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

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

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

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

 بوده است. يمحدودتر

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

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

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

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

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

وابسته به  يدرصد رشد اقتصاد 52ش از ياما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد ب؛ ع نموديد تسريجد يهايگذارهيسرما

در اقتصاد روستا  يعموم يوربهرهارتقا  يبرا يگذاراستيسو  يگذارهيسرما(. 2221است )بارو،  يورارتقا و رشد بهره

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

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

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

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

 روستاها يوربهرهو مشترک تحول و ارتقا  ي: موانع عموم1جدول 

 زم و تبعاتيمکان عوامل فيرد

مت يق داريمعنشکاف  1

د تا مصرف و يتول

رات ييبا تغ يهامتيق

 گسترده

 افزودهارزشاز  يوجود دارد و بخش مهم کنندهمصرفمت يمزرعه و قمت در ين قيب يداريمعنفاصله 

 يهازهيانگن شکاف به کاهش درآمد و ي. اکنديم هاواسطهب يرا از روستا خارج و نص يبخش کشاورز

. به دهديمز عالئم اشتباه به کشاورزان يمت نيد قيرات شديي. تغشوديم يان منتهييروستا يگذارهيسرما

 دهديمشتر محصوالت رخ يمت در بيق يعنکبوتند تار ي، فراياصالح يهااستيسل فقدان توان يدل

در  هاتيفعالاس خرد يمق 2

 يبخش کشاورز

ن يچند در اسيمقبزرگ يصنعت يگذاراستيس يريگو قانون ارث و عدم شکل يم اراضياز قانون تقس متأثر

 اس کوچکيز شده است. مقين ترکوچکار کوچک و يدر روستاها بس يد کشاورزياس توليدهه گذشته مق

 رفاً صت يفعال ينباشد و مبنا موردنظرد ياز تول ياز موارد هدف اقتصاد ياريد موجب شده است در بسيتول

 رد.يآن قرار نگ يتمام شده محصوالت در دامنه اقتصاد يو بها باشديم يشتيمع

ل منابع يت و تقليمحدود 3

 يشرب و کشاورز آب

ت بارش در سه دهه گذشته، يم و محدوديرات اقليياقتصاد روستا است. تغ يمحور يهانهادهاز ارکان و  آب

 يهاچاهبا حفر  ير کشت آبيز يبا گسترش اراض يدر بخش کشاورز آبمصرف  يد تقاضايش شديافزا

در  آبکاهش مصرف  يهايفناورق يعدم انتشار و تعم ين سو و از طرفيبه ا 62رمجاز از دهه يمجاز و غ

 است. يکشاورز يهاتيفعالاز محل  يوربهرهارتقاء  ياز عوامل محور آبو فقدان بازار  يبخش کشاورز

ان يو متول هادستگاه 4

 1ناهمسو گزار استيس

در  اثرگذار يو... از جمله نهادها ييو فاضالب روستا آب، يعي، منابع طبيامنطقه آب، يجهاد کشاورز

ازن متو يگذاراستيسو فقدان  ين دستگاهيب« يناهماهنگ»تحول و توسعه روستا هستند. رخداد مسئله 

 در حوزه روستا شده است هايگذاراستيس ييموجب عدم همسو
 

                                                        
 ير حجم استفاده فراتر از استانداردهايگيپ يو نهاد شوديمهزاران تن کود و سم مصرف  ينيزمبيسر کاشت ينظ يزراع يهانيزمکرد نامتوازن: به عنوان مثال در ياز رو ييهامثالبه عنوان .1

واحد  آن ياندازراه ياداره بهداشت برا ين بهداشت از سويزات تضميدستورالعمل و تجه هاده يکنخشکوه ير مينظ يک واحد کوچک صنعتي يصدور مجوز بهداشت يبرا يست ولين يحداقل

 ز قابل مشاهده است.يگر نيد يهاحوزهدر  ينيو فقدان نظارت پس ينيشياز وجود نظارت پ يکرد که ناشين روي. اشوديمدانسته  يالزام
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 )دنباله( روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ي: موانع عموم1جدول 

 زم و تبعاتيمکان عوامل فيرد

 ماهر يانسان يرويکمبود ن ۵

و متخصص و خروج 

 يهاهيسرماگسترده 

 يکيزيو ف يانسان

 پايين بودن سطح شود.يم يشتريب افزودهارزشجاد يکه تخصص منجر به ا شوديمان يدر علم اقتصاد ب

مقاوم و سخت  يم ذهنيسواد و تخصص کشاورزان و سن باالي کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادا

 و يکار جوان منجر به شکاف ساختار يرويو کشت خود در برابر مهارت و دانش ن ير رفتارييبه تغ هاآن

نه يريد يگراهاسنتار يدر اخت عمدتاً هانيزمده است. مالک و تملک ين دو دسته گردين ايب يرفتار

ا با عدم يباشند يم گراهاسنتو کنار آمدن با  يو رفتار يفکر ير الگوييا مجبور به تغيباشد دسته دوم يم

و  يانسان يهاهين و سرمايکار ماهر، کارآفر يرويو مهاجرت ن يکنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگ

وه يان با توجه به شييگردد. روستاين مييپا يورر ماهر و با بهرهيغ اکثراًو  گراسنت يتيحفظ بافت جمع

ت و کاشت محصوال يسنت ير الگوييدست به تغر، به ندرت يين و ترس از تغييو دانش و مهارت پا يفکر

 پردازند.يگر مير محصوالت دي، زعفران و سايي، داروينتيز يهاگلن و پربازده همانند يگزيجا

عدم مديريت و نظارت  ۶

عدالت  يمستمر و برقرار

 يبرداربهرهدر  ين نسليب

 يعياز منابع طب

ن يد عدالت بيبا باشديمنده يو آ يو مراتع جزء منابع نسل فعل هاچراگاه، خاک، آبمنابع  کهنيابا توجه به 

 يهاسلحق ن فيتضعا ينده يخود به نفع نسل آ يباشد که نسل حاضر مجبور به فداکار ياگونهبه  ينسل

از همان  يريگيم، از همان دست که يينشود و به قول قاعده طال يش از حد نسل فعليبا مصرف ب يآت

، يخدادادن منابع يت و نظارت بر ايريو مد ياصول يگذاراستيسفقدان  متأسفانه. يز پس دهيدست ن

نده نه چندان يآ در روديمزده که انتظار  يريد ناپذيتجد يهاآستانه ين منابع دارايبه ا يجد يهابيآس

 دور با بحران منابع مواجه شوند

کرد ارائه خدمات يغلبه رو ۷

به  يرساختيو ز يرفاه

 ياقتصاد يگذارهيسرما

ن وجود يبا ا يروستاها انجام داده ول يو رفاه يرساختيز يهاحوزهدر  ينيسنگ يهايگذارهيسرمادولت 

نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت  يش متناسبين درآمد روستا افرايانگيم

 هاآن ياقتصاد يسازتيظرفو  يبوده است و توانمندساز يرساختيو ز يرفاه يازهاين نيتأمدر روستا 

 نبوده است. ديتأکمورد 

 يهاکارگاهعدم وجود  ۸

 اسيمقکوچک

ار يبس اسيمقکوچک يهاکارگاهشرفته و در حال توسعه، يپ ير کشورهايسا برخالفران يا يدر روستاها

ان و گذار ييروستا يکاف يآگاه، عدم دانش، تخصص و آموزشن امر عدم يعلت ا .کم و به ندرت وجود دارد

و  ياز نظر مال هاآنب يو ترغ يباني، پشتتيحماعدم ييبه مدرن و از سو يسنت يو کشاورز ياز دامدار

 .باشديم ربطيذن يمسئول ياز سو يعلم

و  يکشاورز يتله نهاد ۹

 يد سنتيتول

از تحوالت فناورانه بوده  متأثرو کمتر  يسنت روستاهاد در ي، نظام توليش گفته نهادياز عوامل پ متأثر

با  يداريمعنوه پرورش و بازده آن تفاوت يبه عنوان مثال در حوزه دام سبک، ش هابخش ياست. در برخ

 .ن دهه و قرن گذشته ندارديچند

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

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

 است. يت مداخالت در روستا و بخش کشاورزيفيو ک دانش، ينش فکري، بآموزشساختار 

 سجاس رودمنظومه  يتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاها -1

 ييموقعيت فضا -1-1

 12ن بخش از مرکز شهرستان يکه فاصله ا چهارگانه شهرستان خدابنده يهابخشاز  يکي بخش سجاس رود

بنام  يک واحد شهري روستا و 46دو دهستان و شامل  ين بخش دارايا .باشديملومتر يک 83از مرکز استان  لومتر ويک

 اقبالغبخش است. مرکز دهستان  يميقد ياز روستاها چوزوک يمرکز دهستان سجاس رود روستا .باشديم سجاس

 .دان داريرود جر دهستان سجاس لومتر دريک 62به طول سجاس رود  ياست. رودخانه فصل يآقبالغ سفلز شهر ين
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 ساختار و سازمان فضائي موجود منظومه سجاس رود : نقشه1شکل 

 يتيخدابنده و محور ترانز يگسترش صنعت خطاستقرار آن بر  ،منظومه سجاس رود ييبرجسته سازمان فضا يژگيو

 دارد. يو خدمات يصنعت يهاجنبهمنظومه از  يتوسعه آت يبرا يمناسب تيظرفن موضوع يمنطقه است. ا يو گردشگر

 

 سجاس رودکليدي معرف جايگاه منظومه  يهاشاخصو  رهايمتغ -2-1-1

گر خدابنده را يد يهامنظومه ييت روستاينسبت به جمع سجاس رود ييت منظومه روستاي، تعداد جمع2شکل 

در  19895ت يبه حداقل جمعنفر  23166از  ،1315خود در سال  يتيجمع اوجن بخش از يت اي. جمعدهديمنشان 

 دا کرده است.يدرصد تنزل پ 15 حدوددر  1395سال 
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 گر خدابندهيد ييروستا يهامنظومهنسبت به  سجاس رود ييت منظومه روستايرات تعداد جمعيي: تغ2 شکل

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 

ساله  25( خدابنده در افق يهابخش) هامنظومه يتيرات سهم جمعييتغ 3 شکل، در 2 شکلبا توجه به اطالعات 

 ه شده است.سيگر مقايباهم د 1395-1345

 

 134۵-13۹۵ساله  ۵5خدابنده در افق ( يهابخش) هامنظومه يتيرات سهم جمعيي: تغ3شکل 

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:
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خدابنده  يمنظومه سجاس رود در مجموع روستاها يسال گذشته اندازه روستاها 52در  دهديمنشان  شکلن يا

 1345درصد در سال  22.98بخش سجاس رود از  يتيت شده است و سهم جمعيتقو يو سپس اندک ترکوچکابتدا 

 افته است.يتنزل  1395درصد در سال  22.42به 

اهده خدابنده مش يي( چهار منظومه روستالومتريک)نفر در  ييت روستاير نقشه پراکنش تراکم جمعير زيدر تصو

، ، خرارودرود نهيبز يهادهستانب در يخدابنده به ترت ييت روستايجمع يهاکانون دهديم. نقشه فوق نشان شوديم

 را در ييباال نسبتاً يتيتراکم جمع ،سجاس رودبخش  سجاس رود. دهستان اندافتهيحومه و سجاس رود تمرکز 

 شهرستان خدابنده دارد. يهاروستا

خدابنده ييچهار منظومه روستا ييت روستاي: پراکنش تراکم جمع4شکل 

گر يد يهامنظومهسه با يدر مقا سجاس رودکليدي معرف جايگاه منظومه  يهاشاخصو  رهايمتغ، 2جدول شماره 

 .دهديمخدابنده را نشان 
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 هامنظومهبيان وضعيت موجود  يهاشاخص: متغيرها و 2جدول 

 يمرکز سجاس عنوان متغير/ شاخص رديف
نه يبز

 رود
 منبع سال واحد افشار

جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

1 
توان نگهداشت جمعيتي )نرخ رشد شاخص 
نسبت جمعيت منظومه به جمعيت روستايي 

 (1731تا  1731استان در دوره 
 درصد -38.5 13.9 9.8 6.5

95-
12 

  

2 
 تيبه کل جمع ييت روستاينسبت جمع

 (ييو روستا يمنظومه )شهر
 33 59 1395 درصد 69 82 48 14

 315 441 1395 نفر 134 614 695 414 ت روستايسرانه جمع 7

4 
درصد  11شاخص تمرکز جمعيت روستايي )

 يجمعيت روستايي در چند درصد روستاها
 سکنه قرار دارند( يدارا

   1395 درصد 15.6 21 19 22

1 
در حال تحصيل به  آموزدانشدرصد 

 ساله 91تا  1جمعيت 
   1396 درصد 64 12 12.6 12.3

 352  1396 رمتيليم 212 364 342 312 متوسط بارش ساالنه 6

3 
 يهاآبشاخص تمرکز برداشت منابع 

عميق و نيمه  يهاچاهدرصد  11) ينيرزميز
 (دانشدهعميق در چند درصد روستاها توزيع 

   1391 درصد 3 8 12 9

8 
خوب به  يزيبا حاصل خ يهانيزمنسبت 

 کشاورزي يهانيزم
   1395 درصد 3.5 18.1 6 5

3 
ه متوسط ب يزيبا حاصل خ يهانيزمنسبت 

 کشاورزي يهانيزم
   1395 درصد 42.4 66.3 54 66

11 
 11 تا 1کم شيب ) ينسبت اراضي کشاورز

 درجه( به کل اراضي کشاورزي
   1395 درصد 61 85 11 14

11 
 يآبي به اراض يهانيزمنسبت مساحت 

 کشتقابل
   1391 درصد 2.5 12 11 15

   1391 درصد 2.23 5.5 5 2.5 ق در روستايعم يهاچاهسرانه  12

17 
در  يق و دستيمه عمين يهاچاهسرانه 

 روستا )اعالم شده(
   1391 درصد 2 12.2 5.2 9.5

     ـ 3 1 2 ينيرزميز يهاآبرتبه افت  14

11 
 نسبتاًد و يش شديبا فرسا يسهم اراض

 ديشد
   1395 درصد 54 15.25 42.53 32

   1398 رأس 36.3 22.3 11.2 22.4 سرانه تعداد دام سبک در هر خانوار 16

   1398 رأس 2.4 2.2 1.5 1.9 ن در هر خانواريسرانه تعداد دام سنگ 13

18 

+ داراي 21نسبت روستاهاي با خانوار 
شرب  آبمشکالت شديد و خيلي شديد 
 (بشر آب)شبکه توزيع و وجود منابع سالم 

   1391 درصد 53 28 31 25

13 
+ با مشکالت 21نسبت روستاهاي خانوار 

 محدوده طرح هادي
   1391 درصد 34 21 25 16

21 
گازکشي + 21نسبت روستاهاي با خانوار 

 شده به کل روستاها
   1391 درصد 43 11 12 13

   1395 درصد 6 8.5 1 4.8 نينسبت اشتغال زنان به کل شاغل 21

22 
شترين تعامالت اقتصادي برون يب

 با شهرهاي يشهرستان
تهران، زنجان، 
 هيقم، سلطان

تهران، 
خرمدره، 
 زنجان،

قم، 
تهران، 
 کرج

 جار،يدار، بيق
تهران، قم، 

 کرج
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 يتيجمع نييپاوزن  يمثبت ول رشد دهندهنشان، هابخشر يرود با سا سجاسبخش  يديکل يهاشاخصسه يمقا و 

ت روستاها، يمتوسط جمع ترکوچکاندازه ، نه روديو بز يمرکز يهامنظومهساال ذششته نسبت به   25منظومه در 

، يرمجاز از منابع آبيبرداشت غ، ينيرزميز يهاآبع نامتوازن منابع ي(، توزي)شرب و کشاورز يمنابع آب يفقر نسب

 يرويتنوع عرضااه نزنان و تعامل با مرکز بخش و مرکز اسااتان اساات   نييپاش کمتر خااک، اشااتغاال   يفرسااا

در  خدابنده يمنظومه به جهت استقرار در خط توسعه صنعت يتنوع صنعت ين است ولييمنظومه پا يرکشااورز يغ

 قرار دارد  يت بهتريوضعدر شهرستان،  يهامنظومهر يساسه با يمقا

 غالب منظومه و اشتغال يساختار اقتصاد -1-2

ت دام سبک(، يبا محور ي)زراعت و دامدار يکشاورز يبر محورها سجاس رود ييمنظومه روستا يساختار اقتصاد

راعت زشکل گرفته است.  (يشميو ابر ي)فرش پشم يع دستيصناگر و يروستا و مناطق دخارج از کار به  يرويعرضه ن

 نسبت به زراعت دارد. يشتريدر مجموع وزن ب يبخش دامدار .باشديم سجاس رود يدرآمدبخش غالب  يو دامدار
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 سجاس رودمنظومه  يدرآمد يمنابع اصل: ۶ شکل

 
 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 

روستا4و آبي محدود به ( همه روستاها)گندم ديم •

(روستاهاي داراي اب هاي عميق)سيب زميني •

( /صرفا خود مصرفيدرصد سطح کشت گندم، 12)جو •
حبوبات

(عمدتا گردو، انگور، زرد آلو)محصوالت باغي •

زراعت و باغباني

(راس122222)دام سبک •

(راس11222)دام سنگين •

مرغداري•

دامداري

(نفر شاغل212) فرش پشمي •

(نفر شاغل212)قالي ابريشم •

(   22)گليم بافي •

(32)چاقو سازي •

(92)خياطي •

صنايع دستي و کارذاهي

(نفر شاغل452)مشاغل ساختماني •

(نفر شاغل252)امور اداري و شرکت ها •

(نفر252)معدن کار •

(نفر شاغل152)نانوا•

نيروي کار ساده و فصلي•

عرضه نيروي کار يا مشاغل خارج  
روستا 
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. دهديممنظومه را نشان  يکار شاغل در روستاها يرويغالب ن يرکشاورزيغ يهاحرفهو  هامهارتر يجدول ز

 يکار ساده فصل يرويو ن يياطراف، نانوا يهاشرکتو  کشورکار در معادن ، يو پشم شميفرش ابر، يمشاغل ساختمان

 .باشديم سجاس رودمهم منظومه  يهاحرفه از

 غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 3جدول 

 که در روستا شاغلند ير کشاورزيغ يحرفهمهارت و  نام روستا

 ي/ چاقو سازي/ مشاغل ساختمان هاشرکت/يامور ادار بوالماجي

 هاشرکت/ ي/ مشاغل ساختمانيامور ادار ارقين

 کشلولهبرق کار و  ذوينق

 يباففرش/ کشلولهو  کاربرق گوران

 کاريکاشبنا و  چنگور

 رکار خودرويتعم چالخور

 ير پزيو ش يباف جوراب اسپرين

 يم بافيو گل ياطيخ خمارك

 راننده شوراب

 کارمانيس زرند

 آرماتوربند، گچ بر و کارمانيس خنداب

 يرپزيش دولجين

 شميابر يفرش باف دابانلو

 يفرش باف اقبالغ سفلي

 (07) يباففرش چنگوري

 ي/ مشاغل ساختمان هاشرکت(/ 07پشم ) يباففرش ده جالل

 يکارگر فصل چراغ حصاري

 / معدنيکارگر فصل سرين دره

 يباففرشمان، پرهام/ يکارگر کارخانه س مجيداباد

 يمشاغل ساختمان خوش

 هاشرکتکار در  دآباديمز

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 
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 ييفضا يوندهايپ -1-3

 الف: جريان محصول )توليد(

نمايش داده شده است. البته، شايان ذکر است که جريان  سجاس رودمنظومه ( جريان محصول )توليد( 1) شکل

در منظومه عالوه بر محصوالت زراعي و دامي که در تمامي روستاهاي اين منظومه وجود  هاآنه يو مواد اولمحصول 

 شود.ز ميينيز در برخي روستاها در داخل منظومه ن يقالداشت، شامل توليد فرش و 

رود  ها، مرکزيت جريان محصول در منظومه سجاسکه از نمودار مشخص است، با توجه به اندازه گره طورهمان

ود شباشد. همچنين، با توجه به شکل مشخص ميمي سلطانيهو  ، قمتهرانسجاس،  قيدار، زنجان، يهاگرهمربوط به 

ها در داخل منظومه ميزان و شدت جرياناي داشته و منظومهکه جريان محصول در اين منظومه بيشتر حالت برون

شش روستاي چوزک، مزيدآباد،  دهديمنشان  تر است. نتايج به دست آمده از نظر شدت جريان محصولکمتر و ضعيف

رود به خود  حجم جريان محصول را در منظومه سجاسن يشتريبمجيدآباد، زرند، آقبالغ سفلي و خوش به ترتيب 

 اند.اختصاص داده

 محصول )توليد( در منظومه سجاس رود جريان :۷ شکل
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 ان افراد )سفرهاي شغلي(يب( جر

باشد، نمايش داده شده رود که شامل سفرهاي شغلي روستاييان مي ( جريان افراد منظومه سجاس8) شکلدر 

داللت بر اهميت آن گره از نظر تعداد روابط با  هاگرهاست. در اين نمودار، ضخامت بردارها بيانگر شدت جريان و اندازه 

 ها دارد.ساير گره

 افراد )سفرهاي شغلي( در منظومه سجاس رود جريان :۸ شکل

 

به ترتيب  ، چنگوري و خندابمحمدآبادينگجه، مزيدآباد، چوزک، ا خروج، روستاهاي ياز نظر شدت جريان ورود 

 در اين بخش آن توجهقابلاند. نکته رود به خود اختصاص داده بيشترين تعداد سفرهاي شغلي را در منظومه سجاس

است که در روستاي مزيدآباد بيشتر اين شدت به ورود نيروي کار به اين روستا اشاره دارد، به نحوي که تعداد 

 شوند.زميني وارد اين روستا ميداشت سيببرمانزي از کارگران از کردستان به ويژه در توجهقابل

 ت، کرج و اصفهانيمستقر در جاده ترانز يهاشرکتقيدار، سجاس، تهران، زنجان، سلطانيه، ابهر، خرمدره،  يهامکان

 کار منظومه را دارا هستند. يرويورود ن يهاگرهن يشتريب

 

 سجاس رود ييروستا منظومهدر توسعه  رذشاريتأث يهاتيمحدودو  هاتيقابل -1-4

 هاتيقابل -1-4-1

اثرگذار بر توسعه  يهاتيها( در منظومه ارائه شده است. قابلها و فرصتت )متأثر از قوتيقابل 34ر يدر جدول ز

 اند.شده يبنددسته طبقه 6هاي اثرگذار بر توسعه منظومه در تياند. قابلشده يبنددسته طبقه 6منظومه در 
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 سجاس رود ييتوسعه منظومه روستا يهاتيقابل: 4جدول 

 
 تيقابل يبندطبقه

1 

 کياکولوژ

و  يدارآبخوانت يمنظومه با قابل يو شمال يدر بخش جنوب هاآبو روان  يسطح يهاآبوجود رودخانه سجاس رود و 

 رهياستخر ذخ

 و چوزوک( ي)ده جالل و زرند و در مرحله دوم آقاجر يت گردشگريبا قابل يوجود روستاها 2

 مجاورت با سد گالبر 3

 و استخر ذخيره يدارآبخواندر بخش جنوبي منظومه با قابليت  هاآبي سطحي و روان هاآبامکان کنترل و تجميع  4

 زيحاصل خ نسبتاً يهانيزم 5

6 

 ياجتماع

و 

 يفرهنگ

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

 روستا( 6از روستاها )در  يدر بخش يشرب و کشاورز آبن مهاجرت با وجود فقدان يينرخ پا 1

 يجيترو يو کشاورز ياحرفه، يفن يهاآموزشت توسعه يظرف 8

 مناسب روستاها در جهت توسعه روستا يمذهب - يت مشارکت اجتماعيوجود ظرف 9

 يقوم يهانزاعو  يل محوريو ا يفه بنديفقدان طا 12

 در منظومه يخيو تار يو آثار فرهنگ يخيسابقه تار 11

12 

 ياقتصاد

 زرند و ده جالل يت روستاهايبت محور يره ارزش گردشگريتوسعه زنج

 ليمنتال اصيبه دورگه س يريش يگاوها نژاداصالح  13

14 
خمارک و  ياگلخانه، مجتمع يخدابنده با استقرار شهرک صنعت ياز استقرار منظومه در خط گسترش صنعت يمندبهره

 يگردشگر – يتيرامون جاده ترانزيپراکنده پ يهاشرکت

 ر الگو کشت و زرعييبه تغ يدهجهتف وام يتعر 15

 محدود دام سبک و توسعهنگهداشت و پرورش دام سبک  يوربهرهل ارتقا دانش و يپتانس 16

 آبره يذخ يدر استخرها يگذارهيسرمات يظرف 11

18 

 يکالبد

 يانرژ يهاحاملپوشش کامل شبکه برق و 

19 
احشام در  آب نيتأممشکل  يدارا يدام در روستا آبشخورو  آب يمترمکعب 12تا  5ره يگاه ذخيجا يا اجراياحداث 

 تابستان

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

 شبکه بهداشت يپوشش نسب 21

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز 22

 ييپوشش کامل مدارس ابتدا 23

 بزرگ يدر عمده روستاها ييغالب مسکن روستا يبخشاستحکامو  يبازساز 24

25 

 يتيريمد

 روستا ياقتصاد يهاتياولوبه  افزودهارزشاز محل  هاياريدهاز اعتبارات  يبخش يدهجهتت يقابل

 کرد به موضوع محدودهير رويين در روستا با تغيمت زميق يسازارزانت يقابل 26

 ل به احسنيموقوفه و استفاده از قاعده تبد يدر روستاها يگذارهيسرماصدور اسناد  21

 اشتراک گاز يدرون روستا مثل مشروط شدن اعطا يدر طرح هاد هاييبازگشا يبرا يياجرا يحقوق يهاهيرو اتخاذ 28

 افزودهارزشت تعريف الگوي انگيزشي براي تعيين اعتبار دهياري روستاها از محل ماليات بر يقابل 29

 آبدر حوزه  يگذارهيسرماکرد نسبت به ير روييتغ يريپذامکان 32

 و مشارکت اهالي هاياريدهت اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات يقابل 31

32 
سازمان 

 ييفضا

 چوزوک يه صنعتيجاد ناحياقابليت 

 حفظ و افزايش جمعيت دهستان اقبالغ با سرمايه گذاري در ذخيره منابع آبيت يقابل 33

 و چوزوک( ي)ده جالل و زرند و در مرحله دوم آقاجر يت گردشگريقابل 34
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بيشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه  يکياکولوژ يهاتيظرف يو برخ ياقتصاد يهاتيدهد قابلي، نشان م6شکل 

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

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

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

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

 سجاس رود ييروستا يت اصليقابل 25 يبندتياولو :۹شکل 

 

 

ل يرند که در جدول ذو مهارتي داراي قابليت برندسازي و تقويت وجود دا خاصمشاغل  سجاس روددر منظومه 

 مشخص شده است.

 داراي قابليت برندسازي و تقويت در منظومه سجاس رود مهارتي مشاغل خاص و: ۵جدول 

 نام روستا

نه برند يزم

ت يقابل يساز

 موجود روستا

 برآورد

ميداني 

اشتغال 

 )نفر(

برند 

 پيشنهادي
ا يحوزه فروش 

 خدمات

 يمشاغل ساختمان غالب روستاها 
تهران، کرج و  عمدتاً   412

 شمال

 زنجان  322 مي/ گل شميابر يقال، خوش و خندابدابانلو، چنگوريعمدتاً در 

 داريبازار زنجان و ق  212 خامه يفرش باف گوران، اقبالغ سفلي، ده جالل، مجيدابادعمدتاً در 

  

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

…وجود رودخانه سجاس رود و اب هاي سطحي و روان اب ها در بخش  

اصالح نژاد ذاوهاي شيري به دورذه سيمنتال اصيل

سرمايه ذشاري در استخرهاي ذخيره اب

…د و در  ده جالل و زرن)وجود روستاهاي با قابليت توسعه زنجيره ذردشگري 

…وزن ظرفيت اکولوژيک براي حفظ نسبي جمعيت در کل منظومه و افزايش

…تقرار بهره مندي از استقرار منظومه در خط ذسترش صنعتي خدابنده با اس

ايجاد ناحيه صنعتي چوزوک

…راي  تغيير رويکرد نسبت به سرمايه ذشاري در حوزه اب و ايجاد شرايط ب

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

…ي ارزان سازي قيمت زمين و کاهش محدوديت دسترسي به زمين مسکون

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

ظرفيت توسعه آموزش هاي فني، حرفه اي و کشاورزي ترويجي

تعريف وام صنعتي سازي به جاي توسعه دام سبک

…ايجاد محور تندرو و کند رو در جاده اصلي در روستهاي ده جالل، خمارک 

…فالته تکميل شبکه دسترسي همه روستاها به شبکه راه هاي روستايي اس

تعريف وام جهت دهي به تغيير الگو کشت و زرع
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 هاتيمحدود -1-4-2

بر  اثرگذار يهاتيمحدوددها( در منظومه ارائه شده است. يو تهد هاضعفاز  متأثرت )يمحدود 43ر يدر جدول ز

 يکيف را ندارند. عوامل اکولوژيا تخفيت کاهش يقابل هاتيمحدود. همه اندشده يبندطبقهدسته  6توسعه منظومه در 

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

 هستند. يبعد

 سجاس رود ييتوسعه منظومه روستا يهاتيمحدود: ۶جدول 

 تيمحدود يبندطبقه  

1 

 کياکولوژ

روستا  13شرب( در  آبا مشکل کمبود منابع يع و يا توزيشرب )مستعمل شدن شبکه انتقال  آب نيتأمت يمحدود

 ديار شدياز متوسط تا بس

 نگجه و شورابين، ده جالل، يژه در ارقيمراتع روستا توسط معادن به و يب و نابوديتخر 2

 هايهمدانبه  يااجاره يهانيزمژه يبه و ينيزمبيسکشت  يدارا يهانيزمب منابع خاک در يتخر 3

 روستا 19منظومه در  يژه در مناطق شماليبه و يسطح آبمنابع  يو خشک يکشاورز آبا افت يت يمحدود 4

 مان و معادنيتوسط کارخانه س يکشاورز يب اراضيتخر 5

 ينيرزميز يهاآباز  رمجازيغبرداشت  6

8 

و  ياجتماع

 يفرهنگ

 يو اعتماد به نهاد ياريو کاهش تعاون و هم يکاهش اعتماد اجتماع منشأبا  يه اجتماعيکاهش سرما

 ر جهادينظ يدولت

 ژه دخترانيدر مقطع متوسطه به و يدرصد 52ش از يل بيترک تحص 9

 روستا 15نرخ مهاجرت باالتر از متوسط در  12

11 
در  ييز مدارس راهنمايه و نيهر پا يت و فقدان معلم اختصاصيبا کاهش جمع آموزشت يفيکاهش ک

 غالب روستاها

 يکشاورز يجيترو يهاآموزش ياثربخشفقدان  12

13 
با منابع  يژه در روستاهايل اطالعات به ويو تکم يف و عدم صداقت در جلسات مشارکتيضع يهمکار

 رمجازيغ يهاآب

14 
 ياز به کار بر رويل عدم نيفرهنگ کار به دل يو فراموش ياز عادت به کار سخت در دوره نوجوان يدور

 يميد عمدتاً يهانيزم

 کارانيش بيو افزا يفقدان عالقه به معدن کار 15

16 

 ياقتصاد

 يهاتيمحدود)

 (يعموم

 مت محصوالت و ارسال عالئم اشتباهياد قيرات زييتغ

 دام ير بااليبا مرگ و م يکامالً سنت يدامدار 11

 يبرداربهره يهانياس کوچک زميمق 18

 يسنت ياريآب يهاهدر رفت آب با روش 19

 ه توسط عمده مالکانيمحدود با خروج سرما يگذارهيسرما 22

 نه کشتيبه يفقدان الگو 21

22 

 ياقتصاد

 يهاتيمحدود)

 (ياختصاص

 (هايهمدانتن در هکتار  12و  يتن اهال 42) ينيزمبيسن در ييپا عملکرد

 هااستانر يسا کارانينيزمبيسبه  ينيزمبيسکاشت  ين براياجاره زم 23

 دام ياحداث و محل نگهدار ينداشتن اعتبارات برا 24

25 
منظومه و  يدرصد روستاها 42 درگندم  يميد يهانيزممحدود  يريو اشتغال پذ يه بودن کشاورزيم پايد

 ک نفر اشتغال ناقص(يهکتار  15جاد اشتغال و درامد )هر يم در اين ديت زميمحدود

 درصد( روستاها 16)1ق توسط يعم يهاچاهدرصد  15 يبرداربهرهع نامتوازن يتوز 26
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 سجاس رود )دنباله( ييتوسعه منظومه روستا يهاتيمحدود: ۶جدول 

 تيمحدود يبندطبقه  

21 

 يکالبد

 روستا 1ل شدن محدوده در يل تکميمهاجرت به دل يريگشکلت توسعه روستا و يمحدود

28 
وه ا نحيشرب و  آبا مشکل کمبود منابع يع و يتوزا يشرب )مستعمل شدن شبکه انتقال  آبت شبکه يمحدود

 ديار شديروستا از متوسط تا بس 13( در آب يهامجتمعع از يتوز

 ييروستا يمسکون يمطلوب واحدها يعدم نوساز 29

 مجاور ياچه سد در دو روستاير شدن فاضالب به دريسراز 32

 ديبا مهاجرت شد يرها شده در روستاها در روستاها يهاخانهدر  يوانات موذيتجمع ح 31

 کمبود امکانات ورزشي مانند باشگاه و سالن ورزشي 32

33 

 يتيريمد

 / فقدان يبخش يگذاراستيسناعادالنه در اجرا و  ينامتوازن و در موارد يه هايرو

 يعياز شخم زدن منابع طب يعيژه منابع طبيبه و يمتول ينهادها يريگيعدم ممانعت و پ 34

 يدرصد قانون 1.5مراتع و عدم پرداخت  بيتخرل ياز معادن به دل يد اهاليه شديگال 35

 ژه در حوزه داميبه و يجهاد کشاورز يکاربرد يهاآموزشف بودن يضع 36

 يبانک يهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و  31

 صدور مجوزها برنهيهزو  برزمان، ير طوالنيمس 38

 در گذشته يم طرح هاديدر تنظ يمشارکت محدود اهال 39

 شرب آبت يدر تابستان و محدود يشرب در بخش کشاورز آبمصرف  42

 مه محصوالتياستفاده از بعدم  41

42 
 ييسازمان فضا

 با مهاجرت زياد از دهستان اقبالغ و تامين خدمات دل فضايي ساختار جمعيتياعدم بهره برداري از مزيت سد گالبر، عدم تع

 کبودرآهنگ –دار يق -ه ياحداث جاده دو بانده سلطان شرفت محدوديپ 43

 

 يهاتيمحدود يبندتياولومستندات وزن  يبندجمعو  ياطالعات ثبت، يدانيجدول فوق، اطالعات م اساس بر

 يهاتيمحدوددرصد مشکالت و  82ش از ير بيز يهاتيمحدودص شده است. ير تلخيتوسعه در منظومه در نمودار ز

 .شونديممنظومه را شامل 
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 سجاس رودمنظومه  يت اصليمحدود 23 يبندتياولو :15شکل 

 

 

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

 هب عمدتاًاقتصاد منظومه . باشديمدر استان  يکياز نظر توان اکولوژ متوسط يهامنظومه، از سجاس رودمنظومه 

ر ينظ ياقتصاد يجانب يهاتيفعالوابسته است و  کار به خارج از روستاها يروين و عرضه ني، دام سنگدام سبکزراعت، 

 .اندمنظومه يروستاها يدرآمدمنابع ر يسا از يو خدمات يمشاغل خانگ و يفرش و قال

عه منظومه . توسباشديمن منظومه يمحور توسعه ا ،هيپا يو صنعت يه به اقتصاد خدماتيپا ياز اقتصاد کشاورز انتقال

خش در ب يديکرد مسائل کلين رويتوجه به ا. با است يوربهرهش اشتغال به همراه ارتقا يمد با افزامستلزم بهبود درآ

 منظومه شامل: يديمسائل کل وارفهرستبه صورت  ين روياد شده است، از اي يريگجهتجهت تحقق دو 

 نين دام سبک و سنگييبازده و عملکرد پا -1

و احداث  هاآنره يذخ در يو عموم يخصوص يگذارهيسرما لزومو  هاآبو روان  يسـطح يهاآب هدر رفت -2

 ا لوله انتقاليکانال 

رب ش آبت يا محدوديشبکه  يشرب با توجه به فرسودگ آبدر خطوط انتقال و توزيع  يگذارهيسـرمالزوم  -3

 هاروستا درصد 32حدود در 

 د در چوزوکيجد يه صنعتيجاد ناحيو ا خمارک ياگلخانه يهامجتمعل در توسعه يتسه -4

 آبادد يو سردخانه در چوزوک و مز چندمنظوره يلزوم احداث انبارها -5

 )ده جالل و زرند( يره گردشگريتوسعه زنج -6

 آبادد يده جالل، خمارک و مز يهاادر روست يدر جاده اصل کندروجاد محور تندرو و يا -1

 مشخص شده يدر روستاهاطرح هادي با اصالح  يبه زمين ساخت منازل مسکون يت دسترسيرفع محدود -8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

…محدوديت يا افت آب کشاورزي و خشکي منابع اب سطحي به ويژه در مناطق  

تغييرات زياد قيمت محصوالت و ارسال عالئم اشتباه

دامداري کامال سنتي با مرگ و مير باالي دام  

مقياس کوچک زمين هاي بهره برداري

…ل  مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشک)محدوديت شبکه اب شرب 

…ل  مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشک)محدوديت تامين اب شرب 

[1]رويه هاي نامتوازن و در مواردي ناعادالنه در اجرا و سياست ذشاري بخشي

هدر رفت آب با روش هاي ابياري سنتي

فقدان تسهيالت صنعتي سازي دام سبک  

روستا1۵نرخ مهاجرت باالتر از متوسط در 

…45ديم پايه بودن کشاورزي و اشتغال پشيري محدود زمين هاي ديمي ذندم در

روستاها( درصد1۶) ۷درصد چاه هاي عميق توسط ۷۵توزيع نامتوازن بهره برداري 

برداشت غير مجاز از ابهاي زير زميني

سرمايه ذشاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده مالکان

…جه و  تخريب و نابودي مراتع روستا توسط معادن به ويژه در ارقين، ده جالل، ينگ

ضعيف بودن آموزش هاي کاربردي جهاد کشاورزي به ويژه در حوزه دام

…ه در  محدوديت توسعه روستا و شکل ذيري مهاجرت به دليل تکميل شدن محدود

…و کاهش سرمايه اجتماعي با منشا کاهش اعتماد اجتماعي و کاهش تعاون و همياري

درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران۵5ترک تحصيل بيش از 

…م  دوري از عادت به کار سخت در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کار به دليل عد

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

درصد قانوني۵ 1ذاليه شديد اهالي از معادن به دليل تخريت مراتع و عدم پرداخت 

مراحل سخت و آزار دهنده تضمين هاي بانکي
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، نيژه در ارقيبه و هابه روستا معادن ان با پرداخت عوارضييجاده و درامد روسـتان رفتن مراتع، يجبران از ب -9

 دامداران از اداره منابع جهت حذف دام در مرتع يز جبران حقوق عرفيو ن نگجه و شورابيده جالل، 

استخر ن، ينو ياريآب يهاروشاستفاده از  يالت برايتسـه ياعطا زمانهمو  آبرمجاز يمقابله با برداشـت غ -12

 يدارآبخوانره و يذخ

 مانده راه شوسه روستاها نمودن قطعات آسفالته -11

در  يگذارهيسرمااسناد موقوفه در صورت  يش اشـتغال با واگذاريافزا يمشـارکت هدفمند اوقاف در راسـتا -12

 زااشتغال يهارسته

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

 اندازچشم -2-1

 ياقتصاد يهايتوانمند يبر ارتقا يدار مبتنيست برخوردار از درامد پاي، منظومه ا1425در افق  سجاس رودمنظومه 

و  يجتماعا يفرهنگ يک منظومه، ارتقا و توانمندسازيت اکولوژيت ظرفيه بر حفظ و تقويبا تک تيجمع حفظو با توان 

 است. يآموزش

 يکل اهداف -2-2

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

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

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

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

 ر ارائه شده است:يک در شکل زيروش به صورت شمات
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 ييروستا يهامنظومهداذالس در  ياشبکهند يبا مالحظه فرا ياتوسعه يريذجهتاهداف و  انتخاب ي: الگو11 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرد و مالحظه ين رويبا هم است. يوربهرهش اشتغال به همراه ارتقا يمد با افزام بهبود درآتوسعه منظومه مستلز

 يهاتيابلقو انتخاب  يرين امکان بالقوه کاهش پذيبا باالتر يهاتيمحدودق انتخاب ياز تلف داگالس ياشبکهاقتصاد 

 .باشديمتوسعه منظومه  يکل ر به عنوان اهدافيز ي، راهبردهايرين امکان بالقوه ارتقا پذيقابل ارتقا با باالتر

 منظومه ياقتصاد يدار و توانمنديارتقا درامد پا .1

 ک منظومهيت توان اکولوژيتقو وحفظ  .2

 يو آموزش ياجتماع يفرهنگ يندسازمو توان ارتقا .7

 منظومه يريو سکونت پذ يارتقا امکانات رفاه .4

 يامنظومهدرون  ييفضا يوندهايت پيتقو .5

 ييروستا يهامنظومهتوسعه  يياجرا هااستيسراهبردها و  -2-3

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

ا ي يو نهاد متول هاتيقابلق تنگناها و يمستخرج از تلف ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردهار يزجدول  ي آن است.هاتيقابل

 .دهديمرا نشان  راهبرد يوابسته به اجرا

 

کاهش 

 هايتمحدود

  ءارتقا

 هايتقابل

 

 ق:ياهداف با تلف بندييتاولو

 يرين امکان بالقوه کاهش پشيبا باالتر هاييتمحدودانتخاب 

 يرين امکان بالقوه ارتقا پشيقابل ارتقا با باالتر هاييتقابلانتخاب 
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 يمتول يو نهادهاتوسعه منظومه  ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردهابسته  :۷جدول 

 رديف
بندي طبقه

 راهبردها
 نهادهاي متولي اقدامات

1 

ارتقا درامد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه

هاي طرحزا طبق جدول پيوست هاي اشتغالتسهيالت به واحدها و کارگاه

 هازايي و با تأکيد بر جدول اولويتاشتغال

هاي ارائه دهنده ارگان

  تسهيالت

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

 نژاد به دام سنگين سمينتال

جلب مشارکت مردم / جهاد 

 کشاورزي

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

 هاي پر آبهاي دائمي و قناتبه وِيژه براي چشمه

جلب مشارکت مردم / جهاد 

 کشاورزي

 جهاد/ صمت اي خمارکهاي گلخانهتسهيل در توسعه مجتمع 4

 توسعه زنجيره گردشگري ) زرند (  5
بخشداري/ صنايع دستي/ 

 هاي تسهيالت دهندهارگان

6 

گذاري هاي سرمايهها و ايجاد تعاونيعمده مالکان دهستانفهرست بندي 

گذاري به ويژه ذخيره آب با تسهيالت هاي سرمايهعمده مالکان و ارائه طرح

 مناسب

بخشداري / فرمانداري / 

هاي ارائه دهنده ارگان

 تسهيالت

1 
تصويب و پيگيري اجراي الگوي بهينه کشت ناحيه يا روستاهاي همسان 

 منابع آبي در جهاد کشاورزي شهرستانداراي 

جلب مشارکت روستاييان / 

 جهاد کشاورزي

 ها،  صنايع تبديلي سيب زميني و گوجه فرنگيگذاري در سردخانهسرمايه 8
هاي ارائه دهنده /ارگانصمت

 تسهيالت

1 

ارتقا و 

توانمندسازي 

فرهنگي 

اجتماعي و 

 آموزشي

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

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

اي / جهاد فني حرفه

 کشاورزي

2 
محدود نمودن وعده دهي توسط مسئوالن به روستاييان جهت جلوگيري از 

 رسانينتيجه نظير طرح کارا، آبهاي بيآثار منفي وعده
 استانداريفرمانداري/ 

3 
ارسال راهنماي مشارکت اقتصادي روستاييان به سازمان تبليغات اسالمي 

 جهت نشر در روستاها
 اوقاف / تبليغات اسالمي

4 
دهي اي مهاجرت در روستاهاي با مهاجرت باال و اولويتتمرکز بر داليل نقطه

 هابر تخصيص برخي از اعتبارات به آن
 بخشداري / فرمانداري

ارتقا امکانات  1

رفاهي و 

سکونت پشيري 

 کالبدي منظومه

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

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

2 
همکاري استانداري و دادگستري در جهت تصويب دستورالعمل تخريب و 

 هاي رها شده در روستاهاي با مهاجرت گستردهخانهتسطيح 
 استانداري / دادگستري

 اداره تربيت بدني توسعه امکانات ورزشي مانند زمين، باشگاه و سالن ورزشي 3

1 

حفظ يا تقويت 

توان اکولوژيک 

 منظومه

 صمت فرمانداري/  الزام به پرداخت حقوق قانوني اهالي به دليل تخريب منابع و مراتع روستا

2 
آموزش، کنترل و نظارت از سوي مراجع در جلوگيري از تخريب منابع خاکي 

 زمينيهاي کشت سيبدر زمين

اي / جهاد فني حرفه

 کشاورزي

  محيط زيست استفاده از ابزارهاي کنترل انتشار آلودگي کارخانه سيمان 3

4 
استفاده از مقابله با برداشت آب غيرمجاز و همزمان اعطاي تسهيالت براي 

 داريهاي آبياري نوين، استخر ذخيره و آبخوانروش
  ايآب منطقه

1 
هاي اصالح رويه

مديريتي و ارتقا 

افزوده به ها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياريجهت

 هاي اقتصادي روستا به جاي رويکرد کالبديزيرساخت
 سازمان مديريت

2 
ردار نهايي بترويجي جهاد با تأکيد بر اثربخشي آن براي بهره بازبيني سياست

 هاي ترويجيو اولويت دادن به دام در برنامه
 جهاد کشاورزي
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 رديف
بندي طبقه

 راهبردها
 نهادهاي متولي اقدامات

3 
وري بهره

 مديريت

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

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

 تسهيالت به روستا

 سازمان مديريت

 تعريف وام صنعتي سازي به جاي توسعه دام سبک 4

سازمان مديريت و 

هاي ارائه دهنده ارگان

 تسهيالت

5 

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

هايي چون توفيق در کاهش مهاجرت، افزوده با مالحظه شاخصارزش

 درصد اعتبار روستاها  22مشارکت جمعي در تعيين 

 سازمان مديريت / بخشداري

 بخشداري مشارکت اهاليها و اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياري 6

 فرمانداري/ صمت  الزام به پرداخت حقوق قانوني اهالي به دليل تخريب منابع و مراتع روستا 1

8 
مشارکت هدفمند اوقاف در راستاي افزايش اشتغال با واگذاري اسناد موقوفه 

 زاهاي اشتغالگذاري در رستهدر صورت سرمايه
 اداره اوقاف

9 
کود و جو کنسانتره به دليل فساد در توزيع و اضافه نمودن حذف يارانه از 

 آن به قيمت خريد کندم و جو
 ريزي استانشوراي برنامه

 فرمانداري ها و مشارکت اهالياجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياري 12

تقويت  1

پيوندهاي 

فضايي درون 

 ايمنظومه

 کشاورزيجهاد  ايجاد ناحيه صنعتي چوزوک

 اداره راه در ذخيره منابع آبي حفظ جمعيت مرکز دهستان اقبالغ با سرمايه گذاري 2

3 
ايجاد محور تندرو و کندرو در جاده اصلي در روستاهاي ده جالل، خمارک و 

 مزيد آباد
 اداره راه 

 

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 

 توسعه بخش ياقتصاد شرانيپ يمحورها -2-4

کشي انتقال آب از منابع چشمه يا قنات/ تشويق و گذاري يا کاناللوله ژئوممبران آبدر استخرهاي ذخيره  يگذارهيسـرما -1

حفظ جمعيت مرکز دهستان گذاري روسـتاييان در حوزه آبياري، تسـهيالت کاشـت با تي / ايجاد چارچوب براي سـرمايه

 اقبالغ با سرمايه گذاري در ذخيره منابع آبي

تباف ي دسهافرشرستوران باغي بين راهي با فروشگاه ايجاد آبشـار طبقاتي،  :(با اولويت زرند) يگردشـگرره يتوسـعه زنج -2

 ، کارگاه هاي وابستهگل محمدي گلستان ي اقامتي،هاباغ باغچهبوم گردي /  خانه ي،درمانآب روستا،

به  گذاريسرمايه يهاطرحعمده مالکان و ارائه  گذاريسرمايه يهايتعاونو ايجاد  هادهسـتانفهرسـت بندي عمده مالکان  -3

 با تسهيالت مناسب آبره يژه ذخيو

/ سردخانه/ صنايع تبديلي شير ، گندم و  چوزوک يه صنعتيجاد ناحيا /خمارک ايگلخانه هايمجتمعل در توسـعه يتسـه -4

 / توسعه کارگاه هاي چاقو سازي / کارگاه هاي خياطي/ گليم بافي گوجه فرنگي و سيب زميني
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ن براي اثربخشي آبر  تأکيدبازبيني سـياسـت ترويجي جهاد با و  2ليمنتال اصـيبه دورگه سـ يريشـ يگاوها نژاداصـالح  -5

 ترويجي هايبرنامهنهايي و اولويت دادن به دام سبک در  برداربهره

با  ييسـاخت مسکن روستا يمتقاضـ يهاجوان يبراژه يبه و يبه زمين سـاخت منازل مسـکون يت دسـترسـيرفع محدود -6

 روستا 1در  هاآنمهاجرت از  يريبه منظور جلوگ ع طرح هاديياصالح سر

ـــتايجبران از ب -1 ـــتا معادن ان با پرداخت عوارضيين رفتن مراتع، جاده و درامد روس ن، ده جالل، يژه در ارقيبه و هابه روس

 شوراب نگجه وي

 يهارســتهدر  يگذارهيســرمااســناد موقوفه در صــورت  يش اشــتغال با واگذاريافزا يمشــارکت هدفمند اوقاف در راســتا -8

 زااشتغال

 

 يبا آثار انتشار اشتغال يذشارهيسرما يارسته – يشغل يهاتياولو -2-4-1

  ده جاللو  زرند يره گردشگريزنج .1

 ان محدودبرداربهرهژه با يچشمه و قنات به و يمشخص شده دارا يژئوممبران در روستاها ياستخرها .2

 اس در چوزوکيمتوسط مق ياتيواحد لبن .3

 آبادد يخانه در مزدسر .4

 خمارک ياگلخانهالت توسعه مجتمع يتسه .5

 ج آنيو علوفه و ترو ذرت يبه ويژه برا  يالت کاشت با تيتسه .6

 وستيپ يدر روستاها گليم بافي / چاقو سازي يهاکارگاهتوسعه  .1

ق: يمه عميق و نين چاه عميشــتريب يدارا ياصــل يدر شــش روســتا يدومنظوره پرورش ماه ياســتخرهااحداث  .8

 خمارک، بوالماجي، پابند، مجيداباد، مزيداباد، چوزک

 وست اشتغاليپ يروستاهادر  خياطي اسيمقکوچک يهاکارگاهوسعه ت .9

 در چوزوکواحد کنسانتره و خوراک دام  .12

 چوزوکد در يجد ياگلخانهجاد مجتمع يا .11

 معدن يدارا يدر مجاورت روستاها سيسنگ سل گندم/ گوجه فرنگي / سيب زميني / يليع تبديصنا .12

  

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

 است. شنهاديپ نيدر استان از اهداف ا ييروستا دکنندگانيدرآمد و سود خالص تول شيموجود و افزا يديتول
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 يذشارهيسرما يهاپروژهو  هاطرح -2-۵

 ج مطالعه مشخص شده است.ينتا يبندجمعمستخرج از  يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرح ريزدر جدول 

 يزائاشتغالبراي توليد و  يذشارهيسرما يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 ازيموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

 تياولو

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

 2 3 4 5 6 1 8 9 12 11 

1 
توسعه دام 
 نژادسبک اصالح 
 شده

 122 

 امام کندي

1 1  2 1  

 شيخ موسي

 ادآباسالم/آبادسلطان

 پابند

 آبادکشک 

 ذوينق

 النچه

 شين

خان ) آباديمهد
 (يموريت

 چالخور

 سرين دره

 خمارک

 محمدآباد

2 
 يالت برايتسه
 هالهيطو يبهساز

 و ارتقا بازده دام
 15 

 اسپرين

1 1  2 1  
 غالب روستاها

3 

د يواحد تول
ر يش يهافراورده

 ات متوسطيلبنو 
 اسيمق

 1 2 1  2 2 چوزک 25 

4 
 و مرکزشيرپزي 
 شير يآورجمع

 9 

 دولجين

2 2  2 2  

 نهروان

 خوش

 زرند

 اقبالغ سفلي

 نهاويس

 زرز

5 
ش ماهي در پرور

استخرهاي 
 دومنظوره

 4 

 خمارک

1 1  2 1  
 پابند

 چنگور

 کوچوز

6 
توسعه 

 يهاتيفعال
 زنبورداري

 1 

 آبباريک 

 آبادنصرت  1 2  1 1

 سرين دره
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 )دنباله(يزائاشتغالبراي توليد و  يذشارهيسرما يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائپيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 ازيموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

 تياولو

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

    

خان ) آباديمهد
 (يموريت

      

 شين

 النچه

 قره گل

 چنگوري

 اقبالغ سفلي

 آبادکشک 

 جالل ده

 چراغ حصاري

 پابند

 دولجين

      1 اقبالغ سفلي 3  يياهان دارويگ 1

8 
/  زعفرانکاشت 

 يگل محمد
 6 

 گوران

1 1  2 1  

 سرين دره

 نهروان

 يآقاجر

 چالخور

 ده جالل

 قره گل

 شين

 چنگوري

 ده جالل

 اقبالغ سفلي

9 

ا ب يرستوران باغ
جاد نمازخانه و يا

س يسرو
ن يب يبهداشت

/با فروشگاه يراه
 يهافرش

دستباف 
روستا/خانه بوم 

 باغچه/  يگرد
 يهاباغ
 يدرمانآب/ياقامت

  1 2  1 2 ده جالل 6 

12 

جاد مجموعه يا
 يگردشگر

بر توان  يمبتن
چشمه و کوه 

 زرند

      2 زرند 22 

      1 / ده جاللزرند 2  يخانه بوم گرد 11
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 )دنباله(يزائاشتغالبراي توليد و  يذشارهيسرما يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائپيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 ازيموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

 تياولو

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

12 
تسهيالت کاشت 
ذرت از طريق 

 نواري يهاوپيت
 12 

 بوالماجي

1 1  1 1  

 قره گل

 اوچبالغ

 چنگور

 اقبالغ سفلي

 آبادکشک 

 ذوينق

 زرزر

 چراغ حصاري

13 
 مرکزيت توليد

 بذر
  1 2  1 2 آبادد يمز 2 

14 
ده ي)ا يف دوزيک

 (ينيکارآفر

 
  2 1  2 1 چراغ حصاري 1 

15 
کارگاه 
 يبندبسته

 حبوبات
  2 2  2 1 خمارک 2 

16 
فرش  يهاکارگاه
 يبافشميابرو 

 52 

 مجيداباد

1 3  3 3  

 نارقي

 دابانلو

 ذوينق

 النچه

 اقبالغ سفلي

خان ) آباديمهد
 (يموريت

 نهروان

 نهاويس

11 
 يهاکارگاه

د يخياطي و تول
 لباس

 22 

 چنگوري

1 2  3 2  

 ارقين

 چالخور

 زرزر

 چنگور

 پابند

 ده جالل

18 
واحد کنسانتره و 
 خوراک دام

 3 
 زرزر / چوزک
 خنداب

3 2  2 2  

19 
 يهاکارگاه
و  يجوشکار

 ر تراکتوريتعم

  2 1  2 2 خمارک 2 

  4 1  4 2 آبادد يمز 2  پرورش اسب 22
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 )دنباله(يزائاشتغالبراي توليد و  يذشارهيسرما يهاطرح: فهرست ۸جدول 

 سجاس رود   ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائاقتصادي، اشتغالپيوست سند توسعه 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 ازيموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

 تياولو

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  روستانام 

21 
 يگلخانه
و  بارتره

 سبزيجات
  1 2  1 2 يبوالماج 6 

22 
ايجاد 
 يهاکارگاه

 هتوليد رشت

  2 3  2 2 نهروان 3 

23 
ي تبديل عيصنا
 ينيزمبيس

  2 2  2 2 داباديمز 22 

 يليع تبديصنا 24
از سنگ 

 سيسل

 
15 

  4 2  4 2 شورا
  1 3  1 2 نگجهي  25
  3 1  3 2 جاللده   26

 6  يچاقوساز 21
بوالماجي / 
 آبادنصرت

1 2  1 2  

28 
سورت و 

 يبندبسته
 نيزمبيس

  4 1  4 1 آبادد يمز 8 

  2 1  2 2 زرز 3  يزنبلوک 29

32 
توسعه کشت 
محصول 
 فيساليس

  4 2  4 1 زرزر 2 

31 
کارگاه جدول 

 يزنبلوکو 
  2 1  2 2 چوزک 2 

32 
و  ديکارگاه تول
 يبندبسته

 کشمش

  2 1  2 1 پابند 1 

33 
 ديکارگاه تول

 وهيپس ميچ
 4 

 چوزک

 
2 2  1 2  

ايجاد  34
 سردخانه

 
5 

  4 1  4 2 آبادد يمز
      2 چوزک  35

36 

ايجاد رستوران و 
 مرکز خدمات

رفاهي و مسافري 
 در کنار جاده

  4 1  4 2 مزيداباد 4 

      1 چوزک 1  نتيکاف 31

38 
 يهاخانهايجاد 

 بوم گردي
  3 3  3 2 يآقاجر 1 
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39 

استخر 
 آب يسازرهيذخ

استخر ذخيره 
پي وي سي بر 

، هاچشمهروي 
و روان  هاقنات

 هاآب

 

42 

      1 ينگجه

      1 زرزر 

      1 چنگوري 

      1 بوالماجي 

      1 خوش 

      1 چنگور 

      1 پابند 

 

 )دنباله(يزائاشتغالبراي توليد و  يذشارهيسرما يهاطرح: فهرست ۸دول 

 ييروستا يهامنظومهو طرح توسعه پايدار  يزائپيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

 ازيموردن
 محل اجرا ميزان

کد شعاع 

 عملکردي

1 

کد 

موضوعي 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

محوري 

3 

 تياولو

طرح 

 در

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائي 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

  

 

 

      1 ده جالل

      1 چالخور 

      1 ذوينق 

      1 اقبالغ سفلي 

      1 يآقاجر 

      1 خنداب 

      1 زرند 

      1 آبادکشک  

      1 محمدآباد 

      1 آبادنصرت 

      1 دابانلو 

42 

و  هاکارگاه
 يهافروشگاه
کنار  يخدمات

 جاده

 4 
/ آبادد يخمارک / مز
 ده جالل

1 4  3 4  

41 
 گلخانه

جات و يسبز
 يفرنگتوت

 6 
/  آبادکشک 
 يبوالماج

1 1  2 1  

      1 بوالماجي 1  يانگشترساز 42

      1 اقبالغ سفلي 1  يبافيگون 43

44 
صدور مجوز 
واحد کنستانتره 
 فعال در روستا

      1 آبادنصرت 3 

45 
کارگاه تشک 

 يساز
      1 بوالماجي 1 

      2 چوزوک 2  انبار گندم 46

  2 2  2 1 نيش 2  ريکاشت س 41

        452  جمع 

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 
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 يزائاشتغالد و يتول يبرا يذشارهيسرما يهاطرح: فهرست 3جدول شماره  يحات کدهايتوض

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

 ت ي، صنعت )با اولو1و ...(  اني، پـرورش ماکيادي، صـي، زنبـورداري، نوغانـداري، دامــي، بــاغيزراع) يطرح: کشاورز يکد موضوع

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

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

 6( يو اقتصاد يفرهنگ-ي، اجتماعيکالبد

 ـــط افراد بوم اجراقـابل ) ينيده مرتبط بـا کـارآفريـا ين محور: طرح دارايکـارآفر و  هاتيمز، هاتيظرف، مرتبط با يربوميو غ يتوس

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

 و دارا بودن  ي، شــعاع عملکرديزائاشــتغالد، يبر توان تول يمبتن يشــنهاديپ يگذارهيســرما يهاطرحطرح در ســطح بخش:  تياولو

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

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

 4 ياجرائ يهادستگاهر يو سا 3 يو گردشگر

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

 يعمران يهاپروژه -2-۶

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

 يعمران يهاپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا يدستگاه متول

اعتبار 

ون يلي)م

 ال(ير

فصل / 

 برنامه
 تياولو

 و پرورش آموزش

 النچه
 يتربهداشيغ کامالً زش ويب و ريتخر آستانهمدرسه دبستان که در  يبازساز

 باشديمان آموزدانش يو فاقد امکانات برا
   

    ييم مدرسه ابتدايو ترم ينوساز محمدآباد

    نوسازي مدرسه نهروان

    بازسازي مدرسه نهاويس

 سال کيز خانه بهداشت بعد يبا وجود اتمام و ساخت و تجه محمدآباد بهداشت

 و بهورزن خانه بهداشت افتتاح نشده است و فاقد يا همچنان روستا

 باشديمدکتر 

   

 راه

    کنديملومتر کوتاه يک 16تا  12روستا را از  4احداث جاده به آقبالغ: راه  سرين دره

 چالخور

باشد که ( مي12بلندي )در حدود  نسبتاًمسير ورودي روستا داراي ارتفاع 

به دليل باريک بودن جاده و نداشتن گاردريل، شرايط نامناسب و پرخطري 

ها به ويژه در مواقع باراني و برفي ايجاد کرده است. به را براي تردد ماشين

منظور پيشگيري از وقوع حادثه، اسفالت و ايمن کردن اين مسير به ويژه 

 نصب گاردريل ضروري است.

   

    ر روستايدر مس تابلوهانصب  چراغ حصاري

    ر جادهيو تندرو در مس کندرواحداث راه  ده جالل

    ر جادهيو تندرو در مس کندرواحداث راه  خمارک

    ر جادهيو تندرو در مس کندرواحداث راه  مزيداباد

    به روستا ير اسفالت جاده منتهيتعم امام کندي

 آباديمهد

 (يموريت)خان 

    و سجاس. يبه چنگور يلومتريک 1 ير خاکيکردن مساسفالت 

اداره بهداشت / 

 يت بدنيترب

 نگجهي

 

    ه شده خانه بهداشتينه از ساختمان تخلياستفاده به

 ييروستا آب
    شرب روستا آباصالح شبکه  زرزر

    ا قطع آن در تابستاني يکم فشار زرند
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    در هر ماه آبچند روزه  يقطع ينگجه

    شرب آببازسازي شبکه  پابند

    آبشبکه  ينوساز خمارک

    شرب روستا آباصالح منبع  چنگوري

    لومتريک 3به طول  يشرب از بوالماج آبانتقال  يهالوله يفرسودگ امام کندي

    شرب آب کنندهنيتأم يدست يهاچاه ينصب محافظ برا اوچبالغ

    يدنيآشام آب يهالوله يدگيپوس    چوزک

    به روستا يکشلولهبا  يدنيآشام آب بازگرداندن ارقين

 

    شرب آباصالح شبکه  نهاويس

    يشرب بهداشت آب نيتأم ارقين

    و اصالح شبکه آبت منبع يتقو بوالماجي

 يامنطقه آب

    ياحداث سد خاک بوالماجي

 برداريمشخص شده و نقشه هاي صورت گرفته، محل ايجاد سدبا پيگيري چنگور

از آن نيز انجام گرفته، ولي به دليل تأمين نشدن اعتبار، روند کار متوقف 

 شده است.

   

    خشک شده يهاقناتاز  معرضمجوز حفر دو چاه  خنداب

    خشک شده يهاقناتاز  معرضمجوز حفر دو چاه  خوش

 اد مسکنيبن

    يتوسعه محدوده به عنوان مشکل اصل خمارک

    توسعه محدوده زرزر

    م و محدوده روستايش حريو افزا يطرح هاد يبازنگر محمدآباد

    ل شدن محدودهيتکم چراغ حصاري

 آباديمهد

 (يموريت )خان
    ل شدن محدودهيتکم

 مناسب محدوده داخل روستا يعدم طراح قره گل

 

   

 النچه
روستا  م و محدوده کميو حر يمسکون يکاربر يهانيزمعدم وجود 

 اخذ آن ياد برايز نهيو گرفتن هز
   

    ل شدن محدودهيتکم چنگور

 يجهاد کشاورز

    ن چشمه تا مزارعيب يگذارلولها ياحداث کانال  اوچبالغ

    تا مزارع تاک هاچشمه از يگذارلولها يکانال  آبباريک 

    هاقنات يروبيال ده جالل

    آب يهاکانال يبازساز شين

    قنات آبمسير  يکشکانال نهروان

    يرودخانه فصل يجاد بند بر رويا اقبالغ سفلي

    به سطح مزارع آبکشي مسيرهاي انتقال کانال ذوينق

    يکشاورز آبر يدو مس يکشکانال ينگجه

    کانال از چشمه تا مزرعه سرين دره

 يکه توسط جهاد کشاورز و شکسته شده يميکانال قد يبرا آب يگذارلوله شين

 به روستا داده نشد. قرار بود داده شود که

   

    متر 322ايجاد کانال سنگي داخل روستا به طول  گوران

    هاقنات يبر رو يگذارلولها يجاد کانال يا اقبالغ سفلي

    .روديمکه در فصول مختلف به هدر  هاچشمه آبانتقال  يبرا يکشلوله دولجين

    در باالدست يشتيک بند معيت با ياز به تقوين آبادنصرت

    باغات روستا يگذارلوله يآقاجر

    رودخانه به روستا آبمسير انتقال  يکشکانال ده جالل

    از قنات تا سر مزارع يکشکانال چراغ حصاري

 آباديمهد

 (يموريخان ت)
    ر قنات تا مزارعيمس يکشلولها ياحداث کانال 

    کشاورزي آبمسير عبور  يکشکانال خمارک

    تعمير و اليروبي قنات ده جالل

    يکشکانال چنگور

    ن مکان دفن زبالهييتع آقاجري

    محل دفن زباله چوزک

    و خارج روستا يلومتريک کيو انتقال فاضالب به فاصله  کشيکانال دولجين
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/  ياريده

ي/ بخشدار

 بهداشت

 

 
 

    اچه روستايعدم ورود به در يروستا برا فاضالبکنترل  آقاجري

    رها شده هايخانهف ين تکلييتع شيخ موسي

    دفع زباله زرند

    متروکه هايخانهف ين تکلييتع پابند

    ن مکان دفن زبالهييتع نهاويس

    مکان زباله چنگور

    زبالهن مکان ييتع نهروان

 چالخور

به دليل رها کردن زباله و فاضالب در روستاي چنگوري در مسير 

اي براي روستاييان ايجاد رودخانه، مشکالت بهداشتي عديده آب

 شده است.

   

 يت بدنيترب
    ياحداث سالن ورزش بوالماجي

    سازمان جوانان يروستا از سو يل مجموعه ورزشيعدم تعهد به توافق تکم  چنگوري

    آن يارتباطو چهار راه  ييايت جغرافيبا توجه به موقع يجاد سالن ورزشيا چوزک

 ت بحرانيريمد
    احداث سيل بند گوران

    لير سياصالح مس زرزر

 1   يميقد يبنا يم و بهسازيترم دابانلو راثيم

 يعيمنابع طب

 3     52  آبشخورسه ازمند ين شيخ موسي
 3     52 نقطه اطراف روستا 3در  دام آبخورجاد يا نهروان
 3  5222 احداث بند محمدآباد

 ت به چمنيهدا يبرا ير چشمه فصلياصالح مس دآباديمز
   

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 يعمران يهاپروژهجدول فهرست  يحات کدهايتوض

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

ــبر  يمبتن يشــنهاديپ يعمران يهاپروژهپروژه در ســطح بخش:  تياولو ــت ياثربخش ــتاها  يبانيدر پش ــتا/روس ــعه روس از توس

 .3سوم  تياولوو  2دوم  تياولو، 1اول  تياولو: يبندتياولو يشوند. کدها يبندتياولو
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 از روستاهايمورد ن يآموزش يهادورهفهرست  -2-۷

 ج مطالعه مشخص شده است.ينتا يبندجمعمستخرج از  روستاهااز يمورد ن يآموزش يهادورهر فهرست يدر جدول ز

 از روستاهايمورد ن يآموزش يهادوره: فهرست 15جدول 

 3 آموزش 2 آموزش 1 آموزش نام روستا

   يبه نژادر دام و يمو  مرگ اسپرين

 يدر استخرها يج توسعه پرورش ماهيو ترو آموزش و خاک آبب منابع يکنترل تخر خمارک

 دومنظوره

 

 يدر استخرها يج توسعه پرورش ماهيو ترو آموزش و خاک آبب منابع يکنترل تخر مزيداباد

 دومنظوره

 

  نقشه فرش يطراح و خاک آبب منابع يکنترل تخر مجيداباد

و  يفن يهامهارت آموزش يياهان دارويکاشت گ آموزش دام نژاداصالح  يهاکالس بوالماجي

 ياحرفه

  يکشت زعفران و کل محمد ييروستا يگردشگر يهاتيفعال ده جالل

  يياهان دارويکاشت گ ييروستا يگردشگر يهاتيفعال زرند

   ق سرم به دام سبکيتزر قره ذل

   دورگه يبا گاوها يبه نژاد يآقاجر

 نقشه فرش دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  ياحرفهو  يفن يهامهارت يهاآموزش ارقين

دام /  نژادآشناي با اصالح  يزعفران و گل محمد آموزش شميابر يقال يهانقشه آموزش دابانلو

  نيسنگآشنايي با تغذيه و نحوه تهيه خوراک دام  نيدام سنگ يبه نژاد آموزش دولجين بهداشت دام

   کنترل علف هرز گندم يهاوهيشآشنايي با  چنگور

آشنايي با تغذيه و نحوه تهيه خوراک دام  زرزر

 نيسنگ

  

   دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  چراغ مزرعه

  آشنايي با مديريت آفات و سموم دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  نهاويس

 نقشه فرش يطراح نيآشنايي با نحوه صحيح تغذيه دام سنگ دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  ذوينق

 آشنايي با اصول تغذيه دام دام نژادآشنايي با اصالح  دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  نهروان

  دام سبک يبه نژاد دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  چنگوري

   دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  پابند

   دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  چالخور

  آشنايي با تغذيه دام دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  آبادکشک 

  يزنبوردار آموزش دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  النچه

  ياحرفهو  يمشاغل فن آموزش دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  محمدآباد

   دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  اوچبالغ

   دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  ينگجه

   دام / بهداشت دام نژادآشناي با اصالح  ذوران

  کاشت زعفران آموزش ريکاشت س آموزش شين

 يدر استخرها يتوسعه پرورش ماهج يو ترو آموزش دورگه نژادگاوها به  نژاداصالح  چوزک

 دومنظوره

سبک مدرن و  يدامدار

   دورگه نژادگاوها به  نژاداصالح  خنداب شده نژاداصالح 

   دورگه نژادگاوها به  نژاداصالح  خوش
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