام سبک و سنگين 

 ، محمودآباد، جرين اينچه ای کشت گلخانه

 اينچه، ورجوشان، ابي سفلي، زرين گل، توپقره، محمودآباد، جرين، گوتدره، شيخ الو، اقبالغ عليا  تخريب خاک 

 عليا اقبالغ عليا، پيرگاوگل، توپقره، دوتپه   الگوی کشت 

 اقبالغ عليا، رحمت آباد، اقچه قيازرين گل،   جيره نويسي  و مديريت تغذيه دام

 الچوان، چپقلو کرسف  پرورش ماهي 

 الچوان، نظرقلي، بيچقين،  اهارمشکين، ابي سفلي ای مهارت فني و حرفه 

 دوغانلو رحمت آباد، دوتپه سفلي، ورجوشان، اقچه قيا،    های دام آشنايي با بيماری 

 دوتپه سفلي، توپقره، گوندره،  بيماری سيب زمني 

 دوتپه سفلي، بلگه شير، ابي سفلي، محمودآباد، نعلبندان، شيخ الو  ای با تيپ کشت ذرت با آبياری قطره 

 ،  الچوان ورجوشان، نظرقلي، بيجقين، اهارمشکين طراحي لباس 

 قوشه کند، کهريز، قانلي، چپقلو کرسف شهيد چمني، خالق آباد،   آشنايي با کاشت گل محمدی 

 ، زرين گل، محموداباد خالق آباد  دامداری صنعتي

 خالق آباد، قوشه کند، کهريز، چپقلو کرسف  کاشت زعفران 

 گلعلي، محمودابد، قانليخالق آباد،   گردشگردی و بوم گردی 

عينجيک، داليرسفلي، ابي سفلي، قانلي، شعيان، هير آباد، قره محمد، سعدآباد/سعيد آباد، بيجيقن،  صالح آباد، کسيک، نظرقلي، بلگه شير،   به نژادی و مرگ و مير دام سبک 

 ، قانلي و محموداباد قوشه کند کشت گياه دارويي کوچه تپه، اهارمشکين، داشلوجه، مادآباد، توپقره، محمودآباد، نعلبندان، جرين، گوندره،پرچين، علي آباد، کهل آباد 

 ابدالر، پسکوهان،  زرين گل نژادی   بهداشت دام و

 ، دوتپه، توپقره، گوندره زرين گل، علي آباد نحوه استفاده بهينه از موتورخانه ها 

 سعيد محمد  کاشت سير 

 ، محموداباد،  جرين بيماری گوجه فرنگي 
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