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 هاي روستايیمنظومهو توسعه پايدار  زائیاشتغالي، مقدمه و کليات: تحليل عمومی و مشترک تحول اقتصاد

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

های کالبدی روستاها، چهره در زیرساخت توجهقابلهای گذاریاند. سرمایهوسيع اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده

ات اجتماعی، ساختار توليد و اشتغال در روستا دستخوش تغييرات را تغيير داده است. با وجود تغيير هاآنو کالبد 

 محدودتری بوده است.

وری متکی است. البته رشد صرفاً بر مبنای گذاری و رشد بهرهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه

دهد. أخرتر را کاهش میگذاری متگذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل توليد شده و بازده سرمایهسرمایه

 شود.گذاری جدید به سرعت متوقف میلذا توجه به رشد اقتصادی روستا صرفاً از طریق سرمایه

توان از طریق قابليت سنجی و تحليل تنگناها و سایر مالحظات نظير گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمينه

ند رشد اقتصاد روستا و به تبع آن تحول در روستا را با های مختلف فرآیبازار استخراج نمود و در قالب پروژه

درصد رشد اقتصادی وابسته به  51اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيش از ؛ های جدید تسریع نمودگذاریسرمایه

وری عمومی در اقتصاد روستا برای ارتقا بهره گذاریسياستگذاری و (. سرمایه2112وری است )بارو، ارتقا و رشد بهره

یباً یک بعدی نيازمند رویکرد سيستماتيک و فرآیندی است. از آنجا که کشاورزی محور تقری و اپروژهبه جای نگاه 

شود، اصلی اقتصاد روستا است و تحول در آن نيز از ارکان تحوالت اقتصادی و اجتماعی در روستاها محسوب می

وری در بخش کشاورزی وابسته است. در جدول زیر موانع عمومی وری روستا به تحول بهرهتحول بهرهبخش مهمی از 

 یباً بين غالب روستاها مشترک است.تقری شده است. این عوامل بنددستهوری روستاها و مشترک تحول و ارتقا بهره

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ی: موانع عموم1جدول 

 مکانيزم و تبعات عوامل رديف

1 

دار یمعنشکاف 
قيمت توليد تا مصرف 

های با يمتقو 
 تغييرات گسترده

بخش  افزودهارزشوجود دارد و بخش مهمی از  کنندهمصرفداری بين قيمت در مزرعه و قيمت یمعنفاصله 
گذاری های سرمایهيزهانگکند. این شکاف به کاهش درآمد و یم هاواسطهکشاورزی را از روستا خارج و نصيب 

دهد. به دليل فقدان توان شود. تغييرات شدید قيمت نيز عالئم اشتباه به کشاورزان میروستایيان منتهی می
 دهدی قيمت در بيشتر محصوالت رخ میعنکبوتهای اصالحی، فرایند تار ياستس

2 
مقياس خرد 

ها در بخش فعاليت
 کشاورزی

صنعتی بزرگ مقياس در چندین دهه  گذاریسياستگيری متأثر از قانون تقسيم اراضی و قانون ارث و عدم شکل
نيز شده است. مقياس کوچک توليد موجب  ترکوچکگذشته مقياس توليد کشاورزی در روستاها بسيار کوچک و 

اشد و بیمای فعاليت صرفاً معيشتی نباشد و مبن موردنظرشده است در بسياری از موارد هدف اقتصادی از توليد 
 بهای تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگيرد.

3 
محدودیت و تقليل 

شرب و  آبمنابع 
 کشاورزی

های محوری اقتصاد روستا است. تغييرات اقليم و محدودیت بارش در سه دهه گذشته، افزایش از ارکان و نهاده آب
های مجاز و غيرمجاز از در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی با حفر چاه آبشدید تقاضای مصرف 

در بخش کشاورزی و فقدان بازار  آبهای کاهش مصرف سو و از طرفی عدم انتشار و تعميق فناوریینابه  11دهه 
 های کشاورزی است.وری از محل فعاليتاز عوامل محوری ارتقاء بهره آب

4 

ا و هوجود دستگاه
متوليان 

گذاری سياست
 1ناهمسو

در تحول و  اثرگذارو فاضالب روستایی و... از جمله نهادهای  آبای، منابع طبيعی، منطقه آبجهاد کشاورزی، 
گذاری متوازن موجب عدم بين دستگاهی و فقدان سياست« ناهماهنگی»توسعه روستا هستند. رخداد مسئله 

 ها در حوزه روستا شده استگذاریهمسویی سياست
 

۵ 
کمبود نيروی انسانی 
ماهر و متخصص و 

پایين بودن سطح سواد و  شود.افزوده بيشتری میمنجر به ایجاد ارزش شود که تخصصدر علم اقتصاد بيان می
به تغيير  هاآنتخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم ذهنی مقاوم و سخت 

                                                        
و نهادی پيگير حجم استتتفاده فراتر از  شتتودیمی هزاران تن کود و ستتم مصتترف نيزمبيستتی زراعی نظير کاشتتت هانيزمیی از رویکرد نامتوازن: به عنوان مثال در هامثالبه عنوان  .1

دستورالعمل و تجهيزات تضمين بهداشت از سوی اداره بهداشت برای  هادهی کنخشکاستتانداردهای حداقلی نيستت ولی برای صدور مجوز بهداشتی یک واحد کوچک صنعتی نظير ميوه 

 ی دیگر نيز قابل مشاهده است.هاحوزهظارت پيشينی و فقدان نظارت پسينی در . این رویکرد که ناشی وجود نشودیمی آن واحد الزامی دانسته اندازراه
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خروج گسترده 
های انسانی و سرمایه

 فيزیکی

و رفتاری و کشت خود در برابر مهارت و دانش نيروی کار جوان منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بين این د
باشد دسته دوم یا مجبور به گراهای دیرینه میدر اختيار سنت عمدتاً ها دسته گردیده است. مالک و تملک زمين

باشند یا با عدم کنار آمدن و سرکوب خود، به گراها میتغيير الگوی فکری و رفتاری و کنار آمدن با سنت
ر گرا و اکثراً غينسانی و حفظ بافت جمعيتی سنتهای اسرخوردگی و مهاجرت نيروی کار ماهر، کارآفرین و سرمایه

گردد. روستایيان با توجه به شيوه فکری و دانش و مهارت پایين و ترس از تغيير، به وری پایين میماهر و با بهره
 های زینتی، دارویی، زعفرانندرت دست به تغيير الگوی سنتی و کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 پردازند.حصوالت دیگر میو سایر م

۶ 

عدم مدیریت و 
نظارت مستمر و 

برقراری عدالت بين 
برداری نسلی در بهره

 از منابع طبيعی

 باشد باید عدالت بين نسلییمو مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده  هاچراگاه، خاک، آبکه منابع ینابا توجه به 
صرف های آتی با ميف حق نسلتضعی باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود به نفع نسل آینده یا اگونهبه 

گيری از همان دست نيز پس دهی. یمبيش از حد نسل فعلی نشود و به قول قاعده طالیی، از همان دست که 
های جدی به این منابع يبی، آسخدادادگذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر این منابع فقدان سياست متأسفانه
 آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شوند دررود یمی تجدید ناپذیری زده که انتظار هاآستانهدارای 

۷ 

غلبه رویکرد ارائه 
خدمات رفاهی و 
زیرساختی به 

گذاری سرمایه
 اقتصادی در روستاها

ی زیرساختی و رفاهی روستاها انجام داده ولی با این وجود ميانگين هاحوزههای سنگينی در گذاریدولت سرمایه
 أمينتدرآمد روستا افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت در روستا 

 ت.نبوده اس تأکيدمورد  هاآنسازی اقتصادی نيازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفيت

۸ 
های عدم وجود کارگاه

 ياسمقکوچک

ياس بسيار کم و به مقکوچکی هاکارگاهدر روستاهای ایران برخالف سایر کشورهای پيشرفته و در حال توسعه، 
، عدم دانش، تخصص و آگاهی کافی روستایيان و گذار از دامداری و آموزشعلت این امر عدم  ندرت وجود دارد.

از نظر مالی و علمی از سوی مسئولين  هاآنکشاورزی سنتی به مدرن و از سویی عدم حمایت، پشتيبانی و ترغيب 
 باشد.یمربط یذ

۹ 
تله نهادی کشاورزی 

 و توليد سنتی

سنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بوده است. در  ستاهارومتأثر از عوامل پيش گفته نهادی، نظام توليد در 
داری با چندین دهه و قرن یمعنبه عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده آن تفاوت  هابخشبرخی 

 گذشته ندارد

آسان و سریعی وجود  حلراهوری برای تخفيف یا محدود نمودن آثار عوامل کاهنده بهره ي کليات:بندجمع

ی، تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، گذاراستيسدر حوزه  داریمعنمستلزم زمان و تحول  هاآنندارد. تغييرات در 

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

 

 مرکزيروستاهاي منظومه  ت موجوديل وضعين و تحلييتب -1

این بخش دارای  .باشدمیبه مرکزیت شهر قيدار  چهارگانه شهرستان خدابنده هایبخشیکی از  مرکزیبخش 

، دهستان سهرورد محمودآبادمرکزیت  به دهستان خرارودبه مرکزیت دوتپه سفلی،  حومه )خدابنده( دهستان چهار

خانوار  21باالی  روستا 11شامل به مرکزیت شهر کرسف است. این بخش  دهستان کرسفو  شهر سهروردبه مرکزیت 

واحد شهری  4این بخش دارای  .رود بخش است ترینمهم خرارودرودخانه فصلی خانوار است.  21روستای زیر  11و 

 .باشدمیقيدار، نوربهار، کرسف و سهرورد  هاینامه ب

ن با جریا راستاییهمویژگی برجسته سازمان فضایی منظومه مرکزی تمرکز روستاهای بزرگ و اصلی منظومه 

 اصلی رودخانه خرارود است.
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 ساختار و سازمان فضائی موجود منظومه مرکزي : نقشه1شکل 

ابهر و  –در سازمان فضایی منظومه مرکزی، تمرکز روستاهای بزرگ و با توان اقتصادی باال در دو محور قيدار 

فرعی رودخانه خرارود  هایجریاننوراباد است. این دو محور در گذشته مسير اصلی تجمع -محمودآباد-محور قيدار

 که با کاهش باشدمیخدابنده در این دو محور  عميق شهرستان هایچاهبوده است. هم اکنون نيز بيشترین تمرکز 

 عميق نيز مواجه است. هایآبدر عمق برداشت  دارمعنی

است روستاهای واقع در خط ترانزیت  گرفتهوظایف خدماتی را به عهده  عمدتاًمحور مهم جریانی دیگر که 

 همدان و مجاور با شهر قيدار است.-قيدار-سلطانيه

 ديگر خدابنده هايمنظومهنسبت به  هاي کليدي معرف جايگاه منظومه مرکزيو شاخص متغيرها -1-1

نفر بوده است. متوسط ساالنه رشد جمعيت  44113، 1395در سال  مرکزیجمعيت روستایی منظومه )روستاها( 

این بخش  خروج جمعيتی از روستاهاست. دهندهنشانبوده است که  –. 14در آن  1395تا  1325ساله در دوره  21

عداد ت توان حفظ جمعيت را داشته است.باالترین دیگر کمترین خروج جمعيتی یا به عبارتی  هایبخشدر مقایسه با 

ساله  21متوسط ساالنه رشد خانوار رسيده است.  1395خانوار در سال  12224به  1325در سال  1249خانوار از 

افزایش مستمر تعداد خانوار )با کوچک  دهندهنشاندرصد در هر سال است که  1.19برابر با  1395تا  1325در دوره 

 شدن ابعاد خانوارها( است.
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 ههاي ديگر خدابندنسبت به جمعيت روستايی منظومه مرکزي: تغييرات تعداد جمعيت منظومه روستايی 2 شکل

 

 ها.یسرشمارمرکز آمار ایران،  منبع:

 یسه شده است.مقاباهم دیگر  ساله 51ی( خدابنده در افق هابخش) هامنظومهتغييرات سهم جمعيتی  3 در شکل

 134۵-13۹۵ ساله ۵5در افق خدابنده ( هايبخش) هامنظومهجمعيتی  : سهم3شکل 

 .هاسرشماریمنبع: مرکز آمار، 

سال گذشته اندازه جمعيتی روستاهای منظومه مرکزی در مقایسه با مجموع  51دهد در این نمودار نشان می

درصد  31منظومه روستایی مرکزی حدود  1345روستاهای خدابنده به صورت مستمر تقویت شده است. در سال 

در  42، به سهم هابخشت به سایر جمعيت روستایی خدابنده را داشته است. این منظومه با رشد باالتر جمعيت نسب

روستایی این شهرستان رسيده است. رشد مستمر جمعيت  جمعيتسهم  45با افزایش نسبی به  مجدداًو  1325سال 

 در دو دهستان خرارود و حومه دليل افزایش وزن و سهم جمعيت روستایی این منظومه است.



 13 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانمرکزی  بخش

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

ی بزینه رود، خرارود، هادهستانخدابنده به ترتيب در  روستاییی جمعيت هاکانوندهد شود. نقشه فوق نشان میمی

اند. روستاهای دهستان بزینه رود بخش بزینه رود تراکم جمعيتی باالیی را در حومه و سجاس رود تمرکز یافته

 خدابنده ندارد. شهرستان

 پراکنش تراکم جمعيت روستايی چهار منظومه روستايی خدابندهنقشه  :4شکل 

های دیگر با منظومه مقایسههای کليدی معرف جایگاه منظومه بزینه رود در ، متغيرها و شاخص2جدول شماره 

 دهد.خدابنده را نشان می
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 هامنظومهبيان وضعيت موجود  هايشاخص: متغيرها و 2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 مرکزي سجاس

بزينه 

 رود
 منبع سال واحد افشار

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

1 

توان نگهداشت 

جمعيتی )نرخ رشد 

شاخص نسبت جمعيت 

منظومه به جمعيت 

روستایی استان در 

 (1395تا  1321دوره 

 درصد -31.5 13.9 9.1 1.5
95-

21 
     سرشماری

2 

نسبت جمعيت 

روستایی به کل 

جمعيت منظومه 

 )شهری و روستایی(

 33 59 سرشماری 1395 درصد 19 12 41 24

 325 442 سرشماری 1395 درصد 134 124 195 424 سرانه جمعيت روستا 3

4 

شاخص تمرکز جمعيت 

درصد  51روستایی )

جمعيت روستایی در 

چند درصد روستاهای 

دارای سکنه قرار 

 دارند(

     سرشماری 1395 درصد 15.1 21 19 22

5 

در  آموزدانشدرصد 

حال تحصيل به 

 ساله 19تا  5جمعيت 

 1391 درصد 14 22 22.1 22.3
دستگاه/ 

 سرشماری
    

 351   دستگاه 1391 رمتميلی 211 314 341 321 متوسط بارش ساالنه 1

2 

شاخص تمرکز برداشت 

 هایآبمنابع 

درصد  51) زیرزمينی

عميق و نيمه  هایچاه

عميق )معادل شده با 

عميق( در چند درصد 

 (اندشدهروستاها توزیع 

     ميدانی 1392 درصد 3 1 11 9

1 

با  هایزميننسبت 

حاصل خيزی خوب به 

 کشاورزی هایزمين

     دستگاه 1395 درصد 3.5 11.2 1 5

9 

با  هایزميننسبت 

حاصل خيزی متوسط 

 کشاورزی هایزمينبه 

     دستگاه 1395 درصد 42.4 11.3 54 11

11 

نسبت اراضی 

 1کشاورزی کم شيب )

درجه( به کل  15 تا

 اراضی کشاورزی

     دستگاه 1395 درصد 12 15 21 24

11 

نسبت مساحت 

آبی به  هایزمين

 اراضی قابل کشت

     ميدانی 1392 درصد 2.5 11 12 15

12 
عميق  هایچاهسرانه 

 در روستا
     ميدانی 1392 درصد 1.13 5.5 5 2.5
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 ها)دنباله(منظومهبيان وضعيت موجود  هايشاخص: متغيرها و 2جدول 

 رديف
 عنوان متغير/

 شاخص
 مرکزي سجاس

بزينه 

 رود
 منبع سال واحد افشار

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

13 

نيمه  هایچاهسرانه 

عميق و دستی در 

 روستا )اعالم شده(

     ميدانی 1392 درصد 2 11.2 5.2 9.5

14 
 هایآبرتبه افت  

 زیرزمينی
           ت 3 1 2

15 

سهم اراضی با 

فرسایش شدید و 

 شدید نسبتاً

     دستگاهی 1395 درصد 54 15.15 41.53 31

11 
دام سبک سرانه تعداد 

 در هر خانوار
     ميدانی 1391 رأس 31.3 21.3 12.2 21.4

12 
سرانه تعداد دام 

 سنگين در هر خانوار
     ميدانی 1391 رأس 1.4 2.1 1.5 1.12

11 

نسبت روستاهای با 

+ دارای 21خانوار 

مشکالت شدید و 

شرب  آبخيلی شدید 

)شبکه توزیع و وجود 

 (شرب آبمنابع سالم 

     ميدانی 1392 درصد 53 21 32 25

19 

نسبت روستاهای 

+ با مشکالت 21خانوار 

 دیهاطرحمحدوده 

     ميدانی 1392 درصد 34 21 25 11

21 

نسبت روستاهای با 

+ گازکشی 21خانوار 

 شده به کل روستاها

     دستگاه 1392 درصد 43 12 21 23

21 
نسبت اشتغال زنان به 

 کل شاغلين
     سرشماری 1395 درصد 1 1.5 2 4.1

22 

بيشترین تعامالت 

اقتصادی برون 

 شهرستانی با شهرهای

تهران، 

زنجان، 

قم، 

 سلطانيه

تهران، 

خرمدره، 

 زنجان

قم، 

تهران، 

 کرج

قيدار، 

بيجار، 

قم، 

تهران، 

 کرج

     ميدانی    

سال  25بی بيشتر جمعيت در دهنده رشد نسها، نشانبا ساير بخش مرکزيهاي کليدي بخش مقايسه شاخص

است. متوسط اندازه روستاهاي اين منظومه،  هاي ديگربه منظومه گذشته و تقويت اندازه جمعيتی آن نسبت

ون آبی، باالترين سطح مکانيزاسي هايزمينروستاها برخوردار است. بيشترين  ترينبزرگدر استان نيز از  تربزرگ

 .ديگر است هايمنظومهميز اين منظومه نسبت به وسيع در بخش توليد پوشاک از وجوه برتري و م هايفعاليتو 

زيرزمينی،  هايآب، توزيع نامتوازن منابع سطحی هايآبو خشکی  زيرزمينی هايآببا اين وجود افت شديد 

 .جدي منظومه مرکزي است هايضعفاز  خاک فرسايش بيشترين
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 غالب منظومه و اشتغال يساختار اقتصاد -1-2

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

ل شکدر روستاها خياطی  هایکارگاهتوسعه در رسته مشاغل ساختمانی و  عمدتاً روستا خارج از عرضه نيروی کار به 

در مجموع وزن بيشتری  زراعتبخش  .باشدمی مرکزیمنظومه  درآمدیبخش غالب  زراعت و دامداریگرفته است. 

 دارد. دامدارینسبت به 

 مرکزيمنظومه  درآمديمنابع اصلی : ۵ شکل

 
 

 های تحقيقمنبع: یافته

و آبی ( همه روستاها)گندم دیم •

-ار روستاهای واقع در خط قید)سیب زمینی •
(ابهر

دار روستاهای واقع در خط قی)گوجه فرنگی•
(جرین-

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

حبوبات•

زراعت و باغبانی

(راس210000)دام سبک •

(راس18000)دام سنگین •

(واحد10)مرغداری •

دامداري

(نفر شاغل120) فرش پشمی •

( نفر شاغل80)قالی ابریشم •
صنايع دستی

(نفر شاغل2800)مشاغل ساختمانی •

(نفر شاغل2000)خیاطی و تولید پوشاک•

نیروی کار ساده و فصلی•

امور اداری و شرکت ها •

عرضه نيروي کار يا مشاغل خارج  
روستا 
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. دهدمیمنظومه را نشان  روستاهایغالب نيروی کار شاغل در  یکشاورز يرغ هایحرفهو  هامهارتدر جدول زیر 

 .باشدمی مرکزیمهم منظومه  هایحرفه ازنيروی کار ساده فصلی  خياطی و پوشاک ومشاغل ساختمانی، 

 غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 3جدول 

 غير کشاورزي که در روستا شاغلند يحرفهمهارت و  نام روستا

 خياطی/ مشاغل ساختمانی دوتپه سفلی
 مشاغل ساختمانی / خياطی / خدمات  محموداباد
 ساختمانی/ کارگر فصلی باغات/ خياطیمشاغل  الچوان

 مشاغل ساختمانی و پيمانکاری/کارگر فصلی مزارع/ خدمات ابی سفلی
 بنا و گچ کار و مشاغل خانگی و صنایع دستی حصار
 یکارگر فصلمشاغل ساختمانی/  اینچه

 بافیفرشخياطی/ مشاغل ساختمانی/  قيا آقچه
 مشاغل ساختمانی/ خياطی/ خدمات زرین گل
 مشاغل ساختمانی/ کارگر مزارع پسکوهان
 خياطی/ مشاغل ساختمانی نعلبندان
 خياطی/ مشاغل ساختمانی بلگه شير
 خياطی بيجقين
 خياطی/ مشاغل ساختمانی/ کارگر مزارع نظرقلی
 کارگر مزارع جرین

 مشاغل ساختمانی کوچ تپه
 خياطی اهارمشکين

 خياطی توپقره
 کارگر مزارع مشاغل ساختمانی/ خالق اباد
 کارگر مزارع/ مشاغل ساختمانی گوندره
 مشاغل اداری زواجر

 مشاغل ساختمانی عينجيک
 ل اداری/ ساختمانیخياطی/ مشاغ شيخ الو

 مشاغل ساختمانی گوگجه یيالق
 مشاغل ساختمانی قينرجه

 مشاغل ساختمانی/ خياطی/ خدمات ورجوشان
 کاری/قاليبافیمشاغل ساختمانی/ اجاره  کسيک
 اجاره کار / خياطی ده شير
 مشاغل ساختمانی علی اباد
 مشاغل ساختمانی/ کارگر فصلی کهل اباد
 مشاغل ساختمانی شعبان

 خياطی قوشه کند
 سيمان کار دالیرسفلی
 بنا، کاشی کار شهيدچمنی

 بافیفرشمشاغل ساختماتی/  گنگک
 بافیفرشمشاغل ساختماتی/  اقبالغ عليا
 مشاغل ساختمانی/ کارگر فصلی قلعه جوق
 کارگر فصلی کوسج اباد
 خياط پرچين

 سيمان کار گمش تپه
 مشاغل خانگی حسين اباد
 فصلی کارگرسيمان کار/  تورپاخلو

 مشاغل ساختمانی / مشاغل خانگی رآباديه
 کارگر فصلی صالح اباد
 کارگر فصلی کهریز

 کارگر فصلی دالیرعليا
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 )دنباله( غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 3جدول 

 ي غير کشاورزي که در روستا شاغلندحرفهمهارت و  نام روستا

 تعميرکار تراکتور و ادوات کشاورزی/ مشاغل ساختمانی رحمت اباد
 ساختمانی یهاتيفعالبنایی و  قره محمد
 خياطی پيرگاوگل
 فرش بافی دوتپه عليا
 مشاغل ساختمانی بيگم اقا

 مشاغل ساختمانی قلعلی/گلعلی/
 مشاغل ساختمانی ماداباد
 بافیفرش ابدالر
 خياطی /مشاغل ساختمانی چپقلو
   سازین
 بنایی، گچ کار و کارهای ساختمانی منطش

 بنا و کاشی کار سعيدمحمد/سيد محمد
 ساختمانی یهاتيفعالبنا، کاشی کار و  کره چال

 جوشکاری سعداباد/سعيداباد
 ایزوگام و آسفالت  دوالب

 تحقيق هاییافتهمنبع: 

 پيوندهاي فضايی -1-3

 الف: جريان محصول )توليد(

( جریان محصول )توليد( منظومه مرکزی نمایش داده شده است. البته، شایان ذکر است که بر جریان 1در نمودار )

باغی و دامی که تقریباً در تمامی روستاهای این منظومه  -زراعیمحصول در منظومه مرکزی عالوه بر محصوالت 

که از نمودار  طورهمانشود. وجود داشت، شامل توليد پوشاک نيز در برخی روستاها در داخل منظومه مرکزی می

شوند که مرکزیت های اصلی محسوب میگره قيدار، تهران و زنجانها، سه مکان مشخص است، با توجه به اندازه گره

ای به نسبت منظومهتوان دریافت که تعداد روابط درون. افزون بر این، از روی نمودار میهاستآنشبکه متعلق به 

 ای است.منظومهبيشتر از روابط برون

 مرکزیمحصول در منظومه  اصلی مواد و هایجریانها، که از نمودار مشخص است، با توجه به اندازه گره طورهمان

 اشد.بمیتهران، زنجان، کرج، قزوین، اردبيل، همدان، ابهر، تبریز، خرمدره و تاکستان  هایگرهمربوط به پس از قيدار 

از قيدار روستای محمودآباد بيشترین جریان  بعد دهدمینشان  نتایج به دست آمده از نظر شدت جریان محصول

به ترتيب  ،سفلی، توپقره، نظرقلی، جرین، آبی سفلی، گوندره و قانلیدوتپه ی هاروستا تعاملی با سایر روستاها را دارد.

 اند.به خود اختصاص داده مرکزیحجم جریان محصول را در منظومه بيشترین 
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 مرکزيمحصول )توليد( در منظومه  جريان: ۶شکل 

 

 شغلی افراد و هاييانجر: ب

باشد، نمایش داده شده است. که شامل سفرهای شغلی روستایيان می مرکزی( جریان افراد منظومه 2) شکلدر 

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

 ها دارد.گره

 مرکزيافراد )سفرهاي شغلی( در منظومه  جريان :۷شکل 
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. شودمیمشاهده ( 2) نموداردر  مرکزیگيری شده در خصوص جریان افراد در منظومه اندازههای خالصه شاخص

نچه سفلی، ایآباد، آقچه قيا، آبیکوچ تپه، خالقکه از نتایج پيداست، از نظر شدت جریان خروج، روستاهای  طورهمان

ل اند. نکته قاببه خود اختصاص داده مرکزیبه ترتيب بيشترین تعداد سفرهای شغلی را در منظومه  و محمودآباد

ه این ورود نيروی کار ب بيشترین جریان نظرقلی، دوتپه سفلی و توپقرهی هاتوجه در این بخش آن است که در روستا

رد زمينی وا، به نحوی که تعداد قابل توجهی از کارگران از کردستان به ویژه در زمان برداشت سيبوجود داردروستا 

قيدار، تهران، شمال، قزوین، ابهر، خرمدره و کرج بيشترین مقاصد شغلی اهالی منظومه  هایمکانوند. شاین روستا می

 .است

 مرکزيهاي تأثيرگذار در توسعه منظومه روستايی و محدوديت هاقابليت -1-4

 هايتقابل -1-4-1

های اثرگذار بر توسعه ها( در منظومه ارائه شده است. قابليتها و فرصتقابليت )متأثر از قوت 41در جدول زیر 

 اند.بندی شدهدسته طبقه 1های اثرگذار بر توسعه منظومه در اند. قابليتبندی شدهدسته طبقه 1منظومه در 

 و اقدامات هاسياستشامل  مرکزي توسعه منظومه هايقابليت يارتقا بندياولويت :4جدول 

 قابليت بنديطبقه  
1 

 اکولوژيک

 و استخر ذخيره داریآبخوانشمال شرقی و غربی منظومه با قابليت  در بخش هاآبسطحی و روان  هایآب

 حومه و خرارود هایدهستاندشت کم شيب و فالت گسترده در  2

 حاصل خيز هم مسير با خرارود نسبتاً هایزمين 3

 روستاهای با قابليت توسعه زنجيره گردشگری )قانلی، گلعلی(وجود  4

 عميق بسيار خوب هایآبمنابع  5

1 

اجتماعی 
و 

 فرهنگی

 در بخشی از روستاها آبمنابع  نرخ پایين مهاجرت با وجود فقدان

 و کشاورزی ترویجی ایحرفهفنی،  هایآموزشتوسعه  2

 تعریف شده هایآموزشتبدیل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختمانی با  1

 استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبی مناسب روستاها در توسعه روستا 9

 مختلف کاری و تخصصی در منظومه با قابليت برند سازی هایمهارتوجود  11

 روستاها در جهت توسعه روستامذهبی مناسب  -وجود ظرفيت مشارکت اجتماعی  11

 قومی یهانزاعفقدان طایفه بندی و ایل محوری و  12

13 

 
 اقتصادي

 هاآندر  نفر 2111 پوشاک با اشتغال حدودمتعدد توليد  هایکارگاهتوسعه 

 آبدر استخرهای ذخيره  یگذارهیسرما 14

 گاوهای شيری به دورگه سيمنتال اصيل نژاداصالح  15

 ظرفيت آبی و خاکی بسيار خوب در روستاهای مجاور رودخانه بزینه رود در دهستان بزینه رود 11

 به تغيير الگو کشت و زرع یدهجهتتعریف وام  12

 محدود دام سبک توسعه ونگهداشت و پرورش دام سبک  یوربهرهارتقا دانش و  11

 ورتيپ مح ترجيحاًتحت فشار  آبياریبا  محمودآبادقانلی و  و سدهای خاکی روستاهای بندآب از برداریبهره  19

 محصوالت زراعی استان و ظرفيت تکميل زنجيره ارزش آنجو و بزرگ گندم  توليدکنندهاز مناطق  21

 سطح مناسب مکانيزاسيون 21

22 

 کالبدي

 انرژی هایحامل، گاز، برق و شبکه بهداشت، مدارس پایه و هاراهپوشش کامل شبکه 

 دیهاطرحبرای اجرای  هادهياریافزایش اعتبار و پایدار شدن اعتبار  23

 در جاده اصلی در روستاهای واقع در حاشيه جاده اصلی کندروایجاد محور تندرو و  24

25 
دام در روستای دارای مشکل  آبشخورو  آبمترمکعبی  11تا  5قابليت احداث یا اجرای جایگاه ذخيره 

 احشام در تابستان آب تأمين
 غالب مسکن روستایی در عمده روستاهای بزرگ یبخشاستحکامبازسازی و  21



 21 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانمرکزی  بخش

 ها و اقدامات )دنباله(مرکزي شامل سياست توسعه منظومه هايارتقاي قابليت بندي: اولويت4جدول 

 قابليت بنديطبقه  
22 

سازمان 
 فضايی

 محمودآبادبه مرکزیت  خرارودپرجمعيت  دهستانرفع خأل دسترسی به نظام شهری برای قابليت 

21 
و ایجاد نظام های تامين مواد و  ابهر برای توسعه خوشه پوشاک -ظرفيت بسيار مناسب محدوده قيدار 

 خدمات و سرمایه در پهنه
 مزیت خوب مجاورت با مرکز شهرستان و سهولت دسترسی به خدمات 29

31 

 مديريتی

رای و ایجاد شرایط بها قنات، تسهيالت الیروبی آبدر حوزه  گذاریسرمایهقابليت تغيير رویکرد نسبت به 
 مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

31 
قيمت زمين و کاهش محدودیت دسترسی به زمين مسکونی در روستا با تغيير رویکرد  سازیارزانقابليت 

 دیهاطرحبه موضوع محدوده در 

32 
اقتصادی روستا به  هایزیرساختبه  افزودهارزشاز محل  هادهياریبخشی از اعتبارات  دهیجهتقابليت 

 جای رویکرد کالبدی
 اطالعاتی روستا هایپایگاهو توسعه  آوریجمعطراحی،  33

 هاآنبسته پيشنهادی توسعه منظومه در  یاجرا وباال  یریپذتوسعهانتخاب روستاهای  34

 تعریف وام صنعتی سازی به جای توسعه دام سبک 35

 افزودهارزشتعریف الگوی انگيزشی برای تعيين اعتبار دهياری روستاها از محل ماليات بر  31

 صدور بيمه حوادث در برخی روستاها 32

31 
ظرفيت مشارکت هدفمند اوقاف در راستای افزایش اشتغال با واگذاری اسناد موقوفه در صورت 

 گذاریسرمایهقابل  هایزميندر  زااشتغال یهارستهدر  گذاریسرمایه
 با تعریف برخی عوارض هادهياریقابليت افزایش درامد  39

41 
دی درون روستا مثل مشروط شدن هاطرحدر  هاییبازگشاحقوقی اجرایی برای  یهاهیرو اتخاذقابليت 

 اعطای اشتراک گاز

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

بيشترین اثر در ارتقا و  اقتصادی بالقوه هایظرفيتو برخی  موجود اقتصادی هایقابليت دهدمی، نشان 1شکل 

 هایحورماز ی دارند. دامداری اثرگذارپایين  هایوزنبه ترتيب با  اکولوژیکی و کالبدی توسعه منظومه را دارند و عوامل

 در افزایش درامد منظومه خواهد داشت. داریمعنی تأثيریآن  وریبهرهمنظومه است. ارتقای  درآمدیاصلی 
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 مرکزيتوسعه منظومه روستايی  هاياهم قابليت: ۸ شکل

 
پذیری بالفعل یکسان ندارند. با اینکه عوامل اقتصادی بيشترین وزن در ها توان اجرایی و یا توجيههمه قابليت

ا پذیری رقابليت اجرایی و امکان هاآنشود حداکثر حدود نصف می برآوردهای منظومه را دارند؛ ولی توسعه قابليت

 دارند.

وجود دارند که در جدول زیر مشخص  تقویتمشاغل خاص و مهارتی دارای قابليت برندسازی و  مرکزیدر منظومه 

 شده است.

 مرکزيمنظومه ت در يو تقو يت برندسازيقابل يدارا یمهارت مشاغل خاص و: ۵جدول 

 روستانام  رديف
زمينه برند سازي 

 قابليت موجود روستا

 برآورد

ميدانی 

اشتغال 

 )نفر(

برند 

 پيشنهادي

حوزه فروش يا 

 خدمات

  2511 مشاغل ساختمانی غالب روستاهای منظومه 1
تهران، کرج و  عمدتاً

 شمال

2 
روستاهای واقع در محور  عمدتاً

 ابهر -قيدار

خياطی و کارگاه پوشاک و 

 2111 سری دوزی
 خوشه

 پوشاک قيدار
 تهران

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

نفر  در آنها2555قابليت توسعه خوشه  پوشاک با اشتغال حدود  
…ارتقا دانش و بهره وري نگهداشت و پرورش دام سبک وتوسعه محدود 

اصالح نژاد گاوهاي شيري به دورگه سيمنتال اصيل
…اب هاي سطحی و روان اب ها در بخش  شمال شرقی و غربی منظومه با 

منابع آب هاي عميق بسيار خوب
سرمايه گذاري در استخرهاي ذخيره اب

…ود ظرفيت آبی و خاکی بسيار خوب در روستاهاي مجاور رودخانه بزينه ر

…دشت رفع خأل دسترسی به نظام شهري براي منطقه روستايی پرجمعيت

…هاي پوشش کامل شبکه گاز، برق و شبکه بهداشت، مدارس پايه و حامل

دشت کم شيب و فالت گسترده در دهستان هاي حومه و خرارود
…تبديل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختمانی با آموزش هاي

…ان و قابليت ويژه و توليد کننده بزرگ گندم محصوالت زراعی و جو است

ابهر براي توسعه خوشه پوشاک-ظرفيت بسيار مناسب محدوده قيدار 
…ن قابليت ارزان سازي قيمت زمين و کاهش محدوديت دسترسی به زمي

نرخ پايين مهاجرت با وجود فقدان  منابع آب در بخشی از روستاها 
توسعه آموزش هاي فنی، حرفه اي و کشاورزي ترويجی

سطح مناسب مکانيزاسيون 
(قانلی، گلعلی)وجود روستاهاي با قابليت توسعه زنجيره گردشگري 

…هيالت قابليت تغيير رويکرد نسبت به سرمايه گذاري در حوزه اب ، تس

…سعه انتخاب روستاهاي توسعه پذيري باال واجراي بسته پيشنهادي تو

…ه قابليت جهت دهی بخشی از اعتبارات دهياري ها از محل ارزش افزوده ب

استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبی مناسب روستاها در توسعه روستا
فقدان طايفه بندي و ايل محوري و نزاع هاي قومی

تعريف وام جهت دهی به تغيير الگو کشت و زرع
افزايش اعتبار و پايدار شدن اعتبار دهياري ها براي اجراي طرح هادي

…اي بازسازي و استحکام بخشی غالب مسکن روستايی در عمده روستاه

زمين هاي نسبتا حاصل خيز هم مسير با خرارود
تعريف وام صنعتی سازي به جاي توسعه دام سبک

قابليت افزايش درامد دهياري ها با تعريف برخی عوارض



 23 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانمرکزی  بخش

 و تنگناها هامحدوديت -1-4-2

های اثرگذار بر ها و تهدیدها( در منظومه ارائه شده است. محدودیتمحدودیت )متأثر از ضعف 45در جدول زیر 

ی اکولوژیک ها قابليت کاهش یا تخفيف را ندارند. عواملاند. همه محدودیتبندی شدهدسته طبقه 1توسعه منظومه در 

های اثرگذار های اقتصادی و کالبدی محدودیتبيشترین وزن در ایجاد محدودیت در توسعه منظومه را دارند. جنبه

 بعدی هستند.

 مرکزي توسعه منظومه يهامحدوديتتنگناها و  بندياولويت: ۶جدول 

 محدوديت بنديطبقه رديف 

1 

 اکولوژيک

 بسيار گسترده یهابرداشتعميق با  هایآبافت بسيار زیاد سطح 

2 
بسيار زیاد در مناطق  هایچاهگسترده و حفر  یهابرداشتسطحی با  آبمحدودیت و خشکی منابع 

 مجاور

 غرب منظومه شرب در آبشرب و یا مشکل کمبود منابع  آب تأمينمحدودیت  3

 فرسایش شدید خاک 4

5 
 از منابع مشترک و برداریبهرهرقابت در  گيریشکلفقدان توجه کافی اهالی به حفظ منابع طبيعی، 

 هارودخانهو  هاکانالسوی مراجع نظارتی/ دفع عمده فاضالب در  عدم نظارت کافی از

 هاهمدانیبه  ایاجاره هایزمينبه ویژه  زمينیسيبدارای کشت  هایزمينتخریب منابع خاک در  1

 در غرب منظومه با کيفيت پایينفقدان منابع آبی و وجود زمين کشاورزی  2

1 

اجتماعی و 

 فرهنگی

 به دليل محدودیت منابع آبی )شرب و کشاورزی( عمدتاً روستا  14نرخ مهاجرت باال در 

 کاهش اعتماد اجتماعی به ویژه به مسئولين و کاهش تعاون و همياری منشأبا  کاهش سرمایه اجتماعی 9

 مقطع متوسطه به ویژه دختراندرصدی در  51ترک تحصيل بيش از  11

 با کاهش جمعيت و فقدان معلم اختصاصی هر پایه آموزشکاهش کيفيت  11

 بيکاری منشأبا  عمدتاًاجتماعی  یهابيآسشيوع اعتياد و  12

 دوری از عادت به کار سخت در دوره نوجوانی و فراموشی فرهنگ کار 13

 ترویجی کشاورزی هایآموزشفقدان اثربخشی  14

15 

اقتصادي 

 يهاتيمحدود)

 عمومی(

 تغييرات زیاد قيمت محصوالت کشاورزی و ارسال عالئم اشتباه

 سنتی با مرگ و مير باالی دام کامالًدامداری  11

 برداریبهره هایزمينمقياس کوچک  12

 سنتی آبياری یهاروشبا  آبهدر رفت  11

 محدود در روستا با خروج سرمایه توسط عمده مالکان گذاریسرمایه 19

 فقدان الگوی بهينه کشت 21

21 

اقتصادي 

 يهاتيمحدود)

 اختصاصی(

دیمی گندم در غالب  هایزميندیم پایه بودن غالب فعاليت زراعی کشاورزی و اشتغال پذیری محدود 

 هکتار یک نفر اشتغال ناقص( 15هر ) روستاها

 اعتبارات برای احداث و محل نگهداری دامنداشتن  22

 (هاهمدانیتن در هکتار  11- 21تن اهالی و  51- 41) زمينیسيبعملکرد پایين در  23

 دستمزدی بودن توليد پوشاک، فقدان برند و زنجيره ارزش 24

 هااستانسایر  کارانینيزمبيسبه  زمينیسيباجاره زمين برای کاشت  25

 (روستاها درصد 11)روستا  2عميق توسط  هایچاهدرصد  25 برداریبهرهتوزیع نامتوازن  21

 دیگر هایمنظومهبه  نسبت برداریبهره هایزمين ترکوچکمقياس  22
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 مرکزي توسعه منظومه هايمحدوديتتنگناها و  بندي: اولويت۶جدول 

 محدوديت بنديطبقه رديف 

21 

 کالبدي

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

 مجاور قيدار دستنیيپاسرازیر شدن فاضالب قيدار به روستاهای  29

 روستا 12مهاجرت به دليل تکميل شدن محدوده در  گيریشکلمحدودیت توسعه روستا و  31

 عدم نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی روستایی 31

 دی و ناکافی بودن اعتبارات الزمهاطرحعدم اجرای تمام فازهای  32

 کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی 33

34 

 مديريتی

 موجود هایآموزش یاثربخشترویجی کشاورزی در حوزه دام و پایين بودن  یهاآموزشفقدان 

 طبيعی از شخم زدن منابع طبيعیعدم ممانعت و پيگيری نهادهای متولی به ویژه منابع  35

 رویه های نامتوازن و در مواردی ناعادالنه در اجرا و سياست گذاری بخشی 31

 بانکی یهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و  32

 صدور مجوزها برنهیهزو  برزمانمسير طوالنی،  31

 دی در گذشتههاطرحمشارکت محدود اهالی در تنظيم  39

41 
تنش آميز  هاآنو ادارات و عدم تمایل به درگيری با مسائلی که حل  هاسازمان یکارمحافظهروحيه 

 است

 عدم استفاده از بيمه محصوالت 41

 شرب آبشرب در بخش کشاورزی در تابستان و محدودیت  آبمصرف  42

 توان محدود منابع طبيعی در برخورد با کشت مراتع 43

 سازمان فضايی 44
 نیتربزرگیکی از  به عنوان فقدان واحد شهری برای پوشش نيازهای جمعيتی دهستان خرارود

 استان شهرستان و هایدهستان

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

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

های مشکالت و محدودیت درصد 11های زیر بيش از محدودیت توسعه در منظومه در نمودار زیر تلخيص شده است.

 شوند.منظومه را شامل می
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 يمرکزمحدوديت اصلی منظومه  22 بندييتاولو :۹شکل 

 

 را ومهمنظ رشد از جلوگيری در اثر بيشترین اکولوژیکی سپس و اقتصادی هایمحدودیت دهدمی نشان فوق نمودار

 دارند. اثرگذاری پایين هایوزن با ترتيب به عوامل سایر و دارند

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

، زراعت به عمدتاًاقتصاد منظومه . باشدمیاز نظر توان اکولوژیکی در استان  خوب هایمنظومه، از مرکزیمنظومه 

ی جانب هایفعاليتسته است و واب، دام سنگين دام سبککار به خارج از روستاها، پوشاک و خياطی،  نيرویعرضه 

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

این مهم نيز با تخفيف  .است یوربهرهتوسعه منظومه مستلزم بهبود درامد با افزایش اشتغال به همراه ارتقا 

 ریيگجهتبخش در جهت تحقق دو  کليدیبا توجه به این رویکرد مسائل  .شودیمکليدی منظومه محقق  مسائل

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

 محدود خياطی متعدد ولی کارمزدی و بازار هدف هایکارگاه -1

 توليد و توزیع یرهايمسدر مزارع و در  آبهدر رفت  -2

 زیرزمينی هایآبافت شدید  -3

 رفع خأل دسترسی به نظام شهری برای منطقه روستایی پرجمعيت دهستان خرارود -4

شرب و مشکالت  آبمنابع  تأمينشرب و  آب عیتوزدر شبکه انتقال و  گذاریسترمایهمحدود بودن اعتبارات  -5

 شرب آب تأميندر  گسترده

0 1 2 3 4 5 6 7 8

افت بسيار زياد سطح اب هاي عميق با برداشت هاي بسيار گسترده 
دامداري کامال سنتی با مرگ و مير باالي دام 

…محدوديت و خشکی منابع اب سطحی با برداشت هاي گسترده و حفر

تغييرات زياد قيمت محصوالت کشاورزي و ارسال عالئم اشتباه
…محدوديت تامين اب شرب و يا مشکل کمبود منابع آب شرب در  غرب

دستمزدي بودن توليد پوشاک، فقدان برند و زنجيره ارزش
روستا11فرسودگی شديد يا  فقدان شبکه توزيع، ناسالم بودن اب شرب در 

فرسايش شديد خاک
…ن و کاهش سرمايه اجتماعی با منشا کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاو

مقياس کوچک زمين هاي بهره برداري
…ود ديم پايه بودن غالب فعاليت زراعی کشاورزي و اشتغال پذيري محد

…ی فقدان واحد شهري براي پوشش نيازهاي جمعيتی دهستان خرارود يک

روستا2۷نرخ مهاجرت باالتر از متوسط در 
نداشتن اعتبارات براي احداث و محل نگهداري دام

ان هااجاره زمين براي کاشت سيب زمينی به سيب زمينی کاران ساير است
…دن محدوديت توسعه روستا و شکل گيري مهاجرت به دليل تکميل ش

…فقدان آموزش هاي ترويجی کشاورزي در حوزه دام و پايين بودن اثر  

مراحل سخت و آزار دهنده تضمين هاي بانکی
…روحيه محافظه کاري سازمان ها و ادارات و عدم تمايل به درگيري با 

نظومهفقدان منابع آبی و وجود زمين کشاورزي با کيفيت پايين  در غرب م
درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران۵5ترک تحصيل بيش از 

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

هدر رفت آب با روش هاي ابياري سنتی
سرمايه گذاري محدود در روستا با خروج سرمايه توسط عمده مالکان

فقدان الگوي بهينه کشت
…تن در هکتار  ۸5-۷5تن اهالی و ۵5-45)عملکرد پايين در سيب زمينی 

…1۶) ۷درصد چاه هاي عميق توسط ۷۵توزيع نامتوازن بهره برداري 
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 2گاوهای شتتيری به دورگه ستتيمنتال اصيل نژاداصتالح دام ستبک و  یوربهرهفقدان تهيه برنامه جامع ارتقا  -1

 درامد روستایيان دارمعنیبرای افزایش 

 هاآن تياز ظرفخروج گسترده سرمایه توسط عمده مالکان و عدم استفاده  -2

 دی و ایجاد مهاجرتهاطرحمحدودیت دسترسی به زمين مسکونی به دليل تکميل شدن محدوده در  -1

 فقدان سردخانه -9

ویژه در  تأکيدو لزوم  هایآموزش پس از پشتتتيبانی و فقدان ترویجی هایآموزش یاثربخشتتمحدود بودن   -11

 یفرنگگوجهو  زمينیسيبحوزه دام، 

 ایاجاره هایزمينبه ویژه در خاک گسترده تخریب  -11

مشتتتارکت هدفمند اوقاف در راستتتتای افزایش اشتتتتغال با واگذاری استتتناد موقوفه در صتتتورت امکتان   -12

 گذاریسرمایهقابل  هایزميندر  زااشتغال یهارستهدر  گذاریسرمایه

و لزوم  رفتن مراتع، جتاده و درامتد روستتتتتایيان و الزام به پرداخت حقوق قانونی اهالیجبران از بين لزوم  -13

 جبران از بين رفتن مراتع با پرداحت حقوق عرفی به به دامداران

اقتصتتادی روستتتا به  هایزیرستتاختبه  افزودهارزشاز محل  هادهياریبخشتتی از اعتبارات  دهیجهتلزوم   -14

 .جای رویکرد کالبدی

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

 اندازچشم -2-1

 یاقتصاد هاییتوانمند یبر ارتقا یدار مبتنیست برخوردار از درامد پای، منظومه ا1415در افق  مرکزیمنظومه 

 یاجتماع یفرهنگ یک منظومه، ارتقا و توانمندسازیت اکولوژيت ظرفیه بر حفظ و تقويبا تک حفظ جمعيتو با توان 

 است. یو آموزش

 یکل اهداف -2-2

در  ریپذامکانو  یاتيدر توسعه منظومه، هر نوع راهبرد عمل هايتقابلو  هامحدودیتت ياهم یبندطبقهبا توجه به 

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

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

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

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

 

                                                        
وجود و م يدیتول یهااز نهاده یکاهش ابتال به ورم پستان، استفاده حداکثر یی،زاکاهش سخت یی،زاکاهش فاصله گوساله يدمثل،مانند تول یبهبود صفات عملکرد .2

 است. پيشنهاد یندر استان از اهداف ا ییروستا يدکنندگاندرآمد و سود خالص تول یشافزا
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 هايمنظومهداگالس در  ياشبکهبا مالحظه فرايند  ياتوسعه يريگجهتاهداف و  انتخاب: الگوي 15شکل 

 روستايی

 
 

با همين رویکرد و مالحظه  است. یوربهرهتوسعه منظومه مستلزم بهبود درامد با افزایش اشتغال به همراه ارتقا 

 هایابليتقو انتخاب  یرین امکان بالقوه کاهش پذیبا باالتر یهامحدودیت انتخابق ياز تلفداگالس  یاشبکهاقتصاد 

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

 منظومه یاقتصاد یدار و توانمندیارتقا درامد پا .1

 ک منظومهیت توان اکولوژیتقو وحفظ  .2

 یو آموزش یاجتماع یفرهنگ یندسازمو توان ارتقا .3

 منظومه یریو سکونت پذ یارتقا امکانات رفاه .4

 یامنظومهدرون  ییفضا یوندهايت پیتقو .5

 روستايی هايمنظومهاجرايی توسعه  هاسياستراهبردها و  -2-3

در رشد و توسعه منظومه بيشتر از وزن ارتقای  هامحدودیتوزن  کندیم مشخص هايتقابلو  هامحدودیتبررسی 

 آن است. هایقابليت

یا وابسته به  و نهاد متولی هايتقابلمستخرج از تلفيق تنگناها و  و اجرایی سياستی، اقدامات راهبردهازیر جدول 

 .دهدمیاجرای راهبرد را نشان 

 

 

 

کاهش 

 هایتمحدود

  ءارتقا

 هایتقابل

 

 اهداف با تلفيق: بندييتاولو

 با باالترين امکان بالقوه کاهش پذيري هاييتمحدودانتخاب 

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

 ردیف
بندي طبقه

 راهبردها
 نهادهاي متولی اقدامات

1 

ارتقا درامد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه

 زاهای اشتغالاعطای تسهيالت به واحدها و کارگاه
های ارائه ارگان

 دهنده تسهيالت

 صمت/ فرمانداری پوشاک خدابنده برای تقویت پيوندهای اقتصادی محلی و منطقه ایایجاد خوشه   2

3 

تعاونی گذاری در استخرهای ذخيره آب ممبران توسط بخش خصوصی یا سرمایه

های دائمی و برای تجميع و ذخيره آب با ارائه تسهيالت ارزان به وِیژه برای چشمه

 های پر آبقنات

های ارائه ارگان

 دهنده تسهيالت

 جهاد کشاورزی وری دامداری سنتی با مرگ و مير باالی دامتهيه برنامه جامع ارتقا بهره 4

 هاگذاری برای آنهای سرمایهپروژهایجاد انجمن عمده مالکان بخش و تعریف  5
بخشداری/جهاد 

 کشاورزی

 ها/ صنایع تبدیلی گندم، سيب زمينی/ گوجه فرنگیتوسعه سردخانه 1
/ جهاد کشاورزی

 صمت

2 

بند و سدهای خاکی روستاهای قانلی و محمودآباد با آبياری برداری از آببهره 

تحت فشار ترجيحاً تيپ محور و  کاشت گياهان دارویی و زینتی و کارگاه های 

 وابسته

/  جهاد کشاورزی

 صمت

 جهاد کشاورزی ایاجرا نه صرفاً ارشادی و توصيهتهيه و تنظيم الگوی بهينه کشت قابل 1

9 
زمينی به دليل تخریب گسترده های کشت سيبایجاد محدودیت در اجاره زمين

 منابع خاکی

دادستانی / اداره غذا 

 و دارو

1 

هاي اصالح رويه

مديريتی و ارتقا 

وري بهره

 مديريت

حذف یارانه از کود و جو کنسانتره به دليل فساد در توزیع و اضافه نمودن آن به 

 قيمت خرید گندم و جو
 استانداری/ دولت

2 

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

هایی چون توفيق در کاهش مهاجرت، مشارکت افزوده با مالحظه شاخصارزش

 درصد اعتبار روستاها  21جمعی در تعيين 

 استانداری

3 
های افزوده به زیرساختارزشها از محل دهی بخشی از اعتبارات دهياریجهت

 اقتصادی روستا به جای رویکرد کالبدی
 سازمان مدیریت

 فرمانداری ها و مشارکت اهالیاجباری شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياری 4

5 
مشارکت هدفمند اوقاف در راستای افزایش اشتغال با واگذاری اسناد موقوفه در 

 گذاریهای قابل سرمایهزا در زمينهای اشتغالرستهگذاری در صورت سرمایه
 اوقاف

1 
هادی درون روستا مثل ها در طرحهای حقوقی اجرایی برای بازگشاییاتخاذ رویه

 مشروط شدن اعطای اشتراک گاز
 استانداری/ دولت

 تشکيل پایگاه اطالعاتی روستا 2
بنياد/ سازمان 

 مدیریت

1 

های زیرزمينی و برداری و محدود نمودن افت آبکنترل و نظارت بيشتر بر بهره

های آبياری نوین، استخر ذخيره و زمان اعطای تسهيالت برای استفاده از روشهم

 داریآبخوان

 اب منطقه ای / جهاد
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 ردیف
بندي طبقه

 راهبردها
 نهادهاي متولی اقدامات

حفظ يا تقويت  2

 توان اکولوژيک

 منظومه

 / منابع طبيعی جهاد محدود نمودن تخریب خاک با آموزش، کنترل و نظارت از سوی مراجع

 منابع طبيعی احداث آبشخور دام در روستای دارای مشکل تأمين آب احشام در تابستان 3

1 

ارتقا امکانات 

رفاهی و 

سکونت پذيري 

 کالبدي منظومه

سازی های هادی با هدف ارزاناصالح رویکرد بنياد مسکن در اصالح و اجرای طرح

 منازل روستاییقيمت زمين و تسهيل و تسریع در صدور سند 
 بنياد مسکن

 ابفا دست مجاور قيدارکنترل سرازیر شدن فاضالب قيدار به روستاهای پایين 2

 تربيت بدنی توسعه امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی 3

4 
های روستاهای پيوست/ایجاد محور تندرو و کندرو در احداث یا آسفالته نمودن راه

 روستاهای واقع در حاشيه جاده اصلیجاده اصلی در 
 اداره راه

1 

ارتقا و 

توانمندسازي 

فرهنگی 

اجتماعی و 

 آموزشی

ای به ویژه تبدیل کارگران نيمه ماهر به ماهر در های فنی، حرفهتوسعه آموزش

 های تعریف شدهمشاغل ساختمانی با آموزش
ای / جهاد فنی حرفه

 کشاورزی

2 
اجتماعی با منشأ کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش محدود نمودن کاهش سرمایه 

 تعاون و همياری و اعتماد به نهادهای دولتی
 استانداری

3 
های مقياس مشروط به تأمين بررسی تجميع مدارس به دليل عدم وجود صرفه

 خدمات حمل و نقل
 اموزش و پرورش

4 
ر اسالمی جهت نشارسال راهنمای مشارکت اقتصادی روستایيان به سازمان تبليغات 

 در روستاها
 تبليغات اسالمی

5 
های کاربردی جهاد کشاورزی اثربخش نمودن آموزش با پشتيبانی/ تقویت آموزش

 فرنگیزمينی و گوجهبه ویژه در حوزه دام و سيب
 جهاد کشاورزی

 تحقيق هاییافتهمنبع: 
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 توسعه بخشاقتصادي  شرانيپ يمحورها -2-4

 خياطی با توسعه بازار هدف هایکارگاهتوسعه خوشه پوشاک خدابنده و ایجاد و  -1

 یهاپروژهاجرای /  ممبران توستتط بخش خصتتوصتتی یا تعاونی آبدر استتتخرهای ذخيره  گذاریستترمایه -2

/ طبق جدول پيوستتت و در منظومه ی ستتهرورد و خرارودهارودخانه دستتتنیيپابه ویژه در  داریآبخوان

طبق  پکاشت با تي از منابع چشمه یا قنات/ تشویق و تسهيالت آبانتقال  کشیکانالیا  گذاریلولهتوستعه 

 جدول پيوست

بند و ستتدهای خاکی روستتتاهای قانلی و محمودآباد با آبياری تحت فشتتار ترجيحاً تيپ برداری از آببهره -3

   محور و  کاشت گياهان دارویی و زینتی و کارگاه های وابسته

گاوهای شيری  نژاداصالح دام سبک و  وریبهرهدرامد کشاورزان با تهيه برنامه جامع ارتقا  دارمعنیافزایش  -4

 3به دورگه سيمنتال اصيل

 یهاطرحعمده مالکان و ارائه  گذاریستترمایه یهایتعاونو ایجاد  هادهستتتانفهرستتت بندی عمده مالکان  -5

 با تسهيالت مناسب آببه ویژه ذخيره  گذاریسرمایه

 / صنایع تبدیلی گندم، سيب زمينی/ گوجه فرنگی هاسردخانهتوسعه  -1

اعطای تستتهيالت  زمانهمو  زیرزمينی هایآبو محدود نمودن افت  برداریبهرهکنترل و نظارت بيشتتتر بر  -2

 داریآبخواننوین، استخر ذخيره و  آبياری هایروشبرای استفاده از 

در  گذاریسرمایهمشتارکت هدفمند اوقاف در راستتای افزایش اشتتغال با واگذاری اسناد موقوفه در صورت  -1

 گذاریسرمایهقابل  هایزميندر  زااشتغال یهارسته

اقتصتتادی روستتتا به جای  هایزیرستتاختبه  افزودهارزشاز محل  هادهياریبخشتتی از اعتبارات  دهیجهت -9

 رویکرد کالبدی

  

                                                        
وجود و م يدیتول یهااز نهاده یکاهش ابتال به ورم پستان، استفاده حداکثر یی،زاکاهش سخت یی،زاکاهش فاصله گوساله يدمثل،مانند تول یبهبود صفات عملکرد .3

 است. پيشنهاد یندر استان از اهداف ا ییروستا يدکنندگاندرآمد و سود خالص تول یشافزا
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 با آثار انتشاري اشتغال گذاريسرمايه يارسته – شغلی يهاتياولو  -2-4-1

 پيوست اشتغال یروستاهاخياطی در  اسيمقکوچک یهاکارگاهوسعه توسعه خوشه پوشاک و ت .1

رودخانه  دستنیيپا یرهايمسو استتخرهای ژئوممبران در روستاهای مشخص شده دارای چشمه و قنات  .2

 محدود بردارانبهرهبه ویژه با سهرورد 

 و علوفه و ترویج آن تسهيالت کاشت با تيپ به ویژه برای ذرت .3

 طبق جدول پيوست نمایشگاه / فروشگاه عرضه مستقيم انواع پوشاک توليدشده .4

 و سيب زمينی فرنگیتوليد پودر گوجه/  هاسردخانه .5

 (یآموزشکشاورزی، خدمات  آالتنيماش، تعمير یپزشکاهيگدامپزشکی، زراعت )مجتمع خدمات دام و  .1

 قاليبافی در روستاهای پيوست هایکارگاهتوسعه  .2

 واحد کنسانتره و خوراک دام .1

احداث استتتخرهای دومنظوره پرورش ماهی در شتتش روستتتای اصتتلی دارای بيشتتترین چاه عميق و نيمه  .9

 عميق

 یفرنگتوتسبزیجات و  گلخانهتوسعه  11

 1111شتترکت تعاونی دامداری صتتنعتی روستتتای زرین گل با تجميع چند واحد بزرگ برای گاوداری  11

 .یرأس

  



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا .............................................. 32

 گذاريسرمايه يهاپروژهو  هاطرح -2-۵

 نتایج مطالعه مشخص شده است. یبندجمعمستخرج از  گذاریسرمایه یهاپروژهو  هاطرحدر جدول زیر 

 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 مورد نياز
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 
در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

 2 3 4 5 1 2 1 9 11 11 

1 
توسعه دام سبک 

 شده نژاداصالح 
 121 

 آبادميابراه

1   2   

 منطش
 دوالب
 رباط

 پسکوهان
 شهيدچمنی

 رآباديه
 قره محمد
 بلگه شير
 علی اباد

 کوسج اباد
 یيالقگوگجه 

 اقبالغ عليا
 حسين اباد

 کهریز
 عينجيک

 سعيدمحمد
 سعداباد/سعيداباد

 دوتپه سفلی
 قوشه کند
 رحمت اباد
 دوتپه عليا

 

2 

تسهيالت صنعتی 
سازی دام سبک 

 ساختشامل 
 نژادطویله، اصالح 

 15 

 آقجه قيا

1   3   
 محموداباد

 قانلی
 شعبان
 نظر قلی

3 

 و مرکزشيرپزی 
شير و  یآورجمع

واحد توليد 
شير و  یهافراورده

لبنيات متوسط 
 مقياس

 25 

 حسين اباد

3 3 4 2  2 

 اقچه قيا
 دوتپه سفلی
 محمودآباد

 حصار
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 زائی)دنباله(اشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 مورد نياز
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 
دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

4 

پرورش ماهی در 
استخرهای 

دومنظوره / تک 
 منظوره

 31 

 توپقره

1 2 3 1  1 

 گوندره
 الچوان

 ورجوشان
 ابی سفلی
 نظرقلی

 اقبالغ عليا
 چپقلوی کرسف

 نعلبندان
 بلگه شير

 دوتپه سفلی
 محموداباد

 جرین

۵ 
 یهاتيفعالتوسعه 

 زنبورداری
 24 

 خالق اباد

1   2   

 سعداباد/سعيداباد
 منطش
 ابادرحمت 

 دوغانلو
 کره چال

 شهيدچمنی
 پسکوهان

 سعيدمحمد
 قوشه کند
 هيراباد

 دوتپه سفلی

   2   1 بيجيقين 2  گياهان دارویی ۶

۷ 
/  زعفرانکاشت 

 گل محمدی
 21 

 خالق اباد

1   2   

 قانلی

 کره چال
 عينجيک

 شهيدچمنی
 کهریز

 قوشه کند
 پسکوهان

 چپقلوی کرسف
 کهریز
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 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 نيازمورد 
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 
دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

۸ 

رستوران باغی با 
ایجاد نمازخانه و 
سرویس بهداشتی 

/خانه بوم یراهنيب
 باغچهگردی / 

 یهاباغ
 یدرمانآباقامتی/

   2   2 گوگجه یيالق 1 

۹ 

ایجاد مجموعه 
 یمبتنگردشگری 

 بر توان سد خاکی
   3   3 قانلی 3 

15 

تسهيالت کاشت 
ذرت از طریق 

 نواری یهاوپيت
 12 

 قانلی

1   1   

 علی اباد
 اینچه

 ابی سفلی
 نظرقلی
 توپقره

   2  1 3 محموداباد 11  کشتارگاه طيور 11

12 
 یبندبستهکارگاه 

 حبوبات
 5 

 نعلبندان
 دوتپه سفلی   2   3

 شيخ الو

13 
فرش و  یهاکارگاه
 یبافشمیابر

 42 

 کوسج اباد

1   2   

 گوگجه یيالق
 آهارمشگين

 گنگک
 دوالب
 رباط

 عينجيک
 هيراباد
 دوغانلو

 آبادميابراه
 کسيک

 پسکوهان
 قره محمد
 دوتپه عليا

14 
خياطی  یهاکارگاه

 و توليد لباس
 221 

 دوتپه سفلی

1 1 2 1   
 محموداباد

 الچوان
 اقچه قيا
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 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 مورد نياز
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 
دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

14 
خياطی  یهاکارگاه

 و توليد لباس
 221 

 زرین گل

      

 نعلبندان
 بيجقين
 نظرقلی
 کهریز

 اهارمشکين
 توپقره
 گوندره
 شيخ الو

 ورجوشان
 ده شير

 قوشه کند
 داشلوجه
 پرچين

 رحمت اباد
 دوتپه عليا
 کسيک
 بلگه شير

1۵ 
واحد کنسانتره و 

 خوراک دام
 12 

 دوتپه سفلی
 ابی سفلی   1 5 4 2

 توپقره

   پمپ بنزین و گاز 1۶
 گوگجه یيالق

3 3 4 1  2 
 محمودآباد

 1  کارواش 1۷
 محمودآباد

2   1   
 زواجر

1۸ 
 و بارتره یاگلخانه

 سبزیجات
   1  1 2 ابی سفلی 1 

1۹ 

های ایجاد کارگاه
توليد رشته آشی و 

 پلویی
 12 

 عينجيک

3   2   
 کره چال

25 
تبدیلی  صنایع
 زمينیسيب

 31 

 دوتپه سفلی
 توپقره   1   4

 

21 
توليد پودر 

 فرنگیگوجه
 15 

 شيخ الو
 جرین   1   4

 کوچ تپه

   1  3 4 کوچ تپه 1  بازار فروش گوجه 22
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 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 مورد نياز
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 
دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

 12  مرغداری 23
 شعبان

4   3   
 هيراباد

24 
سورت و 

 بندیبسته
 زمينیسيب

 21 

 توپقره
3   2   

 دوتپه

   2  4 1 کوچ تپه 2  باسکول 2۵

2۶ 
کارگاه جدول و 

 یزنبلوک
  

 خالق اباد
3   2   

 

2۷ 
تسهيالت الیروبی 

 قنات
   2  2 1 کهل اباد 1 

2۸ 
تسهيالت نوسازی 

 تجهيزاتناوگان 
   2   3 ده شير 5 

2۹ 

مجتمع خدمات 
زراعت دام و 

دامپزشکی، )
ير ، تعمیپزشکاهيگ

 آالتنيماش
کشاورزی، خدمات 

 (یآموزش

 11 

 محمودآباد

3 3 4 2  2 
 دوتپه سفلی

 24  ایجاد سردخانه 35

 ورجوشان

4 3 4 1  2 

 دوتپه سفلی
 شيخ الو
 جرین

 محموداباد
 نظرقلی
 اینچه
 توپقره

 

   1  4 2 زواجر 4  شترمرغپرورش  31

32 
خدمات 

 یپزشکاهيگ
   1   2 حصار 2 

33 

مرغداری معيشتی 
 مرغتخمو توليد 

 سنتی
  

 سعداباد/سعيداباد

2   1   
 حصار

 دالیرسفلی
 الچوان

34 
بوم  یهاخانهایجاد 

 گردی
 1 

 خالق اباد

3   1   
 حصار

 منطش
 قانلی
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 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 مورد نياز
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 
دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

3۵ 

استخر ذخيره پی 
وی سی بر روی 

 هاقنات، هاچشمه
 هاآبو روان 

 45 

 گوندره

1   1   

 قينرجه

 حصار
 بلگه شير
 گنگک

 دوتپه عليا
 چپقلوی کرسف

 ابدالر
 حصار

 گوگجه یيالق
 پرچين
 الچوان

 عينجيک
 نعلبندان
 خالق اباد
 ده شير

 پسکوهان
 قوشه کند
 هيراباد

3۶ 
مشاغل خدماتی در 

جاده محوری 
 روستا

 1 

 اینچه
3   3   

 سفلی آب

3۷ 
مرکز تعميرات 
 ادوات کشاورزی

   3   1 ده شير 2 

3۸ 
سبزیجات و  گلخانه

 یفرنگتوت
 1 

 زرین گل
 قينرجه   2   2

 ابی سفلی

   1   1 محموداباد 4  ییشویقال 3۹

45 

شرکت تعاونی 
دامداری صنعتی 
روستا با تجميع 
چند واحد بزرگ 
برای گاوداری 

 یرأس 1111

   1   2 زرین گل  

   3   1 زواجر 1  تاالر 41

42 

مشاغل خدمات 
فنی، پشتيبانی و 

 در محور جاده غذا
   3    زواجر 4 
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 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 رديف
 عنوان

 طرح

اعتبار 

 مورد نياز
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرين 

 3 محوري

 اولويت

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 
دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

  
ميليون 

 ریال

اشتغال 
 نفر

 1دارد       نام روستا

43 
نوسازی تسهيالت 

 طویله
  

 ماداباد

1   1   
 دالیرسفلی

 تورپاخلو
 کسيک

44 

نمایشگاه / 
فروشگاه عرضه 
مستقيم انواع 

 پوشاک توليدشده

 1 

 دوتپه سفلی

3   1   
 توپقره

 شيخ الو

   1   2 ده شير 2  چندمنظورهانبار  4۵

کاشت درخت  
بر مسير  صنوبر

 رودخانه

 2 

 حصار
1   1   

 دالیرسفلی 4۶

   2   1 اهارمشکين 1  توليد پشتی 

        122  جمع 

 تحقيق هاییافتهمنبع: 

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

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

  1و ...(  زراعی، بتاغی، دامتی، نوغانتداری، زنبتورداری، صتيادی، پترورش ماکيان)کد موضوعی طرح: کشاورزی ،

 گذاریسرمایه هایطرحبر اجرای  تأکيدخدماتی )با  ،3 دستیصنایع  ،2صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی( و معدن 

، 4و عمومی مرتبط با روستا در قالب ایفای نقش تسهيلگری(  ایحرفهفنی و  آموزشبا رویکرد ارائه خدمات 

 1فرهنگی و اقتصادی( -بوم شناختی، کالبدی، اجتماعی-)شامل محيطی هاطرحو سایر  5گردشگری 

  هارفيتظتوسط افراد بومی و غيربومی، مرتبط با  اجراقابل ) ایده مرتبط با کارآفرینیکارآفرین محور: طرح دارای ،

 2و خير  1در روستا(، بله  و محورهای توليد هامزیت

 لکردی ، شعاع عمزائیاشتغالپيشنهادی مبتنی بر توان توليد،  گذاریسرمایه هایطرحطرح در سطح بخش:  اولویت

 اولویتو  2دوم  اولویت، 1اول  اولویت: بندیتاولویشوند. کدهای  بندیاولویتکارآفرینی  هایایدهو دارا بودن 

 3سوم 

  اداره کل ميراث 2، سازمان صنعت، معدن و تجارت 1: سازمان جهاد کشاورزی 4کد دستگاه اجرائی مرتبط ،

 4اجرائی  هایدستگاهو سایر  3فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 (.شودمیدرج  2با درج شماره ردیف در پيوست جدول شماره  هاطرحتوضيحات ) 2و خير  1طرح توضيح دارد: بله 
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 عمرانی هايپروژه -2-۶

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

 یعمران هايپروژه: فهرست ۹جدول 

دستگاه 
 متولی

 اولویت فصل / برنامه اعتبار )ميليون ریال( موضوع پروژه نام روستا

و  آموزش
 پرورش

    نوسازی مدرسه گوندر

 ورجوشان

اتمام ساخت مدرسه: مدرسه نوساز در روستا وجود 
درصد پيشرفت فيزیکی  91دارد که در حدود 

داشته است. ولی به دليل نبود منابع مالی رها شده 
 است

   

    بازسازی مدرسه روستا منطش

    روستانصب ترانس برق در  عينجيک اداره برق

 راه

    اصالح هندسی ورود به روستا/ چند مورد تصادف گنگک

    راه روستا اسفالت سعداباد

 دوغانلو
کيلومتر  3آسفالت مسير منتهی به روستا: به طور 

 خاکی است
   

    و تندور کندرواحداث کنارگذر  دوتپه سفلی

    تندروایجاد محور کند و  زواجر

 رحمت اباد

در حال حاضر یک جاده خاکی از روستای 
 4به روستای گل مکان به فاصله حدوداً  آبادرحمت

کيلومتری وجود دارد که در ایام سرد و برفی قابل 
تواند روستا را از تردد نيست. آسفالت این جاده می

بست درآورده و سطح دسترسی این وضعيت بن
 روستا و روستاهای مجاور را افزایش دهد.

   

    تا خالق اباد يلومترک 3اسفالت  علی اباد

    سه کيلومتر جاده خاکی یزیراسفالت خالق اباد

 آب
 روستايی

 بلگه شير
اصلی  هایيابانخزیر  آبفرسودگی خطوط انتقال 

 روستا
   

 نظرقلی
درصد برای نوسازی  51روستا حاضر به مشارکت 

 شبکه است
   

 کوچ تپه
شرب و نياز فوری به  آبپوسيده شدن خط انتقال 

 تعویض به دليل هدر رفت
   

    آبفرسودگی شبکه توزیع  ده شير

    نياز به منبع برای تقویت فشار کهل اباد

    کيلومتر 1.5شرب  آبانتقال  گذاریلوله دالیرسفلی

 ماداباد
از روستای زرند با توجه به  آباتمام پروژه انتقال 

 درصدش انجام شده و نياز به پمپ دارند 11اینکه 
   

 دوتپه سفلی
نوسازی شبکه آب شرب/شبکه آب شرب روستا 

 سال قبل بوده و بسيار فرسوده است 41مربوط به 
   

    ایجاد شبکه آب شرب کره چال

    روستا آبتعمير چشمه  کسيک

    به روستا یرسانآباصالح شبکه  بيجقين

    شرب روستا آب یکشلوله دوغانلو

 ماداباد
را  آبدرصد هزینه  21این است که  شانیدهااهالی 

    مهرین اباد بياورند

    و ترکيدگی مکرر آب یعتوزفرسودگی شبکه  ابی سفلی

    و ترکيدگی مکرر آبفرسودگی شبکه توزیع  اینچه

    با گنگک آبخط انتقال  اقبالغ عليا
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 )دنباله( عمرانی هايپروژه: فهرست ۹جدول 

دستگاه 
 متولی

 اولویت فصل / برنامه اعتبار )ميليون ریال( موضوع پروژه نام روستا

آب 
 روستایی

 صالح اباد
 آبنصب دستگاه  احتماالً کمک به حفر چاه و 

    شيرین کن

 الچوان
 لیابی سف کوثر در مجتمعاز ابی سفلی و  آبانتقال 

    یا گوندره با مشارکت مردم و دولت

    در تابستان آبتخفيف مشکل فقدان  اقچه قيا

    شرب روستا آببازسازی و تعمير شبکه  شعبان

    شرب آب یکشلولهاجرای مجدد  کسيک

 عينجيک

شرب که به دليل استاندارد  آببه سازی شبکه 
    شوندیمبه دفعات دچار ترکيدگی  هالولهنبودن 

 شهيدچمنی
شرب و نصب دستگاه تصفيه  آبساماندهی شبکه 

 در روستا
   

    يستأستازه  شرب از مجتمع آبانتقال  حصار

    فرسودگی شبکه انتقال چاه عميق مشترک با اقبالغ گنگک

 آب
    مجوز دارمجوز جابجایی چند متری دو چاه عميق  خالق اباد یامنطقه

 بنياد مسکن

    تکميل شدن محدوده ابی سفلی

    تکميل شدن محدوده اینچه

    مشکل جدی محدوده دارند علی اباد

    مشکل جدی محدوده دارند اقبالغ عليا

    دیها طرحاصالح و تکميل اجرای  حسين اباد

    رفع محدودیت فيزیکی روستا اقچه قيا

    برای توسعه کالبدی روستا یطرح هادبازنگری  عينجيک

    تکميل شدن محدوده دالیرسفلی

    یطرح هاد به علتمحدودیت ساخت و ساز  بيجقين

    افزایش محدوده زرین گل

    با بنياد مسکن یطرح هاد مشکالت نعلبندان

    یطرح هاد به علتمحدودیت ساخت و ساز  گمش تپه

    نمودن جاده اصلی دوبانده حصار

    محدوده تکميل شده است قينرجه

 صالح اباد
درصد  21 یآمادگصدور اسناد منازل بدون لحاظ 

 برای دریافت سند
   

 الچوان
 هایينزمحریم روستا وعدم گسترش  یتمحدود

 مسکونی
   

    افزایش محدوده حصار

    تکميل شدن محدود قانلی

 گنگک
فضای سبز، امور اداری و  یابیمکاناشتباه در 

 یطرح هادخدماتی 
   

    ترميم تنها پل ورودی روستا چپقلو

    تکميل شدن محدوده و مهاجرت کسيک

جهاد 
 کشاورزي

    هاقناتساماندهی  نعلبندان

    از قنات به مزرعه کشیکانال زواجر

    کشاورزی هایآب کشیکانال گمش تپه

    از قنات آبمسير انتقال  یکشکانال رحمت اباد

    رودخانه به کانال آباحداث بند انحرافی: هدایت  قلعلی/گلعلی/

    ایجاد سد یا بند بر روی رودخانه سهرورد چپقلو
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 )دنباله( عمرانی هايپروژه: فهرست ۹جدول 

دستگاه 
 متولی

 اولویت برنامهفصل /  اعتبار )ميليون ریال( موضوع پروژه نام روستا

جهاد 
 کشاورزي

    یانحرافاحداث بند  خالق اباد

    دست بند خاکییينپاتکميل آبياری مدرن  قانلی

    انتقال آب از دره به مزارع با لوله یا کانال ابدالر

    ک 1.5احداث کانال از چشمه تا مزرعه  قينرجه

    بند معيشتی خاکی بين دو کوه بيوک قشالق

    گذاری از چشمه تا مزارعلوله پرچين

    صدور اسناد زراعی به نام مالکين قانلی

    الیروبی قنات کهل اباد

    لوله یا کانال گذاری از بند رودخانه دالیرسفلی

    يای طرح سد چپقلو یا سد شاهقلوو احاجرا  چپقلو

    مزارعی به دائمی و انتقال از رودخانه کشلوله خالق اباد

    کنترل چرا و تخریب مرتع  قانلی

دهياري / 
بخشداري/ 

 بهداشت

    تغيير دهيار و انتخاب دهيار بومی ابراهيم اباد

    تعيين مکان زباله گنگک

 سعيدمحمد/سيد محمد
که در حال  هازبالهیابی برای دفع مناسب مکان

 حاضر آلودگی زیادی را ایجاد کرده است
   

    پارک کودک تپهکوچ 

    اختصاص محلی برای دفن زباله ابی سفلی

    اختصاص محلی برای دفن زباله اینچه

تربيت 
 بدنی

    احداث زیمن فوتبال داده شده زرین گل

 کوچ تپه

فضاهای ورزشی با توجه به کثرت جمعيت و 
 وقفی اعطاشدهپذیری آن و وجود زمين يبآس

   

    برای حفظ روستای پاکزمين ورزشی  گنگک

فرمانداري 
 /

 استانداري

    ارتقا به بخش و مرکز آن محموداباد

 شهيدچمنی
دریافت عوارض معادن و جبران صدمات مراتع در 

 روستا
   

مديريت 
 بحران

    هدایت سيالب و کانال شعبان

    ی مسير عبور سيالبکشکانال هيراباد

    سيالبی مسير کشکانال دوتپه عليا

    ی مسير عبور سيالبکشکانال کره چال

    ی مسير عبور سيالبکشکانال شهيدچمنی

    ی مسير عبور سيالبکشکانال گوگجه یيالق

    ی مسير سيالبکشکانال سعيدمحمد/سيد محمد

 خالق آباد ميراث

قدیمی و بوم گردی و احيای طرح  برای حمام
 دهياری اعتبار از سازمان و نيم یک ميليارد حدود

 تصویب شده است کشور
   

آب 
فاضالب 

 گوندره  يشهر

از  کانال انحرافی برای عبور فاضالب شهر قيدار 
 وسط روستا

   

    شودینمخياطی داده  یهاکارگاهمجوز برای  دوتپه سفلی اصناف

منابع 
 طبيعی

 حصار

که هميشه  یارودخانهبر  قابليت ایجاد بند خاکی
کرسف و قيدار  یاکوههباشد و از دارای آب می

 شودجاری می
 5111   3  

 ابراهيم اباد

قابليت سيل بند در روستای گوگشلو و حد فاصل 
       متر 41 -31به عرض  صخرهکوه و 
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 )دنباله( عمرانی هايپروژه: فهرست ۹جدول 

دستگاه 
 متولی

 اولویت فصل / برنامه )ميليون ریال(اعتبار  موضوع پروژه نام روستا

منابع 
 طبيعی

 3    5111  زیرزمينی هایآبایجاد آبخيزداری برای ذخيره  چپقلو

 3  5111 زیرزمينی هایآبآبخيزداری برای ذخيره  سازین

 3  51 آبشخور کهل اباد

 ماداباد

 آبگوسفندان. در تابستان مشکل جدی  آبشخور
 دام دارند

51  3 

 تحقيق هاییافتهمنبع: 

 عمرانی هايپروژهتوضيحات کدهاي جدول فهرست 

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

در پشتيبانی از توسعه روستا/روستاها  یاثربخشعمرانی پيشنهادی مبتنی بر  هایپروژهپروژه در سطح بخش:  اولویت

 3سوم  اولویتو  2دوم  اولویت، 1اول  اولویت: بندیاولویتشوند. کدهای  بندیاولویت

 آموزشی مورد نياز روستاها يهادورهفهرست  -2-۷

نتایج مطالعه مشخص شده  بندیجمعآموزشی مورد نياز روستاها مستخرج از  یهادورهدر جدول زیر فهرستت 

 است.

 آموزشی مورد نياز روستاها يهادوره: فهرست 15جدول 

 ۴ آموزش ۳ آموزش ۲ آموزش ۱ آموزش روستا

 زنبورداری اینچه
دام سبک و )پرواربندی 

 (سنگین
 تخریب منابع خاک یاگلخانهکشت 

 کنترل تحریف خاک جیره نویسی دام  دامداری پرواری الگوی بهینه کشت اقبالغ علیا

   زمینیسیببیمارهای  بهینه کشتالگوی  پیرگاوگل

 پرورش ماهی  خیاطی  الچوان
فنی و  هایمهارت

 ایحرفه
 

   آشنایی با مدیریت تغذیه دام آشنایی با بیماری دام رحمت اباد

 دام هایبیماریآشنایی با  دوتپه سفلی
 ایهفرآوردهآشنایی با تولید 

 دامی و زراعی
 زمینیسیببیمارهای 

 آبیاریکشت ذرت با 
 با تیپ ایقطره

  طراحی لباس کنترل تخریب منابع خاک دام هایبیماریآشنایی با  ورجوشان

 دام هایبیماریآشنایی با  دامی هایفرآوردهآشنایی با تولید  اقچه قیا
 تأمینآشنایی با نحوه 

 خوراک دام
 

    آشنایی با زنبورداری کره چال

    آشنایی با کاشت گل محمدی شهیدچمنی

 زنبورعسلپرورش  دامداری صنعتی  خالق اباد
کشت گل محمدی و  

 زعفران
گردشگری و بوم 

 گردی

 کشت گیاه دارویی  زنبورداری  کشت گل محمدی  کشت زعفران  قوشه کند

  زنبورداری  کشت گل محمدی  کشت زعفران  کهریز

    و میر دام سبک مرگو  نژادیبه  صالح اباد

    و مرگ و میر دام نژادیبه  کسیک

  طراحی لباس ایحرفهفنی و  هایمهارت  و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  نظرقلی

 و میر دام سبک مرگو  نژادیبه  بلگه شیر
 ایقطره آبیاریکشت ذرت با 

   با تیپ

    و میر دام سبک مرگو  نژادیبه  عینجیک
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 روستاها )دنباله(ي آموزشی مورد نياز هادوره: فهرست 15جدول 

 ۴ آموزش ۳ آموزش ۲ آموزش ۱ آموزش روستا

    و مرگ و میر دام نژادیبه  دالیرسفلی

 و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  ابی سفلی
 ایقطره آبیاریکشت ذرت با 

 با تیپ
کنترل تخریب منابع 

 خاک
فنی و  هایمهارت 

 ایحرفه

   محمدی کاشت گل و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  قانلی

    و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  شعبان

    و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  هیراباد

    و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  قره محمد

    و مرگ و میر دام سبک نژادیبه  سعداباد/سعیداباد

 بیجقین
و مرگ و میر دام سبک و  نژادیبه 

 سنگین
  لباس طراحی ایحرفهفنی و  هایمهارت 

 کوچ تپه
و مرگ و میر دام سبک و  نژادیبه 

 سنگین
   

 اهارمشكین
و مرگ و میر دام سبک و  نژادیبه 

 سنگین
  طراحی لباس ایحرفهفنی و  هایمهارت 

 داشلوجه
و مرگ و میر دام سبک و  نژادیبه 

 سنگین
   

 ماداباد
و مرگ و میر دام سبک و  نژادیبه 

 سنگین
   

   پشمی یهافرشنقشه  نژادیبهداشت دام و به  ابدالر

    بهداشت و مرگ و میر دام پسكوهان

   زنبورداری  بیماری دام دوغانلو

 زرین گل
دامداری دام سنگین در منازل با 

 اصیل دورگه گاوهایبه  نژاداصالح 
 بهداشت دام سنگین کنترل تخریب منابع خاک

نحوه استفاده بهینه از 
 هاموتورخانه

  پرورش ماهی گل محمدی کاشت زعفران چپقلو کرسف

    کاشت سیر سعیدمحمد

 منابع خاکی بیتخرکنترل  توپقره
و مرگ و میر دام  نژادیبه 

 سبک و سنگین
 زمینیسیببیمارهای  تنوع کشت

 کنترل تخریب منابع خاک محموداباد
و مرگ و میر دام  نژادیبه 

 سبک و سنگین
و مرگ و میر  نژادیبه 

 دام
 آبیاریکشت ذرت با 

با تیپ ایقطره  

 کنترل تخریب منابع خاک نعلبندان
و مرگ و میر دام  نژادیبه 

 سبک و سنگین
 آبیاریکشت ذرت با 

با تیپ ایقطره   

 کنترل تخریب منابع خاک جرین
و مرگ و میر دام  نژادیبه 

 سبک و سنگین
  یفرنگگوجهبیمارهای 

 کنترل تخریب منابع خاک گوندره
و مرگ و میر دام  نژادیبه 

 سبک و سنگین
  زمینیسیببیمارهای 

 زمینیسیببیمارهای  کنترل تخریب منابع خاک شیخ الو
 آبیاریکشت ذرت با 

با تیپ ایقطره   

 بوم گردی یهاخانهمدیریت  حصار
ارتقا توانمندی در مشاغل 

 ساختمانی
  

    آن نژادیمرگ و میر دام و به  پرچین

 نژادیمرگ و میر دام و به  علی اباد
نحوه استفاده بهینه از 

 هاموتورخانه
  

 دوتپه علیا
معرفی محصوالت جدید زراعی 

 سازگار با شرایط منطقه
   

    آن نژادیمرگ و میر دام و به  کهل اباد
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 1 وستيپ

 خدابندهبخش مرکزي خوشه پوشاک پيشنهاد توسعه 

 موضوع:طرح  

 ،الچوان ،نيآهار مشک ،نعلبندان ،ريشه بلگ ،لوآ خيش ره،قدوتپه، توپ رينظ ابهر -قيدار ی واقع در خط در روستاها 

واع دوخت ان یکوچک و خانگ هایکارگاه ،پراکندهبه صورت  هابخشاز روستاهای سایر  یگریتعداد د زين و نيجقيب

 .است افتهیدرون روستاها توسعه  درپوشاک به صورت عمده 

 ديو تول یاطيخ هایکارگاهدر  نيشاغل تيحجم فعال یو بررس یبخش مرکز یبه روستاها یدانمي با مراجعه

 شودیم برآورد .شاغل هستند هاکارگاه نینفر در هر روستا در ا 251تا  111حدود  ،شده ادی یپوشاک در روستاها

 داشته باشند. تيفعال ی خياطیهادر کارگاه وقتپاره اینفر به صورت تمام  2111مذکور حدود  یدر روستاها

 روستاهادرصد جمعيت فعال  41تا  31اشتغال این روستا به حدود سهم اشتغال به فعاليت خياطی از سرجمع  

و به همان  شودمیتن پارچه برش خورده به این ناحيه وارد  15تا  11روزانه حدود  شودمی برآوردرسيده است. 

 .شودمیبه مراکز فروش در تهران ارسال  شدهدوختهنسبت نيز لباس 

 یدتعدا .گرددیبرم شيچهار دهه پ ایبه حدود سه  عمدتاً پوشاک  ديو تول یاطيروستاها به خ نیا یاشتهار اصل 

 و مهاجران نيساکن ریسا یبرا ییالگو یاطيو با اشتغال در خ اندنمودهمذکور به تهران مهاجرت  یروستاها یاز اهال

توسعه  جوارهمو در درون روستاهای اند گرفته ادیرا  یاطيحرفه و مهارت خ زيو قالب مهاجران ن اندشدهها روستا نیا

 یاز اعضا یادیمذکور مشاهده شد اشتغال بخش ز یبه روستاها یدانيکه در مراجعات م یتوجهجالبنکته . اندداده

بخش قابل توجهی از اهالی روستاها به ویژه اوقات فراغت است. و دوخت پوشاک  یاطيخ هایکارگاه خانواده در

شایع شده از جوانان و نوجوانان روستا  یبخش یبه شغل اصل یاطيشدن خ لیو تبد گذردیمجوانان در این واحدها 

 است.

 یهامغازه ایکارگاه سه نفره کوچک در داخل منازل  کی یاندازراهن امکان اتوم ونيليم 51تا  31حدود  هیبا سرما 

 شیاز سال گذشته با افزا .ها استکارگاه نیا یاندازراه برینههزبخش  نیتریاصل یاطيچرخ خ دیخر .روستا وجود دارد

دوخت عمده اشتغال  یاطيکه در تهران به خ هاروستا این از جوانان یبخش ،کار یروين تأمينو  هاجار هایيمتق

 ریو کمک سا وقتپارهامکان اشتغال  ،اجاره و اسکان هایینههزکاهش  .اندمذکور بازگشته یداشتند به روستاها

ستاها رو نیدر ا ديگسترش تول یاصل هاییتمزدر روستا از  یانسان یروين تأمين نیيپا یهانهیهز و خانواده یاعضا

 .باشدمیبا تهران  ديمحل تول ینیگزیو جا

و پس از دوخت به  شودمیروستاها ارسال  نیسفارشات دوخت پوشاک به صورت برش خورده از تهران به ا 

 زين هاواسطه ،است هاواسطه اريآن در اخت هيپارچه و برش اول تأمين .شودمیبرگشت داده  دهندهسفارش یهاواسطه

 .هستند تيفعال پوشاک تهران مشغول ديمذکور هستند که در مراکز عمده تول یروستاها یاز اهال

 خدابنده:ضرورت توسعه خوشه پوشاک 

 روستاهای یاد شده به دالیل زیر ظرفيت اوليه تبدیل شدن به خوشه پوشاک منطقه را دارند:

  به لحاظ تاریخی مذکور یپوشاک در روستاها ديتولاشتهار به 
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 به توليد پوشاک مذکور یکار روستاها یایجو اناز جوان یاشتغال تعداد قابل توجه 

 انواع پوشاک ديدر تول جوارهم یاز روستاها یاشبکه گيریشکل 

 پوشاک ديتول شتريگسترش ب یبرا تيوجود ظرف 

 تجربه صادرات به کشورهای همسایه 

 با اکپوش ديپوشاک به بازار عرضه و تول ديتول ییايمکان جغرافیک از  هيناح نیضرورت ارتقاء توان ا یطرفاز  

مرحله پارچه تا  اوليه ومواد  تأميناز  ديمراحل مختلف تول افزودهارزش انیارزش و نشت جر رهيبه زنج دهیشکل

 ای توجيه و مزیت است.راد هيناح نیپوشاک در ا ديتول یخوشه صنعت و توسعه جادای پيشنهاد ی،ابیفروش و بازار

 یاهاروست .رديقرار گ انیيدرآمد روستا شیافزا زيتوسعه اشتغال و ن هایياستس تیاولو در تواندیماین خوشه  

 شیفزاا تيظرف ،اشتغال موجود سترشپوشه خوشه پوشاک عالوه بر گ جادیرا دارند که در صورت ا تيقابل نیمذکور ا

د بتوان هيناح نیدر صورت پرورش خوشه مذکور ا رودمی . انتظارداشته باشند زيرا ن دیجد هاییهسرمادرآمد و جذب 

تثبيت و حتی افزایش جمعيت در  ینقش اثرگذار ندهیدر آ ،پوشاک عمده ديتول تیبرند و نشان مرکز جادیبا ا

 .دینما فایخدابنده ا هو درآمد منطق توسعه اشتغالروستایی، 

 خياطی هايکارگاهنمونه تصاوير 
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