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 هايمنظومهو توسعه پايدار  زائیاشتغالمقدمه و کليات: تحليل عمومی و مشترک تحول اقتصادي، 

 روستايی

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

کالبدی روستاها، چهره و  هایزیرساختدر  توجهقابل هایگذاریسرمایه. اندنمودهوسيع اجتماعی و فرهنگی را تجربه 

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

 محدودتری بوده است.

بر مبنای  صرفاًمتکی است. البته رشد  وریبهرهو رشد  گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

. هددمیرا کاهش  متأخرتر گذاریسرمایهتوليد شده و بازده به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل  گذاریسرمایه

 .شودمیجدید به سرعت متوقف  گذاریسرمایهاز طریق  صرفاًلذا توجه به رشد اقتصادی روستا 

از طریق قابليت سنجی و تحليل تنگناها و سایر مالحظات نظير  توانمیدر روستاها را  گذاریسرمایه هایزمينه

مختلف فرآیند رشد اقتصاد روستا و به تبع آن تحول در روستا را با  هایپروژهود و در قالب بازار استخراج نم

درصد رشد اقتصادی وابسته به  51جدید تسریع نمود. اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيش از  هایگذاریسرمایه

عمومی در اقتصاد روستا  وریبهرهبرای ارتقا  گذاریسياستو  گذاریسرمایه(. 2117وری است )بارو، ارتقا و رشد بهره

یک بعدی نيازمند رویکرد سيستماتيک و فرآیندی است. از آنجا که کشاورزی محور  یباًتقرو  یاپروژهبه جای نگاه 

ش ، بخشودمیاصلی اقتصاد روستا است و تحول در آن نيز از ارکان تحوالت اقتصادی و اجتماعی در روستاها محسوب 

در بخش کشاورزی وابسته است. در جدول زیر موانع عمومی و  وریبهرهروستا به تحول  وریبهرهتحول مهمی از 

 بين غالب روستاها مشترک است. یباًتقرشده است. این عوامل  یبنددستهروستاها  وریبهرهمشترک تحول و ارتقا 

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ی: موانع عموم1جدول 

 عوامل رديف
 

 مکانيزم و تبعات

دار قيمت یمعنشکاف  1

توليد تا مصرف و 

های با تغييرات يمتق

 گسترده

وجود دارد و بخش مهمی از  کنندهمصرفداری بين قيمت در مزرعه و قيمت یمعنفاصله 

کند. این شکاف به کاهش یم هاواسطهبخش کشاورزی را از روستا خارج و نصيب  افزودهارزش

شود. تغييرات شدید قيمت نيز عالئم گذاری روستایيان منتهی میهای سرمایهيزهانگدرآمد و 

ی عنکبوتهای اصالحی، فرایند تار ياستسدهد. به دليل فقدان توان اشتباه به کشاورزان می

 دهدقيمت در بيشتر محصوالت رخ می

ها در مقياس خرد فعاليت 2

 بخش کشاورزی

صنعتی بزرگ  گذاریسياستگيری متأثر از قانون تقسيم اراضی و قانون ارث و عدم شکل

 رتکوچکمقياس در چندین دهه گذشته مقياس توليد کشاورزی در روستاها بسيار کوچک و 

نيز شده است. مقياس کوچک توليد موجب شده است در بسياری از موارد هدف اقتصادی از 

باشد و بهای تمام شده محصوالت در یمای فعاليت صرفاً معيشتی نباشد و مبن موردنظرتوليد 

 دامنه اقتصادی آن قرار نگيرد.

محدودیت و تقليل منابع  3

 آب شرب و کشاورزی

های محوری اقتصاد روستا است. تغييرات اقليم و محدودیت بارش در سه از ارکان و نهاده آب

دهه گذشته، افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت 

سو و از طرفی عدم انتشار و تعميق ینابه  61های مجاز و غيرمجاز از دهه آبی با حفر چاه

مصرف آب در بخش کشاورزی و فقدان بازار آب از عوامل محوری ارتقاء های کاهش فناوری

 های کشاورزی است.وری از محل فعاليتبهره
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 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره ی: موانع عموم1جدول 

 عوامل رديف
 

 مکانيزم و تبعات

ها و متوليان وجود دستگاه 4

 1ناهمسوگذاری سياست

ای، منابع طبيعی، آب و فاضالب روستایی و... از جمله نهادهای جهاد کشاورزی، آب منطقه

بين دستگاهی و فقدان « ناهماهنگی»در تحول و توسعه روستا هستند. رخداد مسئله  اثرگذار

 ها در حوزه روستا شده استگذاریگذاری متوازن موجب عدم همسویی سياستسياست
 

ر ماه کمبود نيروی انسانی ۵

و متخصص و خروج 

های گسترده سرمایه

 انسانی و فيزیکی

ن پایي شود.افزوده بيشتری میشود که تخصص منجر به ایجاد ارزشدر علم اقتصاد بيان می

بودن سطح سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم 

ی و کشت خود در برابر مهارت و دانش نيروی کار ها به تغيير رفتارذهنی مقاوم و سخت آن

جوان منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بين این دو دسته گردیده است. مالک و تملک 

باشد دسته دوم یا مجبور به تغيير الگوی گراهای دیرینه میها عمدتاً در اختيار سنتزمين

عدم کنار آمدن و سرکوب خود، به  باشند یا باگراها میفکری و رفتاری و کنار آمدن با سنت

های انسانی و حفظ بافت جمعيتی سرخوردگی و مهاجرت نيروی کار ماهر، کارآفرین و سرمایه

گردد. روستایيان با توجه به شيوه فکری و وری پایين میگرا و اکثراً غير ماهر و با بهرهسنت

الگوی سنتی و کاشت دانش و مهارت پایين و ترس از تغيير، به ندرت دست به تغيير 

های زینتی، دارویی، زعفران و سایر محصوالت دیگر محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 پردازند.می

عدم مدیریت و نظارت  ۶

مستمر و برقراری عدالت 

 برداریبين نسلی در بهره

 از منابع طبيعی

اید باشد بیمو مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده  هاچراگاهکه منابع آب، خاک، ینابا توجه به 

ی باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود به نفع نسل آینده یا اگونهعدالت بين نسلی به 

های آتی با مصرف بيش از حد نسل فعلی نشود و به قول قاعده طالیی، از يف حق نسلتضع

گذاری اصولی فقدان سياست تأسفانهمگيری از همان دست نيز پس دهی. یمهمان دست که 

ی هاآستانههای جدی به این منابع دارای ی، آسيبخدادادو مدیریت و نظارت بر این منابع 

 آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شوند دررود یمتجدید ناپذیری زده که انتظار 

غلبه رویکرد ارائه خدمات  ۷

رفاهی و زیرساختی به 

اقتصادی در  گذاریسرمایه

 روستاها

ی زیرساختی و رفاهی روستاها انجام داده ولی با هاحوزههای سنگينی در گذاریدولت سرمایه

این وجود ميانگين درآمد روستا افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب 

توانمندسازی و  به حوزه دخالت دولت در روستا تأمين نيازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و

 ها مورد تأکيد نبوده است.سازی اقتصادی آنظرفيت

های عدم وجود کارگاه ۸

 ياسمقکوچک

ی هاکارگاهدر روستاهای ایران برخالف سایر کشورهای پيشرفته و در حال توسعه، 

علت این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص  ياس بسيار کم و به ندرت وجود دارد.مقکوچک

کافی روستایيان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن و از سویی عدم و آگاهی 

 باشد.یمربط یذها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولين حمایت، پشتيبانی و ترغيب آن

تله نهادی کشاورزی و  ۹

 توليد سنتی

سنتی و کمتر متأثر از تحوالت  روستاهامتأثر از عوامل پيش گفته نهادی، نظام توليد در 

به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده  هابخشفناورانه بوده است. در برخی 

 داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردیمعنآن تفاوت 

                                                        
و نهادی پيگير حجم استفاده  شودیمی هزاران تن کود و سم مصرف نيزمبيسی زراعی نظير کاشت هانيزمیی از رویکرد نامتوازن: به عنوان مثال در هامثالبه عنوان  .1

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

ی دیگر نيز قابل هاحوزهظارت پيشتتينی و فقدان نظارت پستتينی در . این رویکرد که ناشتی وجود نشتتودیمی آن واحد الزامی دانستته اندازراهستوی اداره بهداشتتت برای 

 مشاهده است.
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آسان و سریعی وجود ندارد.  حلراه وریبهرهبرای تخفيف یا محدود نمودن آثار عوامل کاهنده  کليات: يبندجمع

، تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، تغيير یگذاراستيسدر حوزه  داریمعنمستلزم زمان و تحول  هاآنتغييرات در 

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

 بزينه رودتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاهاي منظومه  -1

 موقعيت فضايی -1-1

 42که فاصتله این بخش از مرکز شتهرستان  چهارگانه شتهرستتان خدابنده یهابخشیکی از  بخش بزینه رود

یک واحد شهری  روستا و 39این بخش دارای دو دهستان و شامل  .باشتدیمکيلومتر  124از مرکز استتان  کيلومتر و

مرکز دهستان بزینه رود روستای کهال از روستاهای قدیمی بخش است. مرکز دهستان زرین  .باشتدیمبنام زرین رود 

سرچشمه گرفته به قزل اوزن بزینه رود نام رودخانه ایستت که از دهستتان ، رود نيز شتهر زرین رود استت. بزینه رود

بخش استتان و شتهرستتان قيدار و در مرز استان زنجان با استان  ترینجنوبیمنظومه بزینه رود در  .شتودمیمنتهی 

از  شتهرستان کبودراهن  ، از جنوب بهبخش مرکزی خدابنده بخش بزینه رود از شتمال به همدان واقع شتده استت.

 .شودمیخدابنده منتهی  بخش افشار و از غرب به شهرستان رزن شرق به

 بزينه رودکليدي معرف جايگاه منظومه  هايشاخصو  متغيرها -1-2

ن دیگر خدابنده را نشا هایمنظومهنسبت به جمعيت روستایی  بزینه رود، تعداد جمعيت منظومه روستایی 1 شکل

 1395در سال  25511به حداقل جمعيت  21745، 5713. جمعيت این بخش از اوج جمعيتی خود در سال دهدمی

 .تنزل پيدا کرده استدرصد  11 حدود

 

 ندهديگر خداب هايمنظومهنسبت به جمعيت روستايی  بزينه رود: تغييرات تعداد جمعيت منظومه روستايی 1 شکل

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ایران،  منبع:

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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ساله  51( خدابنده در افق یهابخش) هامنظومهتغييرات سهم جمعيتی  2 شکل، در 1 شکلبا توجه به اطالعات 

روستاهای جمعيتی سال گذشته اندازه  51در  دهدمیشده است. این نمودار نشان  یسهمقاباهم دیگر  1395-1345

از  بزینه رودشده است و سهم جمعيتی بخش  تقویتمجموع روستاهای خدابنده مقایسه با در  بزینه رودمنظومه 

 یافته است. افزایش 1395درصد در سال  61.52به  1345درصد در سال  41.22

 

 134۵-13۹۵ساله  ۵5( خدابنده در افق يهابخش) هامنظومه: تغييرات سهم جمعيتی 2 شکل

 

 .هایسرشمارمرکز آمار ایران،  منبع:

 

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

بزینه رود، خرارود،  یهادهستانجمعيت روستایی خدابنده به ترتيب در  یهاکانون دهدمی. نقشه فوق نشان شودمی

هرستان در ش را باالیی تراکم جمعيتی بزینه رودبخش دهستان بزینه رود روستاهای . اندیافتهحومه و سجاس رود تمرکز 

 دارد.نخدابنده 
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 روستايی خدابندهپراکنش تراکم جمعيت روستايی چهار منظومه نقشه  : 3شکل 

 

دیگر  هایمنظومهدر مقایستتته با  بزینه رودکليدی معرف جایگاه منظومه  هایشتتتاخص، متغيرها و 2جدول شتتتماره 

 .دهدمیخدابنده را نشان 
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 هاهاي بيان وضعيت موجود منظومه: متغيرها و شاخص2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 مرکزی سجاس

بزينه 
 رود

 منبع سال واحد افشار
جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

1 

توان نگهداشت 
جمعيتي )نرخ رشد 

شاخص نسبت 
جمعيت منظومه به 
جمعيت روستايي 
استان در دوره 

 (1731تا  1731

 درصد -3۸.۵ 13.۹ ۹.۸ ۶.۵
95-
71     

2 

نسبت جمعيت 
روستايي به کل 
جمعيت منظومه 

 )شهری و روستايي(

 33 ۵۹ 1395 درصد ۶۹ ۸2 4۸ ۷4

7 
سرانه جمعيت 

 روستا
 3۷۵ 44۷ 1395 درصد 134 ۶۷4 ۶۹۵ 4۷4

4 

شاخص تمرکز 
جمعيت روستايي 

درصد جمعيت  11)
روستايي در چند 
درصد روستاهای 
دارای سکنه قرار 

 دارند(

     1395 درصد 1۵.۶ 21 1۹ 22

1 

در  آموزدانشدرصد 
حال تحصيل به 

 19تا  1جمعيت 
 ساله

     1396 درصد ۶4 ۷2 ۷2.۶ ۷2.3

6 
متوسط بارش 

 ساالنه
 3۵5   1396 رمتميلی 215 3۶4 345 3۷5

3 

شاخص تمرکز 
برداشت منابع 

 زيرزميني هایآب
 هایچاهدرصد  11)

عميق و نيمه عميق 
)معادل شده با 
عميق( در چند 
درصد روستاها 

 (اندشدهتوزيع 

     1397 درصد 3 ۸ 15 ۹

8 

ا ب هایزميننسبت 
حاصل خيزی خوب 

 هایزمينبه 
 کشاورزی

     1395 درصد 3.۵ 1۸.۷ ۶ ۵
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 )دنباله( هاهاي بيان وضعيت موجود منظومه: متغيرها و شاخص2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 مرکزی سجاس

بزينه 
 رود

 منبع سال واحد افشار
جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

3 

ا ب هایزميننسبت 
حاصل خيزی 

متوسط به 
 هایزمين

 کشاورزی

     1395 درصد 42.4 ۶۶.3 ۵4 ۶۶

11 

نسبت اراضي 
کشاورزی کم شيب 

درجه( به  11 تا 1)
کل اراضي 
 کشاورزی

     1395 درصد ۶۷ ۸۵ ۷1 ۷4

11 
نسبت مساحت 

آبي به  هایزمين
 اراضي قابل کشت

     1397 درصد 2.۵ 15 1۷ 1۵

12 
 هایچاهسرانه 

 عميق در روستا
     1397 درصد 5.53 ۵.۵ ۵ 2.۵

17 
نيمه  هایچاهسرانه 

عميق و دستي در 
 روستا )اعالم شده(

     1397 درصد 2 15.2 ۵.2 ۹.۵

14 
 هایآبرتبه افت  

 زيرزميني
          ـ 3 1 2

11 
سهم اراضي با 

فرسايش شديد و 
 شديد نسبتاً

     1395 درصد ۵4 1۵.5۵ 45.۵3 35

16 
سرانه تعداد دام 

 سبک در هر خانوار
     1391 رأس 3۶.3 25.3 1۷.2 25.4

13 
سرانه تعداد دام 
سنگين در هر 

 خانوار
     1391 رأس 5.4 2.5 1.۵ 1.۹

18 

نسبت روستاهای با 
+ دارای 21خانوار 

مشکالت شديد و 
 آبخيلي شديد 

شرب )شبکه توزيع 
و وجود منابع سالم 

 (شرب آب

     1397 درصد ۵3 2۸ 3۷ 2۵

13 

نسبت روستاهای 
+ با 21خانوار 

مشکالت محدوده 
 دیهاطرح

     1397 درصد 34 21 2۵ 1۶

21 

نسبت روستاهای با 
+ 21خانوار 

گازکشي شده به 
 کل روستاها

     1397 درصد 43 1۷ ۷5 ۷3
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 )دنباله( هاهاي بيان وضعيت موجود منظومه: متغيرها و شاخص2جدول 

 رديف
عنوان متغير/ 

 شاخص
 مرکزی سجاس

بزينه 
 رود

 منبع سال واحد افشار
جايگاه متغير/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

21 
نسبت اشتغال زنان 

 به کل شاغلين
     1395 درصد ۶ ۸.۵ ۷ 4.۸

22 

بيشترين تعامالت 
اقتصادی برون 
شهرستاني با 

 شهرهای

تهران، 
زنجان، 

قم، 
 سلطانيه

تهران، 
خرمدره، 

 زنجان

قم، 
تهران، 

 کرج

قيدار، 
بيجار، 

قم، 
تهران، 

 کرج

        

سال  25رشد نسبی بيشتر جمعيت در  دهندهنشان، هابخشبا ساير  بزينه رودکليدي بخش  هايشـاخص مقايسـه  

 هايآوتوزيع نامتوازن منابع )شــرو و کشــاورزي(،  آبیمنابع  نســبیفقر  ديگر، هايمنظومهگذشـته نســبت به  

تعامل ضعيف با مرکز بخش و مرکز ، فرسـايش کمتر خاک، اشتغال بيشتر زنان و  حاصـلخيزتر  هايزمين، زيرزمينی

 هايقابليتشهرستان، منظومه روستايی بزينه رود وضعيت بهتري و  هايمنظومهمقايسه با ساير در  است.اسـتان  

 نسبی بهتري دارد.

 غالب منظومه و اشتغال يساختار اقتصاد -1-3

ی با محوریت دام سبک(، ساختار اقتصادی منظومه روستایی بزینه رود بر محورهای کشاورزی )زراعت و دامدار

 آمدیدرصنایع دستی و عرضه نيروی کار به روستاها و مناطق دیگر شکل گرفته است. بخش کشاورزی بخش غالب 

 .باشدمیبزینه رود 
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 منظومه بزينه رود درآمديمنابع اصلی : 4 شکل

 

 تحقيق هاییافتهمنبع: 

. دهدمیغالب نيروی کار شاغل در روستاهای منظومه را نشان  یکشاورز يرغ هایحرفهو  هامهارت ذیلدر جدول 

 .باشدمیمشاغل ساختمانی و تابلو فرش دو حرفه مهم منظومه بزینه رود 

 

 

روستا4و آبی محدود به ( همه روستاها)گندم دیم •

(روستاهای دارای اب های عمیق)سیب زمینی •

خیار•

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

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

زراعت و باغبانی

(راس150000)دام سبک •

دامداری(راس15000)دام سنگین •

(نفر شاغل1400) تابلو فرش •

(  نفر شاغل400)قالی ابریشم •

(نفر شاغل150)مجسمه سازی•

(نفر شاغل10)ملیله کاری •

صنایع دستی

(نفر شاغل1800)مشاغل ساختمانی •

نیروی کار ساده و فصلی•

(نفر شاغل30)عایق کار سرخانه •

(نفر شاغل20)دکل کار •

اجاره کار •

عرضه نیروی کار یا مشاغل خارج 
روستا 
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 غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 3جدول 

 انييروستا ير کشاورزيغالب غ يحرفهمهارت و  نام روستا

 یساختمان - یکشاورز یکارگر فصل - یجوشکار  عموکندی

 یکارقیعاو  یساختمان یو کارها آرماتوربند زاغج

 یو اجاره کار یشم(، لوله کشی)ابر یتابلو فرش و فرش باف قشقجه

 شمیابر یتابلو فرش و قال غالم ویس

 شمیابر یتابلو فرش و قال استرود

 شمیابر یتابلو فرش و قال داشبالغ

 یساختمان- یبافیقالتابلو فرش و  بصرک

 یساختمان- یباف یتابلو فرش و قال خانالر

 له کاريو مل یساختمان- یباف یتابلو فرش و قال قياسکندی

 یساختمان- یباف یتابلو فرش و قال یاستی بوالغ

 یساختمان- یباف یتابلو فرش و قال امام کهریز

 یساختمان- یباف یتابلو فرش و قال اردهين

 ی، مجسمه سازیساختمان ی، دکل کاریباف یقالتابلو فرش و  اميرلو

 یبافيتابلو فرش و قال قجور

 تابلو فرش، سن  ساب و کف ساب توزلو

 رکاريتعم اورگنجه

 یخدمات اداری و ساختمان پنبه زبان

 یرکار و اداريخدمات خرد، تعم شهيداباد

 سفال و آجرپزی زاغه لو

 مان کاريس شرور

 یساختمان - یباف یقال -)سردخانه(  یق کاریعا قره کهریز

 یکارگر فصل سرشبار

 یکارگر فصل قره محمد

 یکارگر فصل سراب

 یمجسمه ساز قزل بالغ

 اطيرکار، خي: جوشکار، تعمیمشاغل خدمات ارقين بالغ

 یمشاغل ساختمان سقرچين

 یمشاغل ساختمان سرئين

 یمشاغل ساختمان دربند

 یمشاغل ساختمان بزین

 یبذر و مشاغل ساختمان دکنندهيتول کهال

 یمشاغل ساختمان حی

 یرکار و اداري، خدمات خرد، تعمیمشاغل ساختمان گل تپه

 یرکار و اداري، خدمات خرد، تعمیمشاغل ساختمان اغوزلو

 خرد، پرورش شترمرغ و زنبور عسل ی، خدماتیمشاغل ساختمان پيرمرزبان

 یادار، خدماتی و یمشاغل ساختمان آبادحسام 

تحقيق هایيافتهمنبع: 

 پيوندهاي فضايی -1-4

رود نمایش منظومه بزینهدر درون و برون  ، خدمات، افراد و سرمایه راجریان محصول )توليد( 6 و 5 هاینقشهدر 

باغی و دامی که در تمامی روستاهای این منظومه  -داده شده است. جریان محصول در منظومه عالوه بر محصوالت زراعی
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 طورهمانشود. رود میتوليد فرش و تابلو فرش نيز در برخی روستاها در داخل منظومه بزینهجریان ، شامل داردوجود 

 .که از نمودار مشخص است

تهران، در درون منظومه با شهر زرین رود است و در بيرون منظومه به ترتيب قيدار، قم،  هاجریانانواع مرکزیت 

، دریافت خدمات، مراجعات شغلی تعامل و تبادل محصوالت هایمکان ترینمهماردبيل تبریز و بيجار، کرج، همدان، 

 منظومه است. افراد و جریان سرمایه

به لحاظ شدت جریان محصول، شش روستای کهال، توزلو، بزین، غالم ویس، حی و قشقجه به ترتيب بيشترین 

عداد سفرهای شغلی در داخل منظومه به چهار گره بيشترین ت رود داشتند.شدت جریان محصول را در منظومه بزینه

 گيرد.رود، حی و بزین صورت میکهال، زرین

 

 درو اي در منظومه بزينهمنظومه وندرهاي انواع جريان :۵ شکل
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 درو اي در منظومه بزينهمنظومهبرون هاي انواع جريان :۶شکل

 
 

 بزينه روددر توسعه منظومه روستايی  تأثيرگذار هايمحدوديتو  هاقابليت -1-۵

 هايتقابل -1-۵-1

های اثرگذار بر توسعه ها( در منظومه ارائه شده است. قابليتها و فرصتقابليت )متأثر از قوت 35در جدول زیر 

 .اندبندی شدهدسته طبقه 6های اثرگذار بر توسعه منظومه در اند. قابليتبندی شدهدسته طبقه 6منظومه در 
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 بزينه رودتوسعه منظومه روستايی  هايقابليت: 4جدول 

 قابليت بنديطبقه  
1 

 اکولوژيک

 زهکشی مناسب خاک. فرسایش محدود

 گستردهدشت کم شيب و فالت  2

 مساعد برای زراعت به ویژه در دهستان بزینه رود یاجلگه هایزمين 3

 خطر پایين زلزله در منظومه 4

 عميق بسيار خوب در دهستان بزینه رود هایآبوجود رودخانه فصلی بزینه رود جاری در کل منظومه، منابع  5

6 
و استخر  یدارآبخواندر بخش جنوبی منظومه با قابليت  هاآبسطحی و روان  یهاآبامکان کنترل و تجميع 

 پی وی سی ذخيره

7 

اجتماعی 
و 

 فرهنگی

 و افزایش وزن جمعيت روستایی آن در مقایسه با استان حفظ نسبی جمعيت در کل منظومه

 روستا( 6شرب و کشاورزی در بخشی از روستاها )در  آبنرخ پایين مهاجرت با وجود فقدان  1

 ی مختلف کاری و تخصصی در منظومه با قابليت برند سازیهامهارتوجود  9

 و کشاورزی ترویجی ایحرفهفنی،  هایآموزشظرفيت توسعه  11

 مذهبی مناسب روستاها در جهت توسعه روستا -وجود ظرفيت مشارکت اجتماعی  11

 قومی هاینزاعفقدان طایفه بندی و ایل محوری و  12

13 

 اقتصادي

 بزرگ گندم محصوالت زراعی و جو استان و ظرفيت تکميل زنجيره ارزش آن توليدکنندهاز مناطق 

 بریشمفرش و او برند سازی و فروش مستقيم تابلوپتانسيل تکميل زنجيره ارزش  قوی وبخش صنایع دستی  14

15 
مختلف و پتانسيل برند سازی مشاغل عایق کار سردخانه، مجسمه سازی،  هایزمينهدارای نيروی کار ماهر در 

 کف ساب و سن  ساب، دکل کار و توليد بذر مادر

16 
ظرفيت بالقوه خوب در توسعه زنجيره ارزش گردشگری و مجاورت با دو ناحيه گردشگری غار کتله خور و غار 

 صدریعل

 و خاکی بسيار خوب در روستاهای مجاور رودخانه بزینه رود در دهستان بزینه رود آبیظرفيت  17

 محدود دام سبک توسعه ونگهداشت و پرورش دام سبک  وریبهرهپتانسيل ارتقا دانش و  11

 آبدر استخرهای ذخيره  گذاریسرمایهظرفيت  19

21 

 کالبدي

 انرژی یهاحاملپوشش کامل شبکه برق و 

 آسفالتهروستایی  یهاراهتکميل شبکه دسترسی همه روستاها به شبکه  21

 طرح هادیبرای اجرای  هایاريدهافزایش اعتبار و پایدار شدن اعتبار  22

 نسبی شبکه بهداشتپوشش  23

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز 24

 پوشش کامل مدارس ابتدایی 25

 غالب مسکن روستایی در عمده روستاهای بزرگ یبخشاستحکامبازسازی و  26

27 

 مديريتی

 اقتصادی روستا یهاتیاولوبه  افزودهارزشاز محل  هایاريدهبخشی از اعتبارات  یدهجهتقابليت 

 قيمت زمين در روستا با تغيير رویکرد به موضوع محدوده یسازارزانقابليت  21

 هایاريدهقابليت افزایش درامد  29

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

 آبدر حوزه  گذاریسرمایهتغيير رویکرد نسبت به  یریپذامکان 31

 و مشارکت اهالی هایاريدهقابليت اجباری شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات  32

33 
سازمان 
 فضايی

 ایجاد ناحيه صنعتی کهالقابليت 

34 
نایع و ص یکارمنبتگردشگری بين دو منظومه بزینه رود و گرماب مبتنی بر  -صنایع دستی  نهيبهتعریف 

 جدید روستایی بوم گردی یهاذبهاجچوبی، تابلو فرش، مجسمه سازی و غار کتله خور و 

 بزین -تقویت شبکه ارتباطات داخلی منظومه به ویژه با اسفالت نمودن راه توزلو  35
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نظومه و توسعه مهای اکولوژیکی بيشترین اثر در ارتقا های اقتصادی و برخی ظرفيتدهد قابليت، نشان می6نمودار 

های پایين اثرگذاری دارند. دامداری سبک از محور اصلی درآمدی منظومه است. را دارند و سایر عوامل به ترتيب با وزن

 داری در افزایش درامد منظومه خواهد داشت.وری آن تأثيری معنیارتقای بهره

 روستايی بزينه روداصلی  قابليت 25بندي اولويت :۶نمودار 

 

پذیری بالفعل یکسان ندارند. با اینکه عوامل اقتصادی بيشترین وزن در توسعه ها توان اجرایی و یا توجيهابليتهمه ق

 پذیری را دارند.ها قابليت اجرایی و امکانشود حداکثر حدود نصف آنهای منظومه را دارند؛ ولی برآورد میقابليت

قابليت برندسازی و تقویت وجود دارند که در جدول زیر در منظومه بزینه رود مشاغل خاص و مهارتی دارای 

 مشخص شده است.

 داراي قابليت برندسازي و تقويت در منظومه بزينه رود مهارتیمشاغل خاص و : ۵جدول 

نه برند يزم نام روستا
ت يقابل يساز

 موجود روستا

 برآورد
ميدانی 
اشتغال 

 ()نفر

برند 
 يشنهاديپ

ا يحوزه فروش 
 خدمات

 تهران، کرج و شمال عمدتاً   1111 یمشاغل ساختمان روستاها بخش جنوبی منظومهغالب 

 داخل کشور و صادرات نهیتابلو فرش زر 1411 تابلو فرش روستا( 15اکثریت روستاهای جنوب منظومه )

 داخل کشور و صادرات نهیزر یقال 411 شمیابر یبافيقال روستا( 7برخی از روستاهای ميانی منظومه )

 (...داخل کشور )تهران و قم و نهیمجسمه زر 151 یمجسمه ساز قزل بالغ و اميرلو )به صورت محدود(

 داخل کشور   71 کف و سن  ساب توزلو

 داخل کشور و عراق   31 ق کار سردخانهیعا قره کهریز و زاغج

 دار و حومهيق ره انگور آغوزلويش 31 ره انگوريش آغوزلو

 داخل کشور   21 دکل کار اميرلو

 مجاور هایاستان   21 د بذر مادريتول یاستی بالغ و کهال

 استان و تهران   11 له کاريمل یکنداسيق

 های تحقيقمنبع: يافته

0 1 2 3 4 5 6 7 8

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

…ا  کنترل و تجميع او هاي سطحی و روان او ها در بخش جنوبی منظومه ب
برند سازي و فروش مستقيم تابلو فرش و ابريشم

تغيير رويکرد نسبت به سرمايه گذاري در حوزه او 
امکان سرمايه گذاري در زرين غار و تعريف پهنه صنايع دستی

سرمايه گذاري در استخرهاي ذخيره او
ايجاد ناحيه صنعتی کهال

…گ برند سازي مشاغل عايق کار سردخانه، مجسمه سازي، کف ساو و سن
توسعه آموزش هاي فنی، حرفه اي و کشاورزي ترويجی

…جهت دهی بخشی از اعتبارات دهياري ها از محل ارزش افزوده به 

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

…ده در ارزان سازي قيمت زمين در روستا با تغيير رويکرد به موضوع محدو

و گرماو گردشگري بين دو منظومه بزينه رود-تعريف پهينه صنايع دستی 
براي افزايش درامد دهياري هاC16وضع عوارض 

بزين-اسفالته نمودن راه توزلو 
ايجاد ناحيه صنعتی داشبالغ

تعريف وام جهت دهی به تغيير الگو کشت و زرع
تعريف وام صنعتی سازي به جاي توسعه دام سبک

…تبديل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختمانی با آموزش هاي
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 هامحدوديت -1-۵-2

بر  اثرگذار هایمحدودیتو تهدیدها( در منظومه ارائه شده است.  هاضعفاز  متأثرمحدودیت ) 45در جدول زیر 

قابليت کاهش یا تخفيف را ندارند. عوامل اکولوژیکی  هامحدودیت. همه اندشده بندیطبقهدسته  6توسعه منظومه در 

اثرگذار  هایمحدودیتاقتصادی و کالبدی  هایجنبهبيشترین وزن در ایجاد محدودیت در توسعه منظومه را دارند. 

 بعدی هستند.

 رود ينهبز يیتوسعه منظومه روستا هاييت: محدود۶جدول 

 محدوديت بنديطبقه  
1 

 اکولوژيک

 سطحی مناطق شمالی منظومه هایآبخشکی رودخانه بزینه رود و 

 به ویژه در دهستان بزینه رود و در روستاهای استان مجاور )همدان( زیرزمينی هایآب غيرمجازبرداشت  2

3 
روستا  7درصد منابع آبی عميق و نيمه عميق کشاورزی در  11: قرار گرفتن آبتوزیع نامتوازن منابع 

 در دهستان بزینه رود عمدتاً

 در شمال منظومه آهکی و با کيفيت پایين هایزمينکشاورزی و وجود  1فقدان زمين درجه  4

 اصلی یهاآبراههو  هارودخانهروستاهای واقع در حاشيه  یزيخليس 5

6 
در روستاهای دارای چاه عميق و  ینيزمبيسدارای کشت  هایزمينتخریب منابع خاک به ویژه در 

 یااجاره هایزمين

7 
دم از منابع مشترک و ع برداریبهرهرقابت در  یريگشکلفقدان توجه کافی اهالی به حفظ منابع طبيعی، 

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

1 

اجتماعی و 
 فرهنگی

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

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

 متوسطه به ویژه دختراندرصدی در مقطع  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 فرهن  کار 13

 ترویجی کشاورزی هایآموزشفقدان اثربخشی  14

15 

اقتصادي 

 هايمحدوديت)
 عمومی(

 تغييرات زیاد قيمت محصوالت کشاورزی و ارسال عالئم اشتباه

 سنتی با مرگ و مير باالی دام کامالًدامداری  16

 برداریبهره هایزمينمقياس کوچک  17

 سنتی آبياری هایروشبا  آبهدر رفت  11

 محدود در روستا با خروج سرمایه توسط عمده مالکان گذاریسرمایه 19

 فقدان الگوی بهينه کشت 21

21 

اقتصادي 
 هايمحدوديت)

 اختصاصی(

هکتار  15هر ) روستاهادیمی گندم در غالب  هایزميندیم پایه بودن کشاورزی و اشتغال پذیری محدود 
 یک نفر اشتغال ناقص(

 و تابلو فرش ابریشم و توليد آن با برند قم و فقدان زنجيره ارزش یقال ديتولدستمزدی بودن  22

 هااستانسایر  کارانینيزمبيسبه  ینيزمبيساجاره زمين برای کاشت  23

 درصد( روستاها 11) 4عميق توسط  هایچاهدرصد  91 برداریبهرهتوزیع نامتوازن  24

 درصد( روستاها 41) 16عميق توسط  هایچاهدرصد  91 برداریبهرهتوزیع نامتوازن  25

 با وضع ماليات سازانمجسمهایجاد محدودیت بر فعاليت  26
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 )دنباله(رود ينهبز يیتوسعه منظومه روستا هاييت: محدود۶جدول 

 محدوديت بنديطبقه  
27 

 کالبدي

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

 انجام شده( 97روستا تا مهرماه  5به همه روستاهای متوسط به باال ) گازکشیفقدان  21

 مهاجرت به دليل تکميل شدن محدوده یريگشکلمحدودیت توسعه روستا و  29

 عدم نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی روستایی 31

 و ناکافی بودن اعتبارات الزم طرح هادیعدم اجرای تمام فازهای  31

 و سيل بند مکفی یکشکانالفقدان  32

 عدم آنتن دهی تلفن همراه و تلویزیون 33

34 

 مديريتی

 بخشی گذاریسياستنامتوازن و در مواردی ناعادالنه در اجرا و  یهاهیرو

 موجود هایآموزش یاثربخشترویجی کشاورزی در حوزه دام و پایين بودن  هایآموزشفقدان  35

 بانکی یهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و  36

 توان محدود منابع طبيعی در برخورد با کشت مراتع 37

 صدور مجوزها برنهیهزو  برزمانمسير طوالنی،  31

 شرب آبشرب در بخش کشاورزی در تابستان و محدودیت  آبمصرف  39

41 
 سازمان فضايی

 همدانپيوندهای ضعيف با استان و ارتباط زیاد با قم؛ تهران و 

 استقرار منظومه در ناحيه مرزی استان و شهرستان 41

 

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

منظومه  هایمحدودیتو  درصد مشکالت 11زیر بيش از  هایمحدودیتدر منظومه در نمودار زیر تلخيص شده است. 

 .شوندمیرا شامل 

 بزينه رودمحدوديت اصلی منظومه  22 بندييتاولو :۷شکل 

 

0 2 4 6 8 10 12

خشکی رودخانه بزينه رود و او هاي سطحی مناطق شمالی منظومه 
دامداري کامال سنتی با مرگ و مير باالي دام 

…ب تغييرات زياد قيمت محصوالت و ارسال عالئم اشتباه به ويژه سي
روستا11فرسودگی شديد يا  فقدان شبکه توزيع، ناسالم بودن او شرو در 

…ديم پايه بودن کشاورزي و درامد و اشتغال پذيري محدود زمين هاي 

…درصد منابع آبی عميق و نيمه ۸5قرار گرفتن : توزيع نامتوازن منابع آو

ند قم دستمزدي بودن توليدقالی و تابلو فرش ابريشم و توليد آن با بر
روستا 14نرخ مهاجرت باال در 

مقياس کوچک زمين هاي بهره برداري
هدر رفت آو با روش هاي ابياري سنتی

…کشاورزي و وجود زمين هاي آهکی و با کيفيت  1فقدان زمين درجه 

…رويه هاي نامتوازن و در مواردي ناعادالنه در اجرا و سياست گذاري 

…دن محدوديت توسعه روستا و شکل گيري مهاجرت به دليل تکميل ش

ضعيف بودن آموزش هاي کاربردي جهاد کشاورزي
…ن و کاهش سرمايه اجتماعی با منشا کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاو

درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران۵5ترک تحصيل بيش از 
…15)4درصد چاه هاي عميق توسط ۹5توزيع نامتوازن بهره برداري 

فقدان الگوي بهينه کشت
…در برداشت غير مجاز او هاي زير زمينی به ويژه در دهستان بزينه رود و

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

پيوندهاي ضعيف با استان و ارتباط زياد با قم؛ تهران و همدان 
عدم نوسازي مطلوو واحدهاي مسکونی روستايی

مراحل سخت و آزار دهنده تضمين هاي بانکی
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 و منظومه( زائیاشتغال، يمرتبط با توسعه اقتصاد)بخش  يديمسائل کل يبندجمع -1-۶

 هامحدودیتو لزوم توجه به اولویت تخفيف و کاهش  در توسعه منظومه هاقابليت از هامحدودیت زیادوزن  .1

 بزینه رود و ضعيف شدن روستاهای در مسير آن شدید یآبکم وخشکی  .2

 روستای منظومه 11شرب )شوری، سنگينی زیاد و یا نيترات باال( در  آبفقدان و یا محدودیت زیاد منابع  .3

 شرب آبسطحی و مشکالت  هایآببه دليل خشکی  عمدتاً یاپهنهمهاجرت  .4

و اشتغال در روستاهای قوی منظومه و لزوم تقویت پيوندهای فضایی درون  افزودهارزش یرانبرون .5

 یامنظومه

 آبیسنتی با مرگ و مير باالی دام و دارای محدودیت گسترش به دليل محدودیت منابع  کامالًدامداری  .6

 و خاکی

( و روستاها درصد 11)روستا  4عميق توسط  هایچاهدرصد  91 یبرداربهره: آبمنابع  نامتوازنتوزیع  .7

 درصد روستاها( 11) روستا 7درصد منابع آبی عميق و نيمه عميق کشاورزی در  75قرار گرفتن 

 دستمزدی بودن قالی و تابلو فرش و توليد آن با برند قم .1

 عمده گذاریسرمایهو لزوم استفاده از ظرفيت  محدود با خروج سرمایه توسط عمده مالکان گذارییهسرما .9

 مالکان

 هارودخانهروستاهای واقع در حاشيه  خيزیيلس .11

با ارائه  آببرای تجميع  گذارییهسرمالزوم ایجاد شرایط برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در  .11

 آبپر  یهاقناتو  یدائم یهاچشمهیژه برای تسهيالت ارزان به و

 جنوب منظومه درو استخر ذخيره به ویژه  یدارآبخوان یهاپروژهاجرای لزوم  .12
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 اندازچشم -1-۷

 یاقتصاد هاییتوانمند یبر ارتقا یدار مبتنیمد پاست برخوردار از درآایمنظومه، 1415نه رود در افق یمنظومه بز

 یدسازو توانمن ک منظومه، ارتقایت اکولوژيت ظرفیه بر حفظ و تقويدر شهرستان با تک یتيو با توان حفظ وزن جمع

 است. یامنظومهدرون  ییفضا یوندهايت پیتقو و یو آموزش یاجتماع یفرهنگ

 یکل اهداف -1-۸

در  یرپذامکانو  یاتيدر توسعه منظومه، هر نوع راهبرد عمل هاقابليتو  هامحدودیتت ياهم بندیطبقهبا توجه به 

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

ه ب تواندیمکه  شودمیجاد یا هاقابليتند ارتقا یکاهش تنگناها و فرا یهاروشن يوجوه مشترک ب یالبته در موارد

این  .دباشمیداگالس  یامنظومهرویکرد پيشنهادات مبتنی بر نظریه ت مضاعف در نظر گرفته شود. یک اولویعنوان 

 ر ارائه شده است.روش به صورت شماتيک در شکل زی

 روستايی هایمنظومهدر  داگالس یاشبکهبا مالحظه فرايند  یاتوسعه يریگجهتاهداف و  انتخاب: الگوی 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش  

 هايتمحدود

 

 

 ارتقاء

 هايتقابل

 

 اهداف با تلفيق: بندييتاولو

 با باالترين امکان بالقوه کاهش پذيري هاييتمحدودانتخاو 

 قابل ارتقا با باالترين امکان بالقوه ارتقا پذيري هاييتقابلانتخاو 

و  هاضعف

 تهديدها

و  هاقوت

 هافرصت

يزي با رويکرد  ربرنامه

 مدل

 ي خط دهندههاهسته



 27 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزینه بخش

ن امکان يقابل ارتقا با باالتر یهاقابليتو انتخاب  یريکاهش پذن امکان بالقوه يبا باالتر یهامحدودیتق انتخاب ياز تلف

 .باشديمتوسعه منظومه  ير به عنوان اهداف کليز ی، راهبردهایريبالقوه ارتقا پذ

 منظومه یاقتصاد یدار و توانمندیمد پاارتقا درآ 

  ک منظومهیت توان اکولوژیتقو وحفظ 

 یو آموزش یاجتماع ،یفرهنگ یندسازمو توان ارتقا 

 منظومه یریو سکونت پذ یارتقا امکانات رفاه 

 یامنظومهدرون  ییفضا یوندهايت پیتقو 

 روستايی هايمنظومهاجرايی توسعه  هااستيسراهبردها و  -1-۹

در رشد و توسعه منظومه بيشتر از وزن ارتقای  هامحدودیتوزن  کندیممشخص  هاقابليتو  هامحدودیتبررسی 

اد و نه هاقابليتمستخرج از تلفيق تنگناها و  ، اقدامات سياستی و اجراییراهبردهازیر جدول  ی آن است.هاقابليت

 .دهدمییا وابسته به اجرای راهبرد را نشان  متولی

 توسعه منظومه ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردها بسته :۷جدول 
اولويت 

بين همه 
 اهداف

 يبندتياولو
 بين هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
ا يت يبه منظور کاهش محدود

 تيارتقا قابل
 متولی ينهادها

1 1 

ارتقا درامد 
دار و يپا

 يتوانمند
 ياقتصاد

 منظومه

 یهاکارگاهالت به واحدها و يتسه
 زااشتغال

 یهاطرحوست يطبق جدول پ
بر جدول  ديتأکو با  ییزااشتغال

 هاتیاولو

ارائه دهنده  یهاارگان
 تسهيالت

3 2 
 یاتيعمل یهابرنامه یف و اجرایتعر

/ ارتقا بازده و عملکرد دام سبک 
 اصالح نژاد به دام سنگين سمينتال

 ريبا مرگ و م یسنت کامالً یدامدار
ت یمحدود یدام و دارا یباال

 ت منابعیل محدوديگسترش به دل
 آبی

جلب مشارکت مردم / 
 جهاد کشاورزی

5 3 
ره يذخ یدر استخرها یگذارهیسرما

 آب

مشارکت بخش  یط برایجاد شرایا
در  یو تعاون یخصوص

با  آبع يتجم یبرا یگذارهیسرما
 یژه برایالت ارزان به وِيارائه تسه
پر  یهاقناتو  یدائم یهاچشمه

 آب

ارائه دهنده  یهاارگان
 تسهيالت

12 4 

ق کار یمشاغل عا یبرند ساز
، کف ساب یسردخانه، مجسمه ساز
ر د بذيکار و تولو سن  ساب، دکل 
 مادر

 برند یريل گيف پروژه تسهیتعر
 نه رودیبز یمشاغل تخصص یساز

دهيارها/ بخشداری/  
 یهاارگانصنایع دستی / 

 ارائه دهنده تسهيالت

5 5 
نه یو تابلو فرش زر یبرند قال یمعرف

و انتقال  ميجهت فروش مستق
 مزد به زنجان شورای

لو و تاب یقال ديتولبودن  یدستمزد
 د آن با برند قميشم و تولیفرش ابر

 یهاارگانصنایع دستی / 
 ارائه دهنده تسهيالت

9 6 

جاد یپ، ايالت زراعت با تيتسه
 یگذارهیسرما یچارچوب برا
، آبياریان در حوزه یيروستا
، یامنطقه آبجاد بازار یدرخواست ا

به  یالت کشاورزياختصاص تسه
 مدرن و ... آبياری

 آبياری هایروشبا  آبهدر رفت 
 یسنت

جهاد کشاورزی / 
ارائه دهنده  هایارگان

 تسهيالت
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 توسعه منظومه )دنباله( ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردها بسته :۷جدول 
اولويت 

بين همه 
 اهداف

 يبندتياولو
 بين هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
ا يت يبه منظور کاهش محدود

 تيقابل ارتقا
 ي متولینهادها

12 7 

 

عمده مالکان  یفهرست بند
 هایتعاونیجاد یو ا هادهستان
عمده مالکان و ارائه  گذاریسرمایه
با  یمحل گذاریسرمایه هایطرح

 الت مناسبيتسه

محدود با خروج  گذاریسرمایه
 ه توسط عمده مالکانیسرما

 بخشداری / فرمانداری /
ارائه دهنده  هایارگان

 تسهيالت

19 1 

 یالگو یاجرا یريگيب و پیتصو
ا مجموع یه ينه کشت ناحيبه

همسان در جهاد  یروستاها
 شهرستان یکشاورز

 نه کشتيبه یفقدان الگو

جلب مشارکت روستایيان 
 / جهاد کشاورزی

1 9 

، هاسردخانهدر  گذاریسرمایه
کاال در  یجید یالگو اندازیراه

انجمن صادرکنندگان جاد یروستا، ا
 ( منظومهینيزمبيس) یکشاورز

مت محصوالت و ياد قیرات زييتغ
 ارسال عالئم اشتباه

صنعت معدن و  
ارائه  هایارگانتجارت/

 دهنده تسهيالت

 
31 

11 
 هایزمينت اجاره یجاد محدودیا

 هایاستانبه  ینيزمبيسکشت 
 همجوار

ب گسترده منابع یل تخريبه دل
 و خروج درامد از استان یخاک

 

35 11 
ات بر مجسمه يتوقف وضع مال
 قزل بالغ سازان

 هافعاليتایجاد انگيزه برای توسعه 
و پایين بودن حاشيه سود این 

 فعاليت

 سازمان امور مالياتی

3 1 

ا يحفظ 
ت توان يتقو

ک ياکولوژ
 منظومه

و  یسطح هایآبع يکنترل و تجم
 یدر بخش جنوب هاآبروان 

و  یدارآبخوانت يمنظومه با قابل
 PVC رهياستخر ذخ

و  یدارآبخوان یهاپروژه یاجرا
جنوب  دربه ویژه ره ياستخر ذخ

 منظومه

منابع طبيعی و جهاد 
ارائه  هایارگانکشاورزی / 

 دهنده تسهيالت

 ن غاریزر یجاد مجموعه گردشگریا ن غاریدر زر گذاریسرمایه  2 11
خصوصی و  گذاریسرمایه

 اداره ميراث و گردشگری

22 3 
به  یسازمنیااحداث بند، کانال و 
 هاالبيسل و يمنظور کنترل س

واقع در  یروستاها یزيخليس
 هارودخانهه يحاش

دهيارها/ بنياد مسکن / 
 مدیریت بحران

15 4 

 ی، کنترل و نظارت از سوآموزش
ب یاز تخر یريمراجع در جلوگ

کشت  هایزميندر  یمنابع خاک
 ینيزمبيس

ژه در یب منابع خاک به ویتخر
 ینيزمبيسکشت  یدارا هایزمين

 قيچاه عم یدارا یدر روستاها

/ جهاد  ایحرفهفنی 
 کشاورزی

27 5 
 هایآباخذ عوارض از برداشت 

نه کرد در توازن یو هز ینيرزمیز
 یاهيناح

 :آبع نامتوازن منابع یل توزیتعد
 یمنابع آبدرصد  75قرار گرفتن 

در  یق کشاورزيمه عميق و نيعم
 ( روستاها7درصد ) 11

مجلس / نمایندگان / 
 استانداری

13 1 

 
 
 
 
و  ارتقا

 يندسازمتوان
 یفرهنگ
و  یاجتماع

 یآموزش

و  یاحرفه، یفن هایآموزشتوسعه 
 یجیترو یکشاورز

 وستيطبق جدول پ
/ جهاد  ایحرفهفنی 

 کشاورزی

24 2 
ماهر به ماهر مه يل کارگران نیتبد

با  یدر مشاغل ساختمان
 ف شدهیتعر هایآموزش

 نامهيو گواه آموزشبا ارائه 
 

21 3 

مجاور با  یع مدارس روستاهايتجم
 ییجابجاامکانات  تأمين
جاد صرفه یان به منظور اآموزدانش
 تيفيش کیاس و افزايمق

با کاهش  آموزشت يفيکاهش ک
 یت و فقدان معلم اختصاصيجمع
در  ییز مدارس راهنماينه و یهر پا

 غالب روستاها

 و پرورش آموزش

21 4 
 تيف برنامه استفاده از ظرفیتعر

مناسب روستاها  یمشارکت مذهب
 در توسعه روستا

  
 اوقاف / تبليغات اسالمی
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 توسعه منظومه )دنباله( ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردها بسته :۷جدول 
اولويت 

بين همه 
 اهداف

 يبندتياولو
 بين هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
ا يت يبه منظور کاهش محدود

 تيارتقا قابل
 ي متولینهادها

11 5 

 

کاهش عالقه به  یارائه برنامه برا
 ليتحص یهانهیهزل؛ کاهش يتحص

 یازدواج زودرس دختران و بررس
رستان در خارج از يجاد دبیامکان ا

 هادهستانمراکز 

 یدرصد 51ش از يل بيترک تحص
 ژه دخترانیدر مقطع متوسطه به و

 و پرورش آموزش

24 6 

مهاجرت  یانقطهل یتمرکز بر دال
با مهاجرت باال و  یدر روستاها

از  یص برخيبر تخص یدهتیاولو
 هاآناعتبارات به 

 روستا 14نرخ مهاجرت باال در 

 بخشداری / فرمانداری

25 7 

روستاها از جهت  بندیطبقهرصد و 
 اديژه اعتیبه و یاجتماع یهابيآس

از اعتبارات کاهش  یف برخیو تعر
 یاجتماع یهابيآس آثار

 یهابيآساد باال و يوع اعتيش
 یکاريب منشأبا  عمدتاً یاجتماع

 بخشداری / فرمانداری

32 1 
 هایآموزشدر  یاثربخشجاد یا

 یجهاد کشاورز یجیترو

 هایآموزش یفقدان اثربخش
 یکشاورز یجیترو

 جهاد کشاورزی

37 9 

توسط  یمحدود نمودن وعده ده
ان جهت یيمسئوالن به روستا

 یهاوعده یاز آثار منف یريجلوگ
ر طرح کارا، قول ينظ جهينتیب

 پرداخت وام به مجسمه سازان و ...

به  انیيد روستایشد ینيبدب
دها و قول ین به خاطر بازديمسئول
ان يسال یبدون عمل ط یو وعدها

 رياخ

 فرمانداری/ استانداری

31 11 
 کارورزانارتقای توانمندی 

 بهداشت یهاخانه

 یه مراقبتيبه منظور انجام امور اول
 ق واکسنیر تزرينظ یدرمان

 اداره بهداشت و درمان

4 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتقا امکانات 
و  یرفاه

سکونت 
 يريپذ

 منظومه

 یکالبد گذاریسرمایهتداوم 
ر با يسال اخ 5روستاها با روند 

ق اعتبارات مناسب به یتزر
 یدهاطرح یو اجرا هایاريده

ق اعتبارات مناسب به یتزر
 یدهاطرح یو اجرا هایاريده

 سازمان مدیریت و دهيارها

1 2 
در خطوط انتقال و  گذاریسرمایه
از  تأمينشرب و امکان  آبع یتوز

 سد تالوار

اد منابع یت زیا محدودیفقدان و 
اد و یز یني، سنگیشرب )شور آب
 یروستا 11ترات باال( در يا نی

 منظومه

 روستایی آب

25 3 
جهت تامين اب  آبشخوراحداث 

 دام بهداشتی 

عمده روستاها در تابستان با 
احشام  یبرا آبت منابع یمحدود

 اندمواجهدر مراتع 

 منابع طبيعی

4 4 
 اد مسکن دريکرد بنیاصالح رو
با  یهاد هایطرح یاجرا اصالح و
 نيمت زميق یسازارزانهدف 

 یکالبد یت توسعه فضایمحدود
مهاجرت  از عوامل یکیروستا به 
 ل شده استیتبد

 بنياد مسکن

33 5 
ع در صدور سند یل و تسريتسه

 ییمنازل روستا

د و یخر یسند برا اخذمشکل 
 نيفروش زم

 بنياد مسکن

7 6 
 ینوساز یص اعتبار برايتخص
از  ییروستا یمسکون یواحدها
 متيالت ارزان قيق تسهیطر

 یمطلوب واحدها یعدم نوساز
 ییروستا یمسکون

 هایارگانبنياد مسکن و 
 ارائه دهنده تسهيالت

 ماندهیباق یبه روستاها یگازکش 7 16

 یبه همه روستاها یفقدان گازکش
روستا تا مهرماه  5متوسط به باال )
 انجام شده( 97

 اداره گاز

23 1 
به  یسازمنیااحداث بند، کانال و 
 هاالبيسل و يمنظور کنترل س

و سيل بند  یکشکانالفقدان 
 یمکف

 بخشداری / دهياری

34 9 
تلفن همراه و  یهاشبکهت یتقو

 نترنتیا

تلفن همراه و  یعدم آنتن ده
 ونیزیتلو

 و اطالعات ارتباطات
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 توسعه منظومه )دنباله( اجرايی و نهادهاي متولی، اقدامات سياستی و راهبردها بسته :۷جدول 
اولويت 

بين همه 
 اهداف

 يبندتياولو
 بين هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
ا يت يبه منظور کاهش محدود

 تيارتقا قابل
 ي متولینهادها

36 11  
، نيتوسعه امکانات ورزشی مانند زم
 باشگاه و سالن ورزشی

کمبود امکانات ورزشی مانند 
 باشگاه و سالن ورزشی

 یبدنتيترباداره 

2 1 

اصالح 
 يهاهيرو
و  یتيريمد

ارتقا 
 يوربهره

 تيريمد

کرد نسبت به یر روييتغ
 آبدر حوزه  گذاریسرمایه

ایجاد شرایط برای مشارکت بخش 
 گذاریسرمایهخصوصی و تعاونی در 

با ارائه تسهيالت ارزان  آببرای تجميع 
و  یدائم یهاچشمهبه وِیژه برای 
 آبپر  یهاقنات

 آبجهاد کشاورزی/ 
/ سازمان  یامنطقه

 مدیریت

6 2 

از اعتبارات  یبخش یدهجهت
به  افزودهارزشاز محل  هایاريده
روستا به  یاقتصاد یهارساختیز

 یکرد کالبدیرو یجا

با احداث  آب یوربهرهش یافزا
 یقنات، احداث بندها یايکانال، اح
 گذاریسرمایهمشترک،  یشتيمع

 ... . و آبع يتجم یبرا

 سازمان مدیریت

1 3 
ن در روستا با يمت زميق یسازارزان
کرد به موضوع محدوده یر روييتغ

 یدهاطرحدر 

 عیگسترش محدوده روستاها و تسر
 یهاد هایطرح یدر بازنگر

 اد مسکنبني

11 4 
توجه جدی به مسئله هماهنگی 
 بين دستگاهی و بخشی

 ینامتوازن و در موارد یهاهیرو
 یگذاراستيسناعادالنه در اجرا و 
 یبخش

 سازمان مدیریت

 هایاريدهش درامد یافزا 5 15

وضع عوارض بر برداشت منابع 
 11ف عوارض یتعر -قيعم هایآب
 یا برق برایگاز  یهانهیهز یدرصد
 یهاپروژهف یتعر - هایاريده

از  یبا روستا با بخش یمشارکت
 یاريمنابع ده

 مجلس/ نمایندگان

23 6 
 یبه جا یساز یف وام صنعتیتعر

 توسعه دام سبک

 یصنعت یک روش برایبه عنوان 
بازده و عملکرد دام  افزایشو  یساز

 سبک

سازمان مدیریت و 
ارائه دهنده  هایارگان

 تسهيالت

19 7 
ن ييعت یبرا یزشيانگ یف الگویتعر

روستاها از محل  یارياعتبار ده
 افزودهارزشات بر يمال

ق يچون توف یهایشاخصمالحظه 
در کاهش مهاجرت، مشارکت 

درصد  21ن يي... در تع و یجمع
اعتبار روستاها بدون توجه به 

 ت روستايجمع

سازمان مدیریت / 
 بخشداری

22 1 
مه حوادث از محل يشدن ب یاجبار

و مشارکت  هایاريدهاعتبارات 
 یاهال

انجام  یارياز روستاها اخت یدر برخ
 شده است

 بخشداری

11 9 
به برخورد  یعيالزام اداره منابع طب
 ب مراتعیبا تخر

 ینهادها یريگيعدم ممانعت و پ
از  یعيژه منابع طبیبه و یمتول

 یعيشخم زدن منابع طب

 منابع طبيعی

13 11 

ا جهاد ب یجیاست ترويس ینيبازب
 ین براآ یبر اثربخش ديتأک
ت دادن به یو اولو یینها برداربهره

 یجیترو یهابرنامهدام در 

 یکاربرد هایآموزشف بودن يضع
 یجهاد کشاورز

 جهاد کشاورزی

26 11 
 یجاد پنجره واحد صدور مجوزهایا

 ییروستا

 برنهیهزو  برزمان، یر طوالنيمس
 صدور مجوزها

 سازمان مدیریت

21 12 
ل يدر جهت تسه هابانکتفاهم با 
 الت به روستايتسه یاعطا

 آزاردهندهمراحل سخت و 
 یبانک یهانيتضم

 هابانکسازمان مدیریت / 

31 13 
شرب در بخش  آبکنترل مصرف 
 در تابستان یکشاورز

شرب در بخش  آبمصرف 
ت یدر تابستان و محدود یکشاورز

 شرب آب

 روستایی آببخشداری / 

36 14 
 خوراک دام و تيفيبر کنظارت 

 ب آنيترک

خوراک  تيفيبر کفقدان نظارت 
 ب آنيترک دام و

 جهاد کشاورزی



 31 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزینه بخش

 توسعه منظومه )دنباله( ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردها بسته :۷جدول 
اولويت 

بين همه 
 اهداف

 يبندتياولو
 بين هدف

 بنديطبقه
 راهبردها

 اقدامات
ا يت يبه منظور کاهش محدود

 تيارتقا قابل
 ي متولینهادها

9 1 

ت يتقو
 يوندهايپ

درون  يیفضا
 يامنظومه

 - یع دستیصنا نهيبهف یتعر
 نهین دو منظومه بزيب یگردشگر

 رود و گرماب

ع یو صنا یکارمنبتبر  یمبتن
 و ی، تابلو فرش، مجسمه سازیچوب

د یجد یهاذبهاجغار کتله خور و 
 یبوم گرد ییروستا

 بخشداری/ صنایع دستی

 کهال یه صنعتيجاد ناحیا 2 11
، یاگلخانهاستقرار مجتمع  یبرا

 هيناح یلیع تبدیسردخانه و صنا
جهاد کشاورزی / 
 بخشداری

 نیبز –نمودن راه توزلو  آسفالته 3 16

ت ارتباطات درون یبه منظور تقو
از  یو انتقال بخش ایمنظومه
به درون منظومه و  افزودهارزش
 یو رونق روستاها هاهزینهکاهش 

 یمرز

 اداره راه

 داشبالغ یه صنعتيجاد ناحیا 4 17

 یداشبالغ و برا یلويمجاور با س
، یکارمنبت یاستقرار واحدها
 ار شوريخ یلیواحد تبد

 جهاد کشاورزی/ بخشداری

26 5 
هال ک یهارستانيدباز  یکیل یتبد

 یبه هنرستان کشاورز

 یبر کشاورز یاقتصاد منظومه مبتن
با آن  یرسم هایآموزش یاست ول

 ستيهمسو ن

 پرورش آموزش

21 6 
ایجاد خوشه سراميک و مجسمه 

 سازی قزل بالغ
 به مرکزیت روستای قزل بالغ

 صمت / فرمانداری

22 7 
 اتصال راه سرشبار به قشقجه

ت ارتباطات درون یبه منظور تقو
 ایمنظومه

 
 اداره راه  

 تحقيق هایيافتهمنبع: 

 توسعه بخشاقتصادي شران يپ يمحورها -1-15

  فصلی در قالب استخرهای  یهارودخانهچشمه، قنات و  آبتسهيالت ذخيرهPVC 

  با اتخاذ بسته سياستی دامداری سبک وریبهرهارتقا 

 اصيلدورگه سيمنتال  به گاوهای شيری اصالح نژاد 

 ایجاد ناحيه صنعتی کهال 

 )برند سازی تابلو فرش به نام زرینه )به جای قم 

  سازی، کف ساب و سن  ساب، دکل کار و توليد بذر مادربرند سازی مشاغل عایق کار سردخانه، مجسمه 

  گردشگری بين دو منظومه بزینه رود و گرماب -تعریف پهنه صنایع دستی 

 صدریعلدر زرین غار و تشکيل پهنه گردشگری مثلث غارهای کتله خور/ زرین غار/  گذاریسرمایه 

  هایطرحعمده مالکان و ارائه  گذاریسرمایه هایتعاونیو ایجاد  هادهستانفهرست بندی عمده مالکان 

 محلی با تسهيالت مناسب گذاریسرمایه

  یسازکيسرامخوشه مجسمه و 

  ینيزمبيسصنایع تبدیلی 

                                                        
 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 یشموجود و افزا يدیتول
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 گذاريسرمايه هايپروژهو  هاطرح -1-11

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

 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه هايطرح: فهرست ۸جدول 

 روستایی هایمنظومهو طرح توسعه پایدار  زائیاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادی، 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردی

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

لویت وا

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ریال

اشتغال 

 نفر
 6دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 6 7 1 9 11 11 

1 

توسعه دام 

سبک اصالح نژاد 

 شده

 121 

 پنبه زبان

1 1  2 1  

 سقرچين

 محمدخلج

 گل تپه

 اردهين

 بصرک

 شهيداباد

 اميرلو

 سرشبار

 قره محمد

 دربند

 حسام اباد

 زاغج

 زاغه لو

 سراب

 قجور

2 
توسعه دام سبک 

 صنعتی
 25 

 حی

 کهال  1 2  1 1

 بزین

3 

دام  توسعه

سنگين صنعتی 

 با نژاد دو رگ

  1 3  1 1 حی 12 

 4  شيرپزی 4
اورگنجه / داش 

 تپه
1 2  1 2  

5 
مرکز  شيرپزی و

 جمع آوری شير
 9 

ارقين بالغ/ 

 قشقجه
1 2  2 2  

 توزلو

 گل تپه

6 
پرورش ماهی در 

 ذیل چشمه ها
 7 

 قره کهریز

1 1  2 1  

 ارقين بالغ

 اميرلو

 بصرک

 امام کهریز

 دربند

 سراب



 33 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزینه بخش

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

 های روستاییزائی و طرح توسعه پایدار منظومهپيوست سند توسعه اقتصادی، اشتغال

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردی

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

اولویت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ریال

اشتغال 

 نفر
 6دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 6 7 1 9 11 11 

7 

پرورش ماهی در 

استخرهای 

 دومنظوره

 3 

 بزین

 کهال  1 2  1 1

 حی

1 
توسعه فعاليت 

 های زنبورداری
 7 

 اغوزلو

1 1  2 1  

 بصرک

 اميرلو

 دربند

 زاغه لو

 سرشبار

9 
توسعه دستگاه 

 جوجه کشی
  1 2  1 1 اميرلو 1 

 6  کاشت زغفران 11

 اردهين

1 1  2 1  

 غالم ویس

 ارقين بالغ

 شهيداباد

 داشبالغ

 قجور

11 
گلستان گل 

 محمدی
 6 

 غالم ویس

1 1  2 1  

 حسام اباد

 زاغه لو

 استرود

 ارقين بالغ

12 

تسهيالت کاشت 

ذرت از طریق 

 های نواری تيوپ

 12 

 امام کهریز

1 1  1 1  

 اميرلو

 قره کهریز

 اردهين

 سراب

 بصرک

  1 2  1 1 پنبه زبان 1  کاشت سير 13

14 
کاشت گياهان 

 دارویی
  1 2  1 1 قجور 1 

15 
 مرکزیت توليد

 بذر
 2 

 یاستی بوالغ
2 1  2 1  

 کهال

16 
کارگاه توليد 

 شيره انگور
  2 1  2 1 اغوزلو 1 

  2 2  2 1 پنبه زبان 2  کارگاه رشته زنی 17

11 
احداث باغات 

 پسته
  1 2  1  زاغه لو 1 
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 زائی )دنباله(اشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه هايطرح: فهرست ۸جدول 

 های روستاییتوسعه پایدار منظومه زائی و طرحپيوست سند توسعه اقتصادی، اشتغال

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردی

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

اولویت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ریال

اشتغال 

 نفر
 6دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 6 7 1 9 11 11 

19 
کارگاه بسته 

 بندی حبوبات
  2 2  2 1 گل تپه 2 

21 
فرش  کارگاههای

 و ابریشم بافی
 31 

 حسام اباد

1 3  3 3  

 قزل بالغ

 قشقجه

 عموکندی

 پيرمرزبان

 قجور

 یاستی بوالغ

 اميرلو

 لوزاغه 

 اردهين

21 
 هایکارگاه

 خياطی
 14 

 شهيداباد

1 2  3 2  

 محمدخلج

 قشقجه

 پيرمرزبان

 محمدخلج

 حسام اباد

 گل تپه

 پنبه زبان

22 
واحد کنسانتره و 

 خوراک دام
  2 2  2 2 بزین 3 

  2 1  2 2 توزلو/ غالم ویس 2  واحد بوجاری 23

24 

/  نمایشگاه

عرضه  فروشگاه

مستقيم مجسمه 

در محور تردد 

 جاده

  4 1  4 1 قزل بالغ 3 

25 
معدن سن  

 روستا
  2 3  2 1 سراب 4 

26 
 بارتره یاگلخانه

 و سبزیجات
  1 2  1 1 قشقجه 6 

27 
تبدیلی  یعصنا

 کلزا
  2 3  2 3 کهال 6 

21 
تبدیلی  صنایع

 زمينیسيب
  2 2  2 4 کهال / بزین 21 



 35 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزینه بخش

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

 های روستاییزائی و طرح توسعه پایدار منظومهپيوست سند توسعه اقتصادی، اشتغال

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردی

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

اولویت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ریال

اشتغال 

 نفر
 6دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 6 7 1 9 11 11 

29 

سالن 

 چندمنظوره

 کشاورزی

  4 2  4 2 توزلو 1 

31 

مجدد  اندازیراه

واحدهای 

دامداری تعطيل 

 شده

  1 3  1 1 ارقين بالغ 3 

31 
توسعه مجسمه 

 سازی
  3 1  3 1 قزل بالع / اميرلو 21 

32 
توليد و بسته 

 بندی خيار شور
  2 1  2 2 غالم ویس 6 

33 
توسعه واحدهای 

 مليله کار
  4 1  4 1 یکند ياسق 1 

34 

توسعه و حفظ 

 هایکارگاه

 خدماتی موجود

  4 3  4 1 ارقين بالغ 3 

35 

توسعه بخش 

توليد ادوات و 

-قطعات ماشين

 های کشاورزی

  2 1  2 2 حی 3 

  2 1  2 2 شهيداباد 3  یزنبلوک 37

  4 2  4 2 توزلو 1  باسکول 31

39 

ایجاد و توسعه 

واحدهای 

 کاریمنبت

  2 1  2 1 داشبالغ 1 

41 

 هایکارگاهایجاد 

و  کارمنبت

 صنایع چوب

  2 1  2 1 غالم ویس 1 

41 

ایجاد صنایع 

برای  فراوری

 توليدات خيار

  2 1  2 2 اردهين 4 

  4 1  4 3 بزین / کهال 5  ایجاد سردخانه 43

44 

ایجاد رستوران و 

 مرکز خدمات

رفاهی و مسافری 

 در کنار جاده

  4 1  4 2 پيرمرزبان 4 

45 

ایجاد خوشه 

مجسمه و 

 سراميک سازی

  2 1  2 2 قزل بالغ 3 
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 زائی )دنباله(اشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه هايطرح: فهرست ۸جدول 

 های روستاییزائی و طرح توسعه پایدار منظومهپيوست سند توسعه اقتصادی، اشتغال

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردی

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

اولویت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

5 

 توضيح

ميليون 

 ریال

اشتغال 

 نفر
 6دارد  نام روستا

1 2 3 4 5 6 7 1 9 11 11 

46 
 هایخانهایجاد 

 بوم گردی
  3 3  3 3 دربند 1 

47 
استخر 

 آب سازیيرهذخ
 4 

 / غالم پنبه زبان

 ویس
1 1  1 1  

41 

استخر ذخيره پی 

سی بر روی وی 

 چشمه ها

 31 

/ امام  اميرلو

کهریز /سراب/ 

 بصرک / اردهين

1 1  1 1  

49 

واحدهای 

خدماتی و 

مشاغل کوچک 

 خدماتی

  4 3  4 1 بزین 4 

  1 2  1 1 پنبه زبان 6  گلخانه جدید 51

  1 2  1 2 کهال 1  پمپ بنزین و گاز 51

 4  ماسه شویی 52
امام کهریز / 

 دربند / سراب
2 2  2 2  

 تحقيق هایيافتهمنبع: 

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

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

  صنعت )با اولویت 1و ...(  نوغانتداری، زنبتورداری، صتيادی، پترورش ماکيانزراعی، بتتاغی، دامتتی، )کد موضوعی طرح: کشاورزی ،

فنی  آموزشبا رویکرد ارائه خدمات  گذاریسرمایه یهاطرحبر اجرای  تأکيدخدماتی )با  ،3 یدستصنایع  ،2صنایع تبدیلی( و معدن 

بوم شناختی، -)شامل محيطی هاطرحو سایر  5، گردشگری 4و عمومی مرتبط با روستتا در قالب ایفای نقش تسهيلگری(  ایحرفهو 

 6فرهنگی و اقتصادی( -کالبدی، اجتماعی

  و  هاتیمز، هاتيظرفتوستتتط افراد بومی و غيربومی، مرتبط با  اجراقتابل ) ایتده مرتبط بتا کتارآفرینیکتارآفرین محور: طرح دارای

 2و خير  1در روستا(، بله  محورهای توليد

 شتتعاع عملکردی و دارا بودن زائیاشتتتغالپيشتتنهادی مبتنی بر توان توليد،  گذاریستترمایه هایطرحطرح در ستتطح بخش:  تیاولو ،

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

  اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی 2، سازمان صنعت، معدن و تجارت 1: سازمان جهاد کشاورزی 4کد دستتگاه اجرائی مرتبط ،

 4ی اجرائی هادستگاهو سایر  3و گردشگری 

  (.شودمیدرج  2با درج شماره ردیف در پيوست جدول شماره  هاطرح)توضيحات  2و خير  1طرح توضيح دارد: بله 



 37 ................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانرود بزینه بخش

 عمرانی هايپروژه -1-12

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

 یعمران هايپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

اعتبار 

)ميليون 

 ریال(

فصل / 

 برنامه
 اولویت

و پرورش /  آموزش

 تربيت بدنی
 پيرمرزبان

برای ورزش و سالن  آموزدانشقرار دادن دبيرستان خالی از  ارياختدر 

 ورزشی
      

       دیزلی هایچاهنمودن  داربرق محمدخلج برق

       هوایی اورژانس یاندازراه  قشقجه بهداشت

 راه

       غالم ویس -توزلو -احداث راه بزین  توزلو

       اندنمودهنفر فوت  6ایجاد ميدان و بلوار در ورودی روستا که  حی

 قشقجه

سرشبار و حسام اباد و گل تپه به  از روستای آسفالتهاحداث جاده 

از مسير روستای پيرمرزبان  اآلنکه  کيلومتر 5 روستای قشقجه به طول

 .کنندیم آمدبه زرین اباد رفت و  لومتريک 45به طول 

      

       هاپلنصب گاردیل در کناره  شهيداباد

       ایجاد دو پل بتنی اردهين

 شهيداباد
 به و تردد روستایيان از دو سمت روستا و محل عبور روهاادهيپ ساخت

 جاده اصلی
      

       راه ارتباطی به توزلو غالم ویس

 گاز
روستاهای 

 ماندهیباق

روستاهای گاز 

 کشی نشده

       گاز کشی

 روستایی آب

       آب تأمينتغيير منبع  سراب

       شرب آبشبکه  محمدخلج

       کاهش سختی و کنتور گذاری قره کهریز

       شرب آبتغيير مکان منبع  امام کهریز

شرب به منظور رفع مشکل  آبنيازمندی به برقی نمودن چاه حفر شده   بزین

 شرب روستا آبآهکی بودن 
      

شرب به منظور رفع مشکل  آبنيازمندی به برقی نمودن چاه حفر شده   حی

 شرب روستا آبآهکی بودن 
      

       آشاميدنی آب هایلولهبازسازی منبع و  قزل بالغ

       شرب و تغيير منبع آب یکشلولهتعمير  بصرک

       از زاغج به سقرچين یدنيآشام آبو انتقال  یکشلوله سقرچين

       شرب بهداشتی و قابل شرب آبو انتقال  یکشلوله اورگنجه

       شرب بهداشتی و قابل شرب آبو انتقال  یکشلوله داش تپه

 پنبه زبان
شيرین پيرامون روستا به داخل روستا به فاصله  آبمسير منبع  یکشلوله

 متر 611حدود 
      

       شرب و حفر چاه عميق آب تأمين شهيداباد

شرب  آب تأمينچشمه قدیمی برای  یکشکانالو  الیه روبی و تعمير پيرمرزبان

 روستا کافی
      

 یامنطقه آب

       اینچی و درخواست افزایش آن 6 دارای مجوز چاه عميق شرور

       شرب آبصدور مجوز چاه عميق  ارقين بالغ

       هاچاهدر صدور مجوز اندازه برداشت از  آببازبينی نظر کارشناس اداره  امام کهریز

 بنياد مسکن

       شودمیکه باعث مهاجرت  یطرح هادبازنگری با فوریت در  قشقجه

       و افزایش حریم و محدوده روستا طرح هادیبازنگری  شهيداباد

       مسير عبور سيالب از داخل روستا کشیکانال پنبه زبان

       طرح هادیکمبود محدوده و حریم روستا و نيازمند بازنگری  قزل بالغ

       جدید مسکونی هایزمينتکميل شدن محدوده و نيازمندی به  غالم ویس

       رفع مشکل محدوده قره کهریز

       رفع مشکل محدوده و طرح هادیبازنگری  حی

       روستایی طرح هادیبازنگری و اصالح  پيرمرزبان
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 )دنباله( عمرانی هايپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

اعتبار 

)ميليون 

 ریال(

فصل / 

 برنامه
 اولویت

 تربيت بدنی

       روستا و زمين فوتبال در تکميل پارک قشقجه

       ایجاد زمين ورزشی پنبه زبان

       ایجاد فضاهای ورزش همگانی گل تپه

       احداث سالن یا زمين ورزشی زاغج

       انددادهتکميل زمين ورزشی که خيرین  بزین

       سالن ورزشی توزلو

 جهاد کشاورزی

       محور آباحداث ناحيه صنعتی  کهال

       و ایجاد بند یدارآبخوان غالم ویس

       آببرای ذخيره  بندآباحداث  اغوزلو

       احداث ناحيه صنعتی داشبالغ

       هادامواکسيناسيون دام و ارتقا بهداشت  ارقين بالغ

       سطحی هایآبباغات انگور برای هدایت  کشیکانال اغوزلو

       تعمير و بازسازی قنات سرشبار

    بين مزرعه با قنات و چشمه یکشکانال قشقجه

    بين مزرعه با قنات و چشمه کشیکانال یکند اسيق

    بين مزرعه با قنات و چشمه کشیکانال سراب

 ارقين بالغ
صدور مجوز تلقيح دام به افراد زبده. این افراد در روستا حتی بدون هزینه 

 دارند نامهگواهیتکميلی و  آموزشو نياز به دوره  کنندمیکار 
      

       کنترل تب برفکی کهال

 دهياری / بخشداری

       کانال جادیا یاستی بوالغ

 داش تپه
 بيآسو بازسازی پل اصلی روستا که با بارندگی اخير ریزش و  ترميم

 ن وجود داردو امکان ریزش و تخریب آ جدی دیده
      

 پيرمرزبان

سی خانوار  ساله دارد و 41قدمت تعمير و بازسازی پل داخل روستا که 

سيل و  نیترکوچک که در صورت وقوع اندگرفتهن سوی پل قرار آ

 شودمیبه راحتی تخریب و نابود  باراندگی
      

       آبخرید دستگاه تسویه  عموکندی

       مسير عبور سيالب از داخل روستا کشیکانال گل تپه

 411تکميل کانال احداث شده در روستا: کانال داخل روستا که به طول  قجور

 با هزینه دهياری انجام شده است. متر 211که  باشدمیمتر 
      

       شودمیمتری سيمانی هم  1 هایلولهپل کوچک داخل روستا: با  سرئين

 محمدخلج

گرفتگی و  آبمتر که از  311در داخل روستا به اندازه  احداث کانال

روستایيان و به  آمدبارندگی و بارش برف و ایجاد گودال که مانع رفت و 

 .، مانع شودشودمیان به مدرسه آموزدانشخصوص 
   

       جی روستاودی و خرومجسمه در ور یهاالمانطراحی  قزل بالغ

       آبخرید دستگاه تصفيه  دربند

دهياری / صنایع 

 دستی

       گوسفند و ... . آبشخوراستفاده بهينه از چشمه با ایجاد ذخيره  بزین

       بازسازی و نگهداری بنای قلعه اسحله دار باشی کهال صنایع دستی

 صنایع دستی / صمت

       توليدی یهافرشبرند سازی برای  سراب

       لو فرشبتقویت زنجيره عرضه تا خانالر

       توليد تابلو فرش یهاحلقهبرند سازی و تقویت  داشبالغ

       ایجاد شورای مزد در زنجان سراب

       توليدی یهافرشبرند سازی برای  قره کهریز

       توليدی یهافرشبرند سازی برای  امام کهریز

 اورگنجه کميته امداد
به خصوص  هاآن دامداری روستایی و طویله یهاخانهبازسازی و نوسازی 

 و بی سرپرست خانوادهای بی بضاعت
      

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
    آنتن دهی یا شبکه ضعيف تلفن همراه و اینترنت غالب روستاها
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 )دنباله( عمرانی هايپروژه: فهرست ۹جدول 

 موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

اعتبار 

)ميليون 

 ریال(

فصل / 

 برنامه
 اولویت

 مدیریت بحران

   اجرای کانال هدایت سيل قره کهریز
  

  
  

  

       و پلایجاد دیوارهای مقابله با سيل  امام کهریز  

       ایجاد سيل بند عموکندی

       ایجاد پل بر مسيل سيل یکند اسيق

       ایجاد سيل بند در وردی روستا دربند

       ایجاد سيل بند بصرک

 منابع طبيعی

 3    5111  آبفعاليت های آبخيزداری برای ذخيره  گل تپه
       و سيل بند یدارآبخوان اميرلو

  3   5111  آببرای ذخيره  بندآباحداث  سرشبار
       تقویت سيل بند دستی روستا سرئين

 منابع طبيعی /

 دهياری
 3    51 برای احشام نيست آب: در تابستان آبآبشخور ذخيره  سرئين

 تحقيق هایيافتهمنبع: 

 عمرانی هايپروژهتوضيحات کدهاي جدول فهرست 

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

 بندیتاولویدر پشتيبانی از توسعه روستا/روستاها  یاثربخشتعمرانی پيشتنهادی مبتنی بر  هایپروژهپروژه در ستطح بخش:  اولویت 

 3سوم  اولویتو  2دوم  اولویت، 1اول  اولویت: بندیاولویتشوند. کدهای 
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 آموزشی مورد نياز روستاها يهادورهفهرست  -1-13

 مطالعه مشخص شده است. نتایج بندیجمعآموزشی مورد نياز روستاها مستخرج از  هایدورهدر جدول زیر فهرست 

 آموزشی مورد نياز روستاها هايدوره: فهرست 15جدول 

 4 آموزش 3 آموزش 2 آموزش 1 آموزش نام روستا

 توزلو
 تابلوطراحی نقشه  آموزش

       فرش

 تخریب خاک الگوهای بهينه کشت بزین
اصول استفاده از سموم 

   و آفات

 تخریب خاک الگوهای بهينه کشت کهال
اصول استفاده از سموم 

   و آفات

 طراحی و نقشه تابلو فرش غالم ویس
کاهش مرگ و مير دام و به 

 نژادی
 آبیتنوع کشت  کاشت زعفران

       آشنایی با اصالح نژاد دام حسام اباد

 محمدخلج
کاهش مرگ و مير دام و به 

       نژادی

 اصول استفاده از سموم و آفات تخریب خاک حی
اصول نگهداری 

 زمينیسيب
پرورش ماهی در استخرهای 

 دومنظوره

 طراحی و نقشه فرش آموزش قشقجه
فرش بافی و  هایکالس

 خياطی
کاهش مرگ و مير دام و 

 به نژادی
 حفاظت از مراتع و محيط زیست 

 زاغج
جایگزین و  هایکشت آموزش

 آبیتنوع کشت 
   مشاغل خانگی آموزش مشاغل فنی آموزش

 شرور
بهداشت دام و  هایآموزش

       هاآنکاهش مرگ و مير 

 استرود
بهداشت دام و  هایآموزش

 هاآنکاهش مرگ و مير 
     طراحی و نقشه تابلو فرش

 ارقين بالغ
بهداشت دام و  هایآموزش

       هاآنکاهش مرگ و مير 

 ایحرفهفنی و  هایآموزش پيرمرزبان
، گل زعفران کشت هایآموزش

     محمدی

     کشت تنوع کشت آموزش ایحرفهفنی و  هایآموزش شهيداباد

 گل تپه
کاهش مرگ و مير و به نژادی 

       دام

       استحصال شيره از انگور اغوزلو

 اميرلو
ترویج الگوی کشت نوین در 
 جهت افزایش بازدهی

 طراحی نقشه و بازار فرش پرورش ماهی اریزنبورد آموزش

 آبیالگوی کاشت محصوالت  قره کهریز
کاشت با تيپ و  آموزش
 یاريآبجدید  یهاوهيش

با  یباففرش آموزش
   جدید یهانقشه

 سقرچين
کاشت زعفران و  آموزش

 محصوالت جایگزین
 ایحرفهمشاغل فنی و  آموزش

بهداشت دام و کاهش 
   مرگ و مير

   پروش ماهی پرورش دام الگوی کشت اردهين

 قزل بالغ
با  مجسمه سازی هایکالس

 نو هایطرحرویکرد و 
 کاشت زعفران هایکالس

اصالح نژاد  هایکالس
 دام روستایيان

استفاده کمتر و بهينه از  یهاکالس
 و سموم شيميایی کودها

 کاشت گياهان دارویی آموزش کاشت زعفران آموزش قجور
 یهایدامدار آموزش

   سبک

       دام یهایماريبآشنایی با  پنبه زبان

آشنایی با مباحث فنی فعاليت  بهداشت و مرگ و مير دام زاغه لو
 های زنبورداری

    

 اسيق
 یکند

در زمينه کاشت و  آموزش
 الگوی کشت

   یکارلهيمل آموزش نگهداری دام آموزش

 سرئين
بهداشت دام و کاهش مرگ و 

       مير
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 )دنباله(هاي آموزشی مورد نياز روستاها دوره: فهرست 15جدول 

 4آموزش  3آموزش  2آموزش  1آموزش  نام روستا

 امام کهریز
ترکيب کشت  آموزش

 آبیمحصوالت 
     کاشت ذرت با تيپ آموزش

     یپروریآبز آموزش آبياری الگوهای آموزش سراب

       طراحی و نقشه تابلو فرش داشبالغ

 الگوهای نوین کشت آموزش بصرک
بهای تمام شده برای یک  دوره

 و دیمی آبیهکتار 
پرورش زنبور و  آموزش

 ماهی
متناسب با  یهایقالبافت  آموزش

 نياز بازار

 سرشبار
آشنایی با مباحث فنی فعاليت 

       های زنبورداری

یاستی 
 بوالغ

 اصالح نژاد به ویژه گندم
متناسب با  یباففرش آموزش

     نياز بازار

 قره محمد
دام و کاهش مرگ و بهداشت 

 مير
     اصالح نژاد دام

 یباففرش آموزش فنی هایآموزش عموکندی
بهداشت دام و کاهش 

   مرگ و مير

 خانالر
طراحی نقشه و منابع طراحی 

       فرش تابلو

 کشاورزی آموزش دام نحوه نگهداری آموزش دربند
قالی بافی  آموزش

 متناسب با نياز بازار
 زنبورداری آموزش

 اورگنجه
کاهش مرگ و مير دام و به 

       ینژاد

 داش تپه
کاهش مرگ و مير دام و به 

       ینژاد
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