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 تايیروس هايمنظومهو توسعه پايدار  زائیاشتغالتحليل عمومی و مشترک تحول اقتصادي،  :اتيمقدمه و کل

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

کالبدی روستاها، چهره  هایزیرساختقابل توجه در  هایگذاریسرمایه. اندنمودهوسيع اجتماعی و فرهنگی را تجربه 

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

 محدودتری بوده است.

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

. هددمیرا کاهش  متأخرتر گذاریسرمایهبه سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل توليد شده و بازده  گذاریسرمایه

 .شودمیجدید به سرعت متوقف  گذاریسرمایه از طریق صرفا روستا اقتصادی رشد توجه به لذا 

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

تحول در روستا را با  آنو به تبع  اقتصاد روستا رشدمختلف فرآیند  هایپروژهبازار استخراج نمود و در قالب 

درصد رشد اقتصادی وابسته به  52 از بيش رشد اقتصاد مطالعات اساس براما  تسریع نمود.جدید  هایگذاریسرمایه

عمومی در اقتصاد روستا  وریبهرهبرای ارتقا  گذاریسياستو  گذاریسرمایه .(2227)بارو،  وری استارتقا و رشد بهره

حور کشاورزی ماز آنجا که  یک بعدی نيازمند رویکرد سيستماتيک و فرآیندی است. تقریبا و  ایپروژهبه جای نگاه 

ش ، بخشودمیروستاها محسوب در نيز از ارکان تحوالت اقتصادی و اجتماعی  آنو تحول در  است اصلی اقتصاد روستا

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

 بين غالب روستاها مشترک است. تقریبا شده است. این عوامل  بندیدستهروستاها  وریبهرهمشترک تحول و ارتقا 

 روستاها وريبهره: موانع عمومی و مشترک تحول و ارتقا 8جدول 

 تبعات و مکانيزم عوامل رديف

 قيمت دارمعنی شکاف 8

 و مصرف تا توليد

 تغييرات با هایقيمت

 گسترده

 از مهمی بخش و دارد وجود کنندهمصرف قيمت و مزرعه در قيمت بين یدارمعنی فاصله

 کاهش به شکاف این .کندمی هاواسطه نصيب و خارج روستا از را کشاورزی بخش افزودهارزش

 ئمعال نيز متقي شدید تغييرات .شودمی منتهی روستایيان گذاریسرمایه هایانگيزه و درآمد

 قيمت یعنکبوت تار فرایند اصالحی، هایسياست توان فقدان دليل به .دهدمی کشاورزان به اشتباه

 دهدمی رخ محصوالت بيشتر در

 در هافعاليت خرد مقياس 2

 کشاورزی بخش

 قياسم بزرگ صنعتی گذاریسياست گيریشکل عدم و ارث قانون و اراضی تقسيم قانون از متأثر

 دهش نيز ترکوچک و کوچک بسيار روستاها در کشاورزی توليد مقياس گذشته دهه چندین در

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

 آن ادیقتصا دامنه در محصوالت شده تمام بهای و باشدمی معيشتی صرفا  فعاليت مبنای و نباشد

 نگيرد. قرار

 منابع تقليل و محدودیت 9

 کشاورزی و شرب آب

 دهه سه در بارش محدودیت و اقليم تغييرات .است روستا اقتصاد محوری هاینهاده و ارکان از آب

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

 هایفناوری تعميق و انتشار عدم طرفی از و سواین به 12 دهه از غيرمجاز و مجاز هایچاه حفر

 محل از وریبهره ارتقاء یمحور عوامل از آب بازار فقدان و کشاورزی بخش در آب مصرف کاهش

 .است کشاورزی یهافعاليت
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 )دنباله( وري روستاها: موانع عمومی و مشترک تحول و ارتقا بهره8جدول 

 تبعات و مکانيزم عوامل رديف

 انمتولي و هادستگاه وجود 4

 1ناهمسو گذاریسياست

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

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

 .است شده روستا حوزه در هاگذاریسياست وییهمس عدم موجب متوازن گذاریسياست

 ماهر انسانی نيروی کمبود ۵

 خروج و متخصص و

 هایسرمایه گسترده

 فيزیکی و انسانی

 بودن پایين شود.می بيشتری افزودهارزش ایجاد به منجر تخصص که شودمی بيان اقتصاد علم در

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

 منجر جوان کار نيروی دانش و مهارت برابر در خود کشت و رفتاری تغيير به هاآن سخت و مقاوم

 رد عمدتا  هازمين تملک و الکم است. گردیده دسته دو این بين رفتاری و ساختاری شکاف به

 کنار و رفتاری و فکری الگوی تغيير به ورمجب یا دوم دسته باشدمی دیرینه گراهایسنت اختيار

 ینيرو مهاجرت و سرخوردگی به خود، سرکوب و آمدن کنار عدم با یا باشندمی گراهاسنت با آمدن

 اب و ماهر غير اکثرا  و گراسنت جمعيتی بافت حفظ و انسانی هایسرمایه و کارآفرین ماهر، کار

 تغيير، زا ترس و پایين مهارت و دانش و فکری شيوه به توجه با روستایيان گردد.می پایين وریبهره

 زینتی، یهاگل همانند پربازده و جایگزین محصوالت کاشت و سنتی الگوی تغيير به دست ندرت به

 پردازند.می دیگر محصوالت سایر و زعفران دارویی،

 نظارت و مدیریت عدم ۶

 عدالت برقراری و مستمر

 یبرداربهره در نسلی بين

 طبيعی منابع از

 ایدب باشدمی آینده و فعلی نسل منابع جزء مراتع و هاچراگاه خاک، ،آب منابع کهینا به توجه با

 یا ندهآی نسل نفع به خود فداکاری به مجبور حاضر نسل که باشد ایگونه به نسلی بين عدالت

 همان از طالیی، دهقاع قول به و نشود فعلی نسل حد از بيش مصرف با آتی هاینسل حق يفتضع

 ریتمدی و اصولی گذاریسياست فقدان متأسفانه دهی. پس نيز دست همان از گيرییم که دست

 ناپذیری تجدید یهاآستانه دارای منابع این به جدی هایآسيب ،یخداداد منابع این بر نظارت و

 شوند مواجه منابع بحران با دور دانچن نه آینده در رودیم انتظار که زده

 خدمات ارائه رویکرد هبلغ ۷

 به زیرساختی و رفاهی

 در اقتصادی گذاریسرمایه

 روستاها

 این با ولی داده انجام روستاها رفاهی و زیرساختی یهاحوزه در سنگينی هایگذاریسرمایه دولت

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

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

 است. نبوده يدتأک مورد هاآن اقتصادی سازیيتظرف

 یهاکارگاه وجود عدم 1

 ياسمقکوچک

 اسيمقکوچک هایکارگاه توسعه، حال در و پيشرفته کشورهای سایر برخالف ایران روستاهای در

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

 ترغيب و پشتيبانی ،یتحماعدم سویی از و مدرن به سنتی کشاورزی و دامداری از گذار و روستایيان

 .باشدمی ربطیذ مسئولين سوی از علمی و مالی نظر از هاآن

 و کشاورزی نهادی تله 3

 سنتی توليد

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

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

 .ندارد گذشته قرن و دهه چندین با یدارمعنی

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

تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، تغيير  ،یگذاراستيسدر حوزه  دارمعنی تحولمستلزم زمان و  هاآنتغييرات در 

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

                                                        

 

و نهادی پيگير حجم استفاده فراتر از استانداردهای  شودیمهزاران تن کود و سم مصرف  ینيزمبيسزراعی نظير کاشت  یهانيزمبه عنوان مثال در از رویکرد نامتوازن:  ییهامثالعنوان  به. 1

واحد  آن یاندازراهدستورالعمل و تجهيزات تضمين بهداشت از سوی اداره بهداشت برای  هاده یکنخشکحداقلی نيست ولی برای صدور مجوز بهداشتی یک واحد کوچک صنعتی نظير ميوه 

 دیگر نيز قابل مشاهده است. یهاحوزهظارت پيشينی و فقدان نظارت پسينی در . این رویکرد که ناشی وجود نشودیمالزامی دانسته 

 



 11 ......................................................................................................................................................................... خدابنده  شهرستانافشار بخش 

 

 افشارروستاهاي منظومه  ت موجوديل وضعين و تحلييتب -8

 فضايی تيموقع -8-8

 کردستان و همدان استان با زنجان استان مرز در و قيدار شهرستان و استان قسمت ترینیجنوب در افشار بخش

 145 استان مرکز از و کيلومتر 55 خدابنده شهرستان مرکز از بخش این مرکز گرماب، فاصله است. شده واقع )بيجار(

 دهستان مرکز .باشدمی گرماب بنام شهری واحد یک و روستا 17 شامل و دهستان دو دارای بخش این .باشدمی کيلومتر

 .است گرماب شهر نيز شيوانات دهستان مرکز است. بخش قدیمی روستاهای از قشالقباش روستای افشار قشالقات

 افشارگاه منظومه يمعرف جا يديکل هايشاخصو  متغيرها  -8-2

دیگر  هایمنظومهجمعيت منظومه روستایی افشار نسبت به جمعيت روستایی  تعداد، تعداد جمعيت 1شکل 

 1121به حداقل جمعيت  11294، 1315. جمعيت این بخش از اوج جمعيتی خود در سال دهدمیخدابنده را نشان 

 تنزل پيدا کرده است. 1395در سال 

 

 ديگر خدابنده هايمنظومهروستايی تغييرات تعداد جمعيت منظومه روستايی افشار نسبت به جمعيت : 8شکل 

 
 .هاسرشماریمرکز آمار ایران،  منبع:

ساله  52( خدابنده در افق هایبخش) هامنظومهتغييرات سهم جمعيتی  2 شکل، در 1 شکلبا توجه به اطالعات 

سال گذشته اندازه روستاهای منظومه  52در  دهدمینشان  شکلشده است. این  مقایسهباهم دیگر  1395-1345

 1345درصد در سال  11.32بخش افشار از شده است و سهم جمعيتی  ترکوچکافشار در مجموع روستاهای خدابنده 

 تنزل یافته است. 1395درصد در سال  1.13به 
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 894۵-893۵ساله  ۵5( خدابنده در افق هايبخش) هامنظومهتغييرات سهم جمعيتی : 2شکل 

 
 .هاسرشماریمرکز آمار ایران،  منبع:

 

تراکم جمعيت روستایی )نفر در کيلومتر( چهار منظومه روستایی خدابنده مشاهده  پراکنشنقشه  ذیلدر تصویر 

بزینه رود، خرارود،  هایدهستانجمعيت روستایی خدابنده به ترتيب در  هایکانون دهدمی. نقشه فوق نشان شودمی

 . بخش افشار کمترین تراکم جمعيتی در هر روستا را دارد.اندیافتهحومه و سجاس رود تمرکز 

 

پراکنش تراکم جمعيت روستايی چهار منظومه روستايی خدابنده نقشه: 9شکل 
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را دیگر خدابنده  هایمنظومهافشار در مقایسه با گاه منظومه یمعرف جا یديکل هایشاخصو  متغيرها، 2جدول 

 .دهدمینشان 

 هاي روستايی خدابندهمنظومهبيان وضعيت موجود  هايشاخص: متغيرها و 2جدول 

 مرکزي سجاس عنوان متغير/ شاخص
بزينه 

 رود
 منبع سال واحد افشار

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(
 استان شهرستان

شت جمعيتی )نرخ رشد توان نگهدا

شاخص نسبت جمعيت منظومه به 

 1372جمعيت روستایی استان در دوره 

 (1395تا 

 درصد -91.۵ 89.3 3.1 ۶.۵
95-

72 
     سرشماری

نسبت جمعيت روستایی به کل جمعيت 

 منظومه )شهری و روستایی(
 99 ۵3 سرشماری 1395 درصد ۶3 12 41 ۷4

 9۷۵ 44۷ سرشماری 1395 درصد 894 ۶۷4 ۶3۵ 4۷4 سرانه جمعيت روستا

 52شاخص تمرکز جمعيت روستایی )

درصد جمعيت روستایی در چند درصد 

 روستاهای دارای سکنه قرار دارند(

     سرشماری 1395 درصد 8۵.۶ 28 83 22

در حال تحصيل به  آموزدانشدرصد 

 ساله 19تا  5جمعيت 
 1391 درصد ۶4 ۷2 ۷2.۶ ۷2.9

دستگاه/ 

 سرشماری
    

 9۵5   دستگاه 1391 رمتميلی 285 9۶4 945 9۷5 متوسط بارش ساالنه

 هایآبشاخص تمرکز برداشت منابع 

عميق و  هایچاهدرصد  52) زیرزمينی

نيمه عميق )معادل شده با عميق( در 

 (اندشدهچند درصد روستاها توزیع 

     ميدانی 1397 درصد 9 1 85 3

با حاصل خيزی خوب  هایزميننسبت 

 کشاورزی هایزمينبه 
     دستگاه 1395 درصد 9.۵ 81.۷ ۶ ۵

با حاصل خيزی متوسط  هایزميننسبت 

 کشاورزی هایزمينبه 
     دستگاه 1395 درصد 42.4 ۶۶.9 ۵4 ۶۶

 تا 1نسبت اراضی کشاورزی کم شيب )

 درجه( به کل اراضی کشاورزی 15
     دستگاه 1395 درصد ۶۷ 1۵ ۷8 ۷4

به اراضی  آبی هایزميننسبت مساحت 

 قابل کشت
     ميدانی 1397 درصد 2.۵ 85 8۷ 8۵

     ميدانی 1397 درصد 5.59 ۵.۵ ۵ 2.۵ عميق در روستا هایچاهسرانه 

نيمه عميق و دستی در  هایچاهسرانه 

 روستا )اعالم شده(
     ميدانی 1397 درصد 2 85.2 ۵.2 3.۵

           ـ 9 8 2 زیرزمينی هایآبرتبه افت  

 نسبتا سهم اراضی با فرسایش شدید و 

 شدید
     دستگاهی 1395 درصد ۵4 8۵.5۵ 45.۵9 95

     ميدانی 1391 رأس 9۶.9 25.9 8۷.2 25.4 سرانه تعداد دام سبک در هر خانوار

     ميدانی 1391 رأس 5.4 2.5 8.۵ 8.3 سرانه تعداد دام سنگين در هر خانوار
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 هاي روستايی خدابنده )دنباله(هاي بيان وضعيت موجود منظومهشاخص: متغيرها و 2جدول 

 مرکزي سجاس عنوان متغير/ شاخص
بزينه 

 رود
 منبع سال واحد افشار

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(
 استان شهرستان

+ دارای 22اهای با خانوار نسبت روست

شرب  آبمشکالت شدید و خيلی شدید 

 آب)شبکه توزیع و وجود منابع سالم 

 (شرب

     ميدانی 1397 درصد ۵9 21 9۷ 2۵

+ با مشکالت 22نسبت روستاهای خانوار 

 محدوده طرح هادی
     ميدانی 1397 درصد 94 28 2۵ 8۶

+ گازکشی 22نسبت روستاهای با خانوار 

 کل روستاهاشده به 
     دستگاه 1397 درصد 49 8۷ ۷5 ۷9

     سرشماری 1395 درصد ۶ 1.۵ ۷ 4.1 نسبت اشتغال زنان به کل شاغلين

بيشترین تعامالت اقتصادی برون 

 شهرستانی با شهرهای

تهران، 

زنجان، 

قم، 

 سلطانيه

تهران، 

خرمدره

 ، زنجان،

قم، 

تهران، 

 کرج

قيدار، 

بيجار، 

قم، 

تهران، 

 کرج

     ميدانی    

فقر شديد منابع آبی )شرب و کشاورزي(،  دهندهنشان، هابخشکليدي بخش افشـار با ساير   يهاشـاخص مقايسه 

ــتان ــعف  جمعيت محدود به دليل توان محدود اکولوژيکی، تعامل ضــعيف با مرکز بخش و مرکز اس و در مجموع ض

 است.ها بخش منابع و ستاده اين بخش نسبت به ساير

 

 غالب منظومه و اشتغال ياقتصادساختار  -8-9

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

 درآمدیب بخش غال تریناصلیدام سبک و عرضه نيروی کار به روستاها و مناطق دیگر شکل گرفته است.  دستییعصنا

 .دهدمیو اقتصادی منظومه روستایی افشار را نشان  درآمدیمنابع اصلی  ،4شکل  .باشدمی افشار
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 اقتصاد منظومه افشار درآمديمنابع اصلی  :4شکل 

 
 تحقيق هاییافتهمنبع: 

. دهدمیغالب نيروی کار شاغل در روستاهای منظومه را نشان  یکشاورز يرغ هایحرفهو  هامهارتدر جدول زیر 

 .دباشمی افشارمهم منظومه  هایحرفه ازو تابلو فرش  ضایعات، اجاره کاری آوریجمع، مشاغل ساختمانیفرش ابریشم، 

 

( همه روستاها)گندم دیم •

(روستاهای کنار رودخانه خانه قزل اوزن عمدتا طالبی)جالیزی •

(درصد سطح کشت گندم، صرفا خود مصرفی10)جو •

باغات محدود به چند روستا•

زراعت

(راس86000)دام سبک •

دامداری(راس1000)دام سنگین •

(  نفر شاغل300)قالی ابریشم •

(100)تابلو فرش •

صنایع دستی(50)فرش بافی خامه •

(نفر شاغل200)مشاغل ساختمانی •

(150)اجاره کار •

(140)جمع اوری ضایعات •

نیروی کار ساده و فصلی•

عرضه نیروی کار یا 
مشاغل خارج روستا 
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 غالب غير کشاورزي روستاييان يحرفهمهارت و : 9جدول 

 غير کشاورزي که در روستا شاغلند يحرفهمهارت و  نام روستا

 مشاغل ساختمانی  قازقلوی عليا

 مشاغل ساختمانی  بادمصرا

 مشاغل ساختمانی  گنبد آقچه

 اجاره کاری قاچقلوآ

 اجاره کاری شورجه

 اجاره کاری قویی

 ضایعات / اجاره کار آوریجمع بورون

 / کارگر فصلیراننده تاکسی مسگر

 / مشاغل خدماتی فرش بافی اولی بيک

 ساده کارگر/  یباف فرش قمچقای

 یباف فرش خليفه قشالق

 فرش بافی توحيدلو

 بافیفرش  قمشلو

 فرش بافی ینگی اباد

 فرش بافی قره ولی

 / مشاغل ساختمانی فرش بافی گوگر چينک

 تابلو فرش یباففرش حصارسفلی

 تابلو فرش یباففرش حصارعليا

 و جوشکاری یشگریآراو  یباففرش سوله

 مشاغل خانگی توتورقان

 ضایعات آوریجمع/  کارگری ساده و غالبا فصلی بقيه روستاها

 تحقيق هاییافتهمنبع: 
 

 پيوندهاي فضايی -8-4

نمایش داده  افشارجریان محصول )توليد(، خدمات، افراد و سرمایه را در درون و برون منظومه  1و  5های در نقشه

و دامی که در تمامی روستاهای این منظومه عالوه بر محصوالت زراعی )صرفا گندم(  شده است. جریان محصول در

طور شود. همانمی افشارمنظومه وجود دارد، شامل جریان توليد فرش و تابلو فرش نيز در برخی روستاها در داخل منظومه 

 . است گرمابها در درون منظومه با شهر مرکزیت انواع جریان. که از نمودار مشخص است

مشخص است، مرکزیت جریان محصول در درون منظومه با شهر قيدار است و مرکز منظومه  نقشهطور که از همان

 کند. نکته قابل توجه آن است که جریانیعنی شهر گرماب در فرایند توليد محصوالت منظومه نقش زیادی را بازی نمی

در داخل خود منظومه  مهمی ولیای بوده و تقریبا  جریان محصمحصول در منظومه افشار کامال  به صورت برون منظومه

ها، مرکزیت جریان محصول در منظومه طور که از نمودار مشخص است، با توجه به اندازه گرهافشار برقرار نيست. همان

 باشد.ها تبریز میافشار مربوط به دو گره قيدار و بيجار و در کنار آن

، تهران، کرج،  بيجارقيدار،  با سرمایه به ترتيب محصول )توليد(، خدمات، افراد و های جریان در بيرون منظومه

های تعامل و تبادل محصوالت، دریافت خدمات، مراجعات شغلی افراد و جریان سرمایه ترین مکانمهمبه عنوان تبریز 

 .نقش بازی می کنندمنظومه 
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 افشاراي در منظومه منظومه وندرهاي انواع جريان :۵ شکل

 
 

 افشاراي در منظومه منظومهبرون هاي انواع جريان :۶شکل
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 افشار روستايی منظومهدر توسعه  تأثيرگذار هايمحدوديتو  هاقابليت -8-۵

 هاقابليت -8-۵-8

های اثرگذار بر توسعه ها( در منظومه ارائه شده است. قابليتها و فرصتقابليت )متأثر از قوت 25در جدول زیر  

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

 ي توسعه منظومه روستايی افشارهاقابليت: 4جدول 

 قابليت بنديطبقه 

1 

 اکولوژيک

 وجود غار کتله خور

 روستا( 1 تا 4تا روستای ورمانلو برای کشاورزی ) اوزنقزلقابليت استفاده از رودخانه  2

 از طریق حق ابه تالوار تاالب خشک شده قمشلو )دومين تاالب استان( یريآبگو  احيا 3

 یدارآبخواندر بخش جنوبی منظومه و قابليت  هاآب)محدود( سطحی و روان  هایآبوجود  4

5 

اجتماعی و 

 فرهنگی

 مهاجرت معکوس در دهستان افشار و ورود سرمایه یريگشکل

 و کشاورزی ترویجی یاحرفهفنی،  یهاآموزشقابليت توسعه  1

 روستا( 1شرب و کشاورزی )در  آبوجود روستاهای با مهاجرت محدود با وجود فقدان  7

 تعریف شده یهاآموزشقابليت تبدیل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل ساختمانی با  1

 قابليت استفاده از ظرفيت مشارکت مذهبی مناسب روستاها در توسعه روستا 9

12 

 اقتصادي

ه و افشار و ابتدای جاد رودنهیزر یدستعیصناقابليت تسهيالت ایجاد نمایشگاه فروش محصوالت 

 غار کتله خور

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

 قابليت تعریف دو روستای مکمل گردشگری مجاور با غار و توسعه بوم گردی 12

 قابليت توسعه کاشت گل محمدی و زعفران 13

 مستقيم تابلو فرش و ابریشم قابليت برند سازی و فروش 14

15 

 کالبدي

سال اخير با تزریق اعتبارات مناسب به  5کالبدی روستاها با روند  یگذارهیسرماقابليت تداوم 

 و اجرای طرح هادی هایاريده

11 
قابليت تغيير رویکرد فوری نسبت به اصالح محدوده گذاری در طرح هادی برای ایجاد مسکن و 

 مهاجرتجذابيت در عدم 

 دام آبشخورو  آبمترمکعبی  12تا  5قابليت احداث یا اجرای جایگاه ذخيره  17

11 

 مديريتی

 اقتصادی روستا یهاتیاولوبه  افزودهارزشاز محل  هایاريدهبخشی از اعتبارات  یدهجهتقابليت 

 قيمت زمين در روستا با تغيير رویکرد به موضوع محدوده یسازارزانقابليت  19

 هایاريدهقابليت افزایش درامد  22

 افزودهارزشقابليت تعریف الگوی انگيزشی برای تعيين اعتبار دهياری روستاها از محل ماليات بر  21

 آبدر حوزه  گذاریسرمایهتغيير رویکرد نسبت به  یریپذامکان 22

 و مشارکت اهالی هایاريدهقابليت اجباری شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات  23

سازمان  24

 فضايی

 مهاجران در دهستان افشار یوسازهاساختبه  یبخشنظمنياز اضطراری به 

 امکان تجميع مکانی روستاهای افشار به روستاهای متمرکز 25
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نظومه مهای اکولوژیکی بيشترین اثر در ارتقا و توسعه های اقتصادی و برخی ظرفيتدهد قابليت، نشان می7 شکل

ترین محور درآمدی منظومه های پایين اثرگذاری دارند. دامداری سبک اصلیرا دارند و سایر عوامل به ترتيب با وزن

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

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

پذیری را ها قابليت اجرایی و امکانشود حداکثر حدود نصف آنولی برآورد می ؛های منظومه را دارندتوسعه قابليت

 دارند.

 

 روستايی افشارمنظومه اصلی  قابليت 25 بندياولويت :۷شکل 

 
 

 

 خاص مهارتی داراي قابليت برندسازي و يا تقويت اولويت دار و مشاغل-8-2-9

وری نيروی کار وجود در منظومه افشار مشاغل خاص و مهارتی دارای قابليت برندسازی و یا تقویت مهارت و بهره

 دارند که در جدول زیر مشخص شده است.

  

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴

ارتقا دانش و بهره وری نگهداشت و پرورش دام سبک وتوسعه محدود دام سبک

وجود غار کتله خور

سطحی و روان اب ها در بخش جنوبی منظومه و قابلیت ابخوان داری( محدود)وجود اب های 

برند سازی و فروش مستقیم تابلو فرش و ابریشم

…سال اخیر با تزریق اعتبارات مناسب به دهیاری ها و5تداوم سرمایه گذاری کالبدی روستاها با روند 

شکل گیری مهاجرت معکوس در دهستان افشار و ورود سرمایه

تاامکان جهت دهی بخشی از اعتبارات دهیاری ها از محل ارزش افزوده به الویت های اقتصادی روس

(روستا۶تا۴)قابلیت استفاده از رودخانه قزل اوزن تا روستای ورمانلو برای کشاورزی 

تغییر رویکرد نسبت محدوده گذاری در طرح هادی برای ایجاد جذابیت در عدم مهاجرت

توسعه آموزش های فنی، حرفه ای و کشاورزی ترویجی

ارزان سازی قیمت زمین در روستا با تغییر رویکرد به موضوع محدوده

افزایش درامد دهیاری ها

تعریف دو روستای مکمل گردشگری مجاور با غار و توسعه بوم گردی

نیاز اضطراری به نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در دهستان افشار

امکان تجمیع مکانی روستاهای افشار به روستاهای متمرکز

مترمکعبی اب و ابشخور دام۱۰تا 5احداث یا اجرای جایگاه ذخیره 

(روستا۸در )تمرکز بر روستاهای با مهاجرت محدود با وجود فقدان اب شرب و کشاورزی 

تغییر رویکرد نسبت به سرمایه گذاری در حوزه اب

کاشت گل محمدی و زعفران

(دومین تاالب استان)تمهید ابگیری تاالب خشک شده قمشلو 
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 در منظومه وري نيروي کاريا تقويت مهارت و بهره : مشاغل خاص و مهارتی داراي قابليت برندسازي و۵جدول 

زمينه برند سازی  نام روستا

قابليت موجود 

 روستا

 برآورد

ميدانی 

 )نفر(اشتغال 

برند 

 پيشنهادی
حوزه فروش یا 

 خدمات

 به ويژه غالب روستاها بخش جنوبی منظومه

 گنبد آقچه، بادامصر، قازقلوي عليا

تهران، کرج و  عمدتا   222 مشاغل ساختمانی

 شمال

دهستان اکثريت روستاهاي جنوب منظومه 

 شيوانات

 قم  322 قالی ابریشم

و روستاهای  هااستان  152 اجاره کار قويیو  شورجه، قاچقلوآ عمدتاً

 مجاور

 قم  122 تابلو فرش حصار سفلی و عليا و قره ولی

و  بازار زنجان و قيدار  52 فرش بافی خامه گورچينک، اولی بيک

 قم

 تحقيق هاییافتهمنبع: 

 

های مهارت افزایی، ایجاد انجمن یا اتحادیه، وری نيروی کار، برگزاری دورهبرای برندسازی و یا تقویت مهارت و بهره

 تواند باشد.معرفی و فروش نمایشگاهی، برند سازی صنایع دستی در سطح شهرستان از جمله اقدامات ممکن می

 هايتمحدود -8-۵-2

بر  اثرگذار هایمحدودیت ارائه شده است. و تهدیدها( در منظومه هاضعفاز  متأثرمحدودیت ) 41 جدول زیر در

قابليت کاهش یا تخفيف را ندارند. عوامل اکولوژیکی  هامحدودیتهمه . اندشده بندیطبقهدسته  1توسعه منظومه در 

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

 بعدی هستند.

 روستايی افشار توسعه منظومه هايمحدوديت :۶ جدول

 محدوديت بنديطبقه رديف

1 

 

 اکولوژيک

( در اکثریت  شرب )شوری، سنگينی زیاد و یا نيترات باال آبفقدان و محدودیت شدید منابع 

 روستاهای منظومه

 مؤثرتخریب گسترده مراتع و فقدان نظارت  2

3 
 هایالیهدر  آبسطحی و فقدان  آبکشاورزی با خشکی منابع  آبفقدان و محدودیت شدید 

 عميق به ویژه در مناطق شمالی منظومه

 در برخی از روستاهای جنوب منظومه خيزیسيل 4

5 
و  2)درجه  داربيشآهکی و با کيفيت پایين و  هایزمينکشاورزی و وجود  1فقدان زمين درجه 

3) 

 و شورچایی برای شرب و کشاورزی اوزنقزلسطحی و حتی عميق به ویژه  هایآبشوری  1

7 
اجتماعی و 

 فرهنگی

 شهرستان و حفظ نيروهای سنتی هایمنظومهباالترین نرخ مهاجرت بين 

 فراموشی فرهنگ کاردوری از عادت به کار سخت در دوره نوجوانی و  1

 کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاون و همياری منشأکاهش سرمایه اجتماعی با  9
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 )دنباله(توسعه منظومه روستايی افشار هايمحدوديت :۶ جدول

 محدوديت بنديطبقه رديف

12 

 

 درصدی در مقطع متوسطه 52ترک تحصيل بيش از 

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

 روستایيان با مهاجران فصلی از تهران در بخش افشار درآمدیاختالف فرهنگی و  12

13 

 اقتصادي

گسترش به دليل محدودیت منابع  تیمحدودباالی دام و دارای  ريوممرگسنتی با  کامال  دامداری 

 یآب

14 
با برند قم در روستاهای دهستان  آنو تابلو فرش ابریشم و توليد  یقال ديتولدستمزدی بودن 

 شيوانات

 خروج سرمایه توسط عمده مالکان محدود با گذاریسرمایه 15

 مبتنی بر دام سبک در سطح منظومه یمحصولتکاقتصاد  11

 دیمی گندم هایزميندیم پایه بودن کشاورزی و درامد و اشتغال پذیری محدود  17

 یبرداربهره هایزمينمقياس کوچک  11

  هکتار یک نفر اشتغال ناقص( 15مد )هر ت زمين دیم در ایجاد اشتغال و درآمحدودی 19

22 

 کالبدي

در غالب روستاها  آنشرب و یا فرسودگی  آب، فقدان شبکه توزیع  آنشرب و شوری  آبکمبود 

 له روستاهامسأ تریناصلیو 

 واحدهای مسکونی روستاییعدم نوسازی مطلوب  21

 عدم اجرای تمام فازهای طرح هادی 22

 ICTعدم آنتن دهی تلفن همراه و تلویزیون و ضعف خدمات  23

 روستا انجام شده( 11فقدان گازکشی به همه روستاهای متوسط به باال ) 24

 محدودیت توسعه و حفظ جمعيت روستا به دليل تکميل شدن محدوده 25

 تدوام مهاجرت با هارساختیزدر ابنيه و  گذاریسرمایهعدم انگيزه برای  21

 فقدان راه آسفالته در بخشی از دهستان قشالقات افشار 27

 کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی 21

  خطر وقوع سيالب 29

32 

 مديريتی

 بخشی گذاریسياستنامتوازن و در مواردی ناعادالنه در اجرا و  یهاهیرو

 موجود یهاآموزش یاثربخشترویجی کشاورزی در حوزه دام و پایين بودن  یهاآموزشفقدان  31

 بانکی یهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و  32

 توان محدود منابع طبيعی در برخورد با کشت مراتع 33

 صدور مجوزها برنهیهزو  برزمانمسير طوالنی،  34

35 
توان شورا و دهيارها در مقابله با ساخت و سازهای خارج از محدوده در دهستان قشالقات فقدان 

 افشار

 شرب آبشرب در بخش کشاورزی در تابستان و محدودیت  آبمصرف  31

37 

سازمان 

 فضايی

 به ویژه با شهر گرماب یامنظومهضعيف بودن پيوندهای درون 

 و تبدیل روستاهای متوسط به کوچک و بسيار کوچکتخليه روستاهای بخش قشالقات افشار  31

 مهاجر فرستی زیاد منظومه 39

 کالبدی هارساختیزضعف  42

 و پيوندها هاانیجرضعف سلسله مراتبی  41
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 هایمحدودیت بندیاولویتمستندات وزن  بندیجمعجدول فوق، اطالعات ميدانی، اطالعات ثبتی و  اساس بر

درصد مشکالت منظومه را شامل  12محدودیت زیر بيش از  توسعه در منظومه در نمودار زیر تلخيص شده است.

 .شوندمی

 محدوديت اصلی منظومه افشار 22 بندياولويت :1شکل 

 
 

 

 و منظومه( زائیاشتغال، يمرتبط با توسعه اقتصاد)بخش  يديمسائل کل يبندجمع -8-۶

 کشاورزی هایيتظرف. عدم وجود باشدمیضعيف از نظر توان اکولوژیکی در استان  هایمنظومهمنظومه افشار، از 

و  پایين خاک، خشک شدن نسبتا  کنترل شده عميق یا نيمه عميق، کيفيت  هایآببه دليل فقدان  نيمه اقتصادی

شرب و دوری از مرکز موجب شده است این منظومه توان اقتصادی و  آبسطحی، مشکل شدید  هایآبشوری منابع 

ی جانبی اقتصادی نظير هافعاليتدام سبک وابسته است و  به عمدتا داشته باشد. اقتصاد منظومه محدود اجتماعی 

  .اندمنظومهروستاهای  درآمدیمنابع سایر ی کار به بيرون روستا وزراعت دیم، فرش و قالی و عرضه نير

 

 

 

 

 

 

 

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰

…و فقدان و محدوديت شديد آب شرب و کشاورزي با خشکی منابع اب سطحی

…هدامداري کامال سنتی با مرگ و مير باالي دام و داراي محوديت گسترش ب

…اهافقدان شبکه توزيع اب شرب و کمبود اب شرب و شوري آن در غالب روست

…: شیرويه هاي نامتوازن و در مواردي ناعادالنه در اجرا و سياست گذاري بخ

…کشاورزي و وجود زمين هاي آهکی و با کيفيت پايين  و 8فقدان زمين درجه 

…شوري اب هاي سطحی و حتی عميق  به ويژه قزل اوزن و شورچايی براي شرب

دمگنديم پايه بودن کشاورزي و درامد و اشتغال پذيري محدود زمين هاي ديمی
ن شيوانات اتوليدقالی و تابلو فرش ابريشم با برند قم در برخی از روستاهاي دهست
تداوم مهاجرت مستمر گذشته در کل منظومه و حفظ نيروهاي سنتی  

مقياس کوچک زمين هاي بهره برداري
ضعيف بودن آموزش هاي کاربردي جهاد کشاورزي

تخريب گسترده مراتع و فقدان نظارت موثر
عدم نوسازي مطلوب واحدهاي مسکونی روستايی

ي ميارکاهش سرمايه اجتماعی با منشا کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاون و ه
سرمايه گذاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده مالکان

مراحل سخت و آزار دهنده تضمين هاي بانکی
اجراي تمام فازهاي طرح هادي

اجرت عدم انگيزه براي سرمايه گذاري در ابنيه و زيرساختها با با تدوام مه
درصدي در مقطع متوسطه۵5ترک تحصيل بيش از 

شيوع اعتياد باال و اسيب هاي اجتماعی عمدتا با منشا بيکاري
استقرار منظومه در ناحيه مرزي استان و شهرستان

(روستا انجام شده88)فقدان گازکشی  به همه روستاهاي متوسط به باال 
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 :افشارمسائل کليدي منظومه فهرست بندي 

توان محدود با توجه و تخليه جمعيت روستاها به ویژه در قشالقات افشار دهه گذشته  5کاهش مستمر جمعيت در  -1

 هاآبروان  موجود و خشکی هایآبعميق، شوری  هایآباکولوژیکی منظومه به دليل فقدان 

و  ی منظومههاروستا غالبشرب )شوری، سنگينی زیاد و یا نيترات باال( در  آبفقدان و یا محدودیت زیاد منابع  -2

 شرب از سد تالوار آباميدواری به انتقال 

 و خاکی آبیسنتی با مرگ و مير باالی دام و دارای محدودیت گسترش به دليل محدودیت منابع  کامال  دامداری  -3

 به ساخت و سازهای مهاجران در دهستان افشار یبخشنظمنياز اضطراری به  -4

 توليد هاییانجرو عدم محوریت شهر گرماب در  یامنظومهپيوندهای فضایی ضعيف درون  -5

 با برند قم آندستمزدی بودن قالی و تابلو فرش و توليد  -1

 به ویژه در جنوب منظومهآب و استخر ذخيره  یدارآبخوان یهاپروژهلزوم اجرای  -7

با ارائه تسهيالت ارزان به  آببرای تجميع  گذارییهسرمالزوم ایجاد شرایط برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در  -1

 آبپر  یهاقناتو  یدائم یهاچشمهیژه برای و

 ان برنامه هفتم(يپا 845۵ت هدف )افق برنامه و طرح: يوضع نييتب -3

 اندازچشم -3-8

و  یاقتصاد هاییتوانمند یبر ارتقا یدار مبتنیمد پابرخوردار از درآست ی، منظومه ا1425در افق  افشارمنظومه 

 یاجتماع و یفرهنگ یک منظومه، ارتقا و توانمندسازیت اکولوژيت ظرفیه بر حفظ و تقويبا تککنترل مهاجرت با توان 

 است. یو آموزش

 یکل اهداف -3-2

 در یرپذامکانو  یاتيعمل یراهبردهادر توسعه منظومه،  هاقابليتو  هایتمحدودت ياهم بندیطبقهبا توجه به 

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

به  ندتوایمکه  شودیمجاد یا هاقابليتند ارتقا یکاهش تنگناها و فرا یهاروشن يوجوه مشترک ب یالبته در موارد

 ر ارائه شده است.یک در شکل زين روش به صورت شماتیت مضاعف در نظر گرفته شود. ایک اولویعنوان 

 ،امکان بالفعل شدن ندارند هاقابليتکه به دالیل نهادی، اعتباری، اجتماعی و سایر عوامل همه توانایی و  آنجااز 

 یوزن ارتقاشتر از يدر رشد و توسعه منظومه ب هایتمحدودوزن  کندیممشخص  هاقابليتو  هایتمحدود یبررس

 است. آن یهاقابليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش 

 هایتمحدود

  ءارتقا

 هایتقابل

 

 اهداف با تلفيق: بندييتاولو
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 توسعه منظومه يريگجهت مفهومی مدل :3شکل 

ن یاالترقابل ارتقا با ب یهاقابليتو انتخاب  یرین امکان بالقوه کاهش پذیبا باالتر هاییتمحدود انتخابق ياز تلف

 .باشدیمتوسعه منظومه  یر به عنوان اهداف کلیز ی، راهبردهایریامکان بالقوه ارتقا پذ

 منظومه یاقتصاد یدار و توانمندیمد پاارتقا درآ .1

 ک منظومهیت توان اکولوژیتقو وحفظ  .2

 یو آموزش یاجتماع یفرهنگ یندسازمو توان ارتقا .3

 منظومه یریو سکونت پذ یارتقا امکانات رفاه .4

 یامنظومهدرون  ییفضا یوندهايت پیتقو .5

 روستايی هايمنظومهاجرايی توسعه  هااستيسراهبردها و  -3-9

یا وابسته به  متولی نهادو  هاقابليتمستخرج از تلفيق تنگناها و  اقدامات سياستی و اجرایی، راهبردهازیر جدول 

 .دهدمیاجرای راهبرد را نشان 

 ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردهابسته  :۷جدول 

 شماره
 بنديطبقه

 راهبردها
 اقدامات

به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

1 

اصالح 

 يهاهيرو

مديريتی و 

ارتقا 

 يوربهره

 مديريت
  

از محل  هایاريدهبخشی از اعتبارات  یدهجهت

اقتصادی روستا به  یهارساختیزبه  افزودهارزش

 جای رویکرد کالبدی

با احداث کانال، احيای  آب یوربهرهافزایش 

قنات، احداث بندهای معيشتی مشترک، 

 5تا  3در  آببرای تجميع  یگذارهیسرما

 روستا

 سازمان مدیریت

2 

ساخت منازل زمين رفع محدودیت دسترسی به 

 متقاضی با اصالح سریع یهاجوانمسکونی برای 

روستای دارای مشکل  11ه ویژه در بطرح هادی 

 وفق جدول پيوست عمرانی حاد

محدودیت توسعه فضای کالبدی روستا به 

 .شده است یکی از عوامل مهاجرت تبدیل
 اد مسکنيبن

3 

 -عميق یهاآبوضع عوارض بر برداشت منابع 

گاز یا برق  یهانهیهزدرصدی  12تعریف عوارض 

مشارکتی با  یهاپروژهتعریف  - هایاريدهبرای 

 روستا با بخشی از منابع دهياری

 هایاريدهافزایش درامد 
مجلس/ 

 نمایندگان

4 
تعریف الگوی انگيزشی برای تعيين اعتبار 

 افزودهارزشدهياری روستاها از محل ماليات بر 

ی چون توفيق در کاهش هایشاخصمالحظه 

 22.. در تعيين . و مهاجرت، مشارکت جمعی

درصد اعتبار روستاها بدون توجه به جمعيت 

 روستا

سازمان مدیریت / 

 بخشداری

5 
اجباری شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات 

 و مشارکت اهالی هایاريده
 بخشداری در برخی از روستاها اختياری انجام شده است
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1 
الزام اداره منابع طبيعی به برخورد با تخریب 

 وفق جدول پيوست عمرانیمراتع 

عدم ممانعت و پيگيری نهادهای متولی به 

 منابع طبيعیویژه منابع طبيعی از شخم زدن 
 منابع طبيعی

7 

 بر ديتأکبازبينی سياست ترویجی جهاد با 

نهایی و اولویت دادن  برداربهرهبرای  آناثربخشی 

 ترویجی یهابرنامهبه دام سبک در 

کاربردی جهاد  یهاآموزشضعيف بودن 

 کشاورزی
 جهاد کشاورزی

 ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای روستایی 1
صدور  برنهیهزو  برزمانمسير طوالنی، 

 مجوزها
 سازمان مدیریت

9 
در جهت تسهيل اعطای  هابانکتفاهم با 

 تسهيالت به روستا
 بانکی یهانيتضم آزاردهندهمراحل سخت و 

سازمان مدیریت / 

 هابانک
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 )دنباله( ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردها: بسته ۷جدول 

 شماره
 بنديطبقه

 راهبردها
 اقدامات

به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

1 

حفظ يا 

تقويت 

توان 

اکولوژيک 

 منظومه
  
  

 هاآبسطحی و روان  یهاآبکنترل و تجميع 

و  یدارآبخواندر بخش جنوبی منظومه با قابليت 

وفق جدول پيوست  PVC استخر ذخيره

 عمرانی

و استخر ذخيره  یدارآبخوان یهاپروژهاجرای 

جنوب منظومه به ِویژه در بخش  دربه ویژه 

 ورخکتله  غارجنوبی 

منابع طبيعی و 

جهاد کشاورزی / 

ارائه  یهاارگان

 دهنده تسهيالت

2 

اصالح و برگشت دادن رودخانه قزل اوزن به 

مسير قبلی در روستای ورمانلو برای جلوگيری از 

 برخورد با کوه نمک

قابليت استفاده از رودخانه قزل اوزن تا 

 روستا( 1تا  4روستای ورمانلو برای کشاورزی )
  

3 
تاالب خشک شده قمشلو )دومين  یريآبگتمهيد 

 2تاالب استان(

الیروبی مسير رودخانه و برگشت دادن روان 

در مسير اصلی گذشته جهت هدایت و  هاآب

 احيای تاالب قمشلو
  

4 

رعایت ضوابط کالبدی و پایداری منابع 

روستا در پذیرش مهاجران فصلی از طریق 

بخشداری و سایر نهادهای  مؤثرمداخله 

 مسئول

فقدان توان شورا و دهيارها در مقابله با ساخت 

و سازهای خارج از محدوده در دهستان 

 قشالقات افشار توسط مهاجرین فصلی
  

5 
به منظور کنترل  یسازمنیااحداث بند، کانال و 

 وفق جدول پيوست عمرانی هاالبيسسيل و 

روستاهای واقع در حاشيه  یزيخليس

 و بخش جنوبی منظومه هارودخانه

دهيارها/ بنياد 

مسکن / مدیریت 

 بحران

ارتقا  1

امکانات 

رفاهی و 

سکونت 

پذيري 

 منظومه

  
  
  
  
  
  
  
  

 آبدر خطوط انتقال و توزیع  یگذارهیسرما

 شرب از سد تالوار آب تأمينشرب از طریق 

شرب  آبفقدان و یا محدودیت زیاد منابع 

 11)شوری، سنگينی زیاد و یا نيترات باال( در 

 روستای منظومه

 روستایی آب

2 

 12تا  5احداث یا اجرای جایگاه ذخيره 

دام در مکان یا  آبشخورو  آبمترمکعبی 

 مراتع یهاچشمه

برای احشام در  آبمحدودیت منابع  تخفيف

 در تابستانمراتع 
 منابع طبيعی

 بنياد مسکن سند برای خرید و فروش زمين ذاخمشکل  تسهيل و تسریع در صدور سند منازل روستایی 3

4 
تخصيص اعتبار برای نوسازی واحدهای مسکونی 

 روستایی از طریق تسهيالت ارزان قيمت
 نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی روستایی

بنياد مسکن و 

ارائه  یهاارگان

 دهنده تسهيالت

 اداره گاز توسعه امکانات کالبدی گازکشی به روستاهای باقی مانده 5

 آنتن دهی تلفن همراه و تلویزیون تقویت تلفن همراه و اینترنت یهاشبکهتقویت  1
و  ارتباطات

 اطالعات

7 
توسعه امکانات ورزشی مانند زمين، باشگاه و 

 وفق جدول پيوست عمرانی ورزشیسالن 

امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن  تقویت

 وفق جدول پيوست عمرانی ورزشی
 اداره تربيت بدنی

1 
به ساخت و سازهای  یبخشنظمنياز اضطراری به 

 مهاجران در دهستان افشار

اصالح ساختار فضایی و کالبدی و کمک به 

 پایداری اکولوژیک در دهستان افشار
  

                                                        

 

محل  تواندیمبا توجه به مجاورت با غار کتله خور هم  ،یو کشاورز یطيمح ستیفراوان ز یایعالوه بر مزا ايتاالب استان بوده که در صورت اح نيتاالب دوم نیا 2

 باشد یگردشگر
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 )دنباله( ، اقدامات سياستی و اجرايی و نهادهاي متولیراهبردها: بسته ۷جدول 

 شماره
 بنديطبقه

 راهبردها
 اقدامات

به منظور کاهش محدوديت يا ارتقا 

 قابليت
 متولی ينهادها

1 

ارتقا درامد 

پايدار و 

توانمندي 

اقتصادي 

 منظومه
  
  
  
  
  
  
  

وفق  زااشتغال یهاکارگاهتسهيالت به واحدها و 

 جدول پيوست عمرانی

ا و ب ییزااشتغال یهاطرحطبق جدول پيوست 

 هاتیاولوبر جدول  ديتأک
  

2 

تعریف دو روستای مکمل گردشگری مجاور با 

/ روستاهای  و توسعه بوم گردی کتله خورغار 

 قمچقای، خليفه قشالق و گونای منتخب

تکميل زنجيره ارزش گردشگری با اجرای 

، گلستان گل محمدی، یزداريآبخ یهاطرح

 فصلی یريگعرقو  هاباغباغچه 
  

3 

تسهيالت ایجاد نمایشگاه فروش محصوالت 

ابتدای جاده  درو افشار  رودنهیزرصنایع دستی 

 و روستاهای در مسير گردشگری غار کتله خور

عرضه مستقيم و به نام تابلو فرش، قالی، 

 فرش، گليم و مجسمه منطقه
  

4 

عملياتی ارتقا بازده و  یهابرنامهتعریف و اجرای 

به عنوان اولویت محوری جهاد  عملکرد دام سبک

 کشاورزی منظومه

سنتی با مرگ و مير باالی دام  کامال دامداری 

و دارای محدودیت گسترش به دليل 

 آبیمحدودیت منابع 

جلب مشارکت 

مردم / جهاد 

 کشاورزی

5 
وفق  آبدر استخرهای ذخيره  یگذارهیسرما

 جدول پيوست عمرانی

ایجاد شرایط برای مشارکت بخش خصوصی و 

با  آببرای تجميع  یگذارهیسرماتعاونی در 

 یهاچشمهارائه تسهيالت ارزان به وِیژه برای 

 آبپر  یهاقناتو  یدائم

ارائه  یهاارگان

 دهنده تسهيالت

1 
 جهت فروش معرفی برند قالی و تابلو فرش

 ای مزد به زنجانرو انتقال شو مستقيم

و تابلو فرش  یقال ديتولدستمزدی بودن 

 با برند قم آنابریشم و توليد 

صنایع دستی / 

ارائه  یهاارگان

 دهنده تسهيالت

7 

و ایجاد  هادهستانفهرست بندی عمده مالکان 

عمده مالکان و ارائه  یگذارهیسرما یهایتعاون

محلی با تسهيالت  گذاریسرمایه یهاطرح

 مناسب

محدود با خروج سرمایه توسط  گذاریسرمایه

 عمده مالکان

بخشداری / 

 فرمانداری /

ارائه  یهاارگان

 دهنده تسهيالت

ارتقا و  1

توانمندسازي 

فرهنگی 

اجتماعی و 

 آموزشی
  

و کشاورزی  یاحرفهفنی،  یهاآموزشتوسعه 

 آموزشیوفق جدول پيوست  ترویجی
 پيوستطبق جدول 

/  یاحرفهفنی 

 جهاد کشاورزی

2 
تبدیل کارگران نيمه ماهر به ماهر در مشاغل 

 تعریف شده یهاآموزشساختمانی با 
 یاحرفهفنی  و گواهينامه آموزشبا ارائه 

3 

 تأمينتجميع مدارس روستاهای مجاور با 

دانش آموزان به منظور ایجاد  ییجابجاامکانات 

 صرفه مقياس و افزایش کيفيت

با کاهش جمعيت و  آموزشکاهش کيفيت 

فقدان معلم اختصاصی هر پایه و نيز مدارس 

 راهنمایی در غالب روستاها

 و پرورش آموزش

1 

تقويت 

پيوندهاي 

درون  فضايی

 يامنظومه

 

 پيرتاج )بيجار( –نمودن راه قمچقای  آسفالته

ا ب یامنظومهبه منظور تقویت ارتباطات درون 

غار گردشگری از  یهاانیجرگرماب و انتقال 

به کتله خور و کمک به خروج از  صدریعل

 گرماب بستبن

 اداره راه

 تحقيق هاییافتهمنبع: 
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 ؛در مسير گردشگری

قمچقای، خليفه  تعریف دو روستای مکمل گردشگری مجاور با غار کتله خور و توسعه بوم گردی / روستاهای منتخب -1

 ؛قشالق و گونای

 ؛د با کوه نمکاصالح و برگشت دادن رودخانه قزل اوزن به مسير قبلی در روستای ورمانلو برای جلوگيری از برخور -9
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 گذاريسرمايه هايپروژهو  هاطرح -3-۵

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

 زائیاشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست 1جدول 
 روستايی هايمنظومهو طرح توسعه پايدار  زائیاشتغالپيوست سند توسعه اقتصادي، 

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

 عملکردي

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 9محوري 

الويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

 2 3 4 5 1 7 1 9 12 11 

1 

توسعه دام 

سبک اصالح نژاد 

 شده

 122 

 حصارشيوان

1 1  2 1  

 توتورقان

 باش قشالق

 خليفه لو

 گونای

 نریمان قشالق

 بختی

 چریکلو

 باغلوجه

 شورجا

 قمشلو

 گنداب

 توحيدلو

 تاتارده

 گوگرچينک

 حصارسفلی

2 
 و مرکز یپز يرش

 شير یآورجمع
 1 

 قویی
1 2  2 2  

 اولی بيک

 1  پرورش ماهی 3
 خليفه لو

1 1  2 1  
 توتورقان

4 

پرورش ماهی 

 شور آبسازگار 

 

 1 

 گنبد آقچه

 سوله      

 قازقلوی عليا

5 
 هایفعاليتتوسعه 

 زنبورداری
 12 

 قمچقای

1 1  2 1  

 حصارشيوان

 شورجا

 قازقلوی عليا

 مصراباد

 گوگرچينک
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 زائی )دنباله(اشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست 1جدول 
 هاي روستايیزائی و طرح توسعه پايدار منظومهپيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

عملکردي 

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 9محوري 

الويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

ط مرتب

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

1 
توسعه دستگاه 

 جوجه کشی
  1 2  1 1 قویی 2 

 1  کاشت زغفران 7

 گوگرچينک

1 1  2 1  
 قمجقای

 آقجه گنبد

 سایر روستاها

1 
گلستان گل 

 محمدی
 4 

 گونای

1 1  2 1  
 خليفه قشالق

 قمچقای

 گوگرچينک

9 
هندوانه  يریگتخم

 و طالبی
  1 1  1 1 اقاچقلو 2 

  1 2  1 1 گنبد آقچه 1  پرورش بلدرچين 12

11 
کارگاه فراوری و 

 توليد شيره انگور
  2 1  2 1 گوگرچينک 1 

  2 2  2 1 سوله 1  پرورش زالو 12

13 
احداث باغات 

 پسته
  1 2  1  اقاچقلو 3 

14 
فرش و  یهاکارگاه

 بافییشمابر
 27 

 خليفه قشالق

1 3  3 3  

 اولی بيک

 قمشلو

 توحيدلو

 گنداب

 گونای

 قازقلوی عليا

 مصراباد

 تاتارده

  2 3  2 1 قویی 5  خياطی یهاکارگاه 15

11 

ایجاد کارگاه توليد 

، شور يارخ

 ترشيجات و رب

  2 1  2 2 توتورقان 3 
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 زائی )دنباله(اشتغالبراي توليد و  گذاريسرمايه يهاطرح: فهرست 1جدول 
 هاي روستايیزائی و طرح توسعه پايدار منظومهپيوست سند توسعه اقتصادي، اشتغال

 عنوان طرح رديف

اعتبار 

مورد 

 نياز

 محل اجرا ميزان
کد شعاع 

عملکردي 

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرين 

 9محوري 

الويت 

طرح 

در 

سطح 

بخش 

4 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

مرتبط 

۵ 

 توضيح

ميليون 

 ريال

اشتغال 

 نفر
 ۶دارد  نام روستا

17 

نمایشگاه عرضه 

فروش مستقيم و 

تابلو فرش در 

مجاورت جاده و 

 یمحور گردشگر

فروش کارگاه 

مستقيم تابلو فرش 

در مجاورت جاده 

 و محور گردشگری

 محور تردد جاده

  4 1  4 1 حصارسفلی 3 

  2 3  2 1 قویی 4  نمکمعدن  11

  2 1  2 2 مصرآباد 3  بلوک زنی 19

 5  ایجاد سردخانه 22

توتورقان/ 

خليفه لو 

 /گنداب

3 4  1 4  

 1  پرورش بوقلمون 21

 خليفه لو

 توتورقان  4 1  4 2

 بورون

22 
بوم  یهاخانهایجاد 

 گردی
 5 

 خليفه قشالق

3 3  3 3  

 قمچقای

 اولی بيک

 گنبد آقچه

 گوگرچينک

 
باغچه باغ 

 مسافرپذیر
  3     قمچقای 2 

23 

استخر ذخيره پی 

وی سی بر روی 

 ا قناتی هاچشمه

 11 

 مسگر

1 1  1 1  

 گوگرچينک

 نریمان قشالق

 تاتارده

 گونای

  2 2  2 2 سوله 2  ماسه شویی 24

 تحقيق هاییافتهمنبع: 
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 : فهرست طرح هاي سرمايه گذاري براي توليد و اشتغالزائی 9توضيحات کدهاي جدول شماره 

 و فراکالن / شهرستان و  3، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1: خرد/ روسعتا  د مقياس / شععاع عملکردیک

 4باالتر 

  1و ...(  زراعی، بععاغی، دامعی، نوغانعداری، زنبعورداری، صعيادی، پعرورش ماکيان(کد موضوعی طرح : کشاورزی 

يد بر اجرای طرح های سرمایه ،  خدماتی )با تاک 3،  صنایع دسنی  2، صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی( و معدن 

گذاری با رویکرد ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای و عمومی مرتبط با روستا در قالب ایفای نقش تسهيلگری( 

 1فرهنگی و اقتصادی( -بوم شناختی ، کالبدی ، اجتماعی-و سایر طرح ها )شامل محيطی 5، گردشگری  4

  قعابل اجراء توسعععط افراد بومی و غيربومی، مرتبط با ) کعارآفرینیایعده مرتبط بعا کعارآفرین محور : طرح دارای

 2و خير  1در روستا( ، بله  ظرفيتها، مزیتها و محورهای توليد

  الویت طرح در سععطح بخش : طرح های سععرمایه گذاری پيشععنهادی مبتنی بر توان توليد، اشععتغالزائی ، شعععاع

 2، الویت دوم  1بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول عملکردی و دارا بودن ایده های کارآفرینی اولویت 

 3و الویت سوم 

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

 4و سایر دستگاه های اجرائی  3فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

درج  2توضيحات طرح ها با درج شماره ردیف در پيوست جدول شماره  ) 2و خير  1طرح توضيح دارد : بله 

 می شود.
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 عمرانی هايپروژه -3-۶

 ی نتایج مطالعه مشخص شده است.بندجمعهای عمرانی مستخرج از و پروژه هاطرحدر جدول زیر 

 ی عمرانیهاپروژه: فهرست 9جدول 

 اولويت فصل / برنامه اعتبار )ميليون ريال( موضوع پروژه نام روستا دستگاه متولی

و  آموزش

 پرورش
    بازسازی مدرسه توتورقان

    ویژه برای کنترل اعتياد باال در روستا آموزش قره ولی بهداشت

 راه

 خليفه لو
آسفالت مسير ورودی به روستا از کنار جاده 

 اصلی به مسافت یک کيلومتر
   

 گنداب
آسفالت مسير ورودی به روستا از کنار جاده 

 اصلی به مسافت یک کيلومتر
   

    سفالت راهآ باغلوجه

    پيرتاج )بيجار( –قمچقای  آسفالتهاتصال راه  قمچقای

    گاز کشی روستاهای باقی مانده گاز

 روستایی آب

    شرب سالم از مجتمع شهيد بيگدلی آب تأمين مصراباد

    شرب آب تأمين بورون

    شرب آب تأمين اقاچقلو

    شرب آب تأمين گنبد آقچه

    شرب آب تأمين بختی

    شرب آب تأمين باغلوجه

    شرب آب تأمين مسگر

    شرب آب تأمين خليفه لو

    شرب آب تأمين گنداب

    روستا آببهداشتی کردن  قویی

    هاخانهکنتور گذاری در  گونای

    شرب از حسام آباد آب کشیلولهتعمير  قازقلوی عليا

    شرب آب تأمينچاه عميق برای  حفر قازقلوی عليا

    چاه شرب آبحفر و انتقال  قمچقای

 قمشلو

و نصب کنتور با همکاری مردم و  حفر چاه

آشاميدنی و  آبدولت برای جبران کمبود 

 آنمدیریت 

   

    از قنات به منبع آبانتقال  قره ولی

    چاه شرب آبحفر  گونای

    روستا آب کشیلولهتعمير  حصارشيوان

روستایی /  آب

دهياری / 

 بخشداری/ سپاه

 تاتارده

، کن: اهالی در کنار کمک سپاه يرینش آب

و بنياد مسکن حاضر به مشارکت مالی  دهياری

 باشندیم
   

    کن شيرین آب چریکلو

    شرب آبخرید دستگاه تصفيه  حصارعليا

    شرب آبخرید دستگاه تصفيه  سوله

    شرب آبخرید دستگاه تصفيه  گنبد آقچه

    کن کارتی شيرین آبخرید  قره ولی

    کن کارتی شيرین آبخرید  شورجا
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 )دنباله( ی عمرانیهاپروژه: فهرست 9جدول 

دستگاه 

 متولی
 موضوع پروژه نام روستا

 اعتبار

 )ميليون ريال( 
 اولويت فصل / برنامه

بنياد 

 مسکن

 اولی بيک
محدودیت شدید در حریم طرح هادی و ضرورت 

 آناصالح فوری 
   

 قمشلو
محدودیت حریم روستا و عدم توجه به گسترش آتی 

 روستا و عدم توجه به نظر مطلعين در طرح هادی
   

 توحيدلو
طرح هادی به شکل خيلی ضعيفی اجرا شده و برای 

 مشکل ایجاد کرده است.روستا از نظر توسعه فيزیکی 
   

 خليفه قشالق
توسعه محدوده طرح هادی که عامل مهاجرت هم 

 شده
   

 بورون
توسعه محدوده طرح هادی که عامل مهاجرت هم 

 شده
   

    توسعه محدوده طرح هادی بختی

    توسعه محدوده طرح هادی قمچقای

    بازنگری طرح هادی روستا قویی

    بازنگری طرح هادی قازقلوی عليا

 توتورقان
اجرای طرح هادی خيلی ضعيف بوده و از نظر 

 محدوده روستا نياز به بازنگری دارد.
   

    نيازمند طرح هادی باغلوجه

    صدور سند برای منازل اقاچقلو

جهاد 

 کشاورزی

    احيای قنات حصارشيوان

    احداث بند انحرافی حصارعليا

 سوله
رودخانه کنار  آباز  یبرداربهرهایجاد زیرساخت 

 روستا
   

    ایجاد کانال آبياری تاتارده

    تعمير قنات مسگر

    کشاورزی آبنمودن  یاقطره حصارسفلی

    احداث کانال برای سه چشمه تا مزارع مسگر

    کيلومتر 1.5 آبایجاد کانال انتقال  خليفه قشالق

    آبکيلومتری انتقال  1.5ایجاد کانال  قمچقای

    از رودخانه کانال نيمه کاره تکميل حصارسفلی

    ایجاد بند در مسير سيالب و رودخانه خليفه قشالق

 تاتارده
ایجاد بند خاکی با همکاری و مساعدت مالی 

 کشاورزان
   

    احيای قنات مشاع قویی

    تعمير قنات تاتارده

    احداث کانال حصارعليا

 شورجا
 بآالیروبی دوباره قنات روستا برای پيدا کردن مسير 

 منحرف شده
   

دهياری / 

 بخشداری

    نصب پل فلزی در وسط روستا گونای

    خوارچوب هاییانهمورمبارزه با آفت  گنبد آقچه

 چریکلو
نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در دهستان 

 افشار
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 )دنباله( ی عمرانیهاپروژه: فهرست 9جدول 

دستگاه 

 متولی
 موضوع پروژه نام روستا

 اعتبار

 )ميليون ريال( 
 اولويت فصل / برنامه

دهياری / 

 بخشداری

 باش قشالق
نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در 

 دهستان افشار
   

 باغلوجه
نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در 

 افشاردهستان 
   

 اقاچقلو
نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در 

 دهستان افشار
   

 منداق
نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در 

 دهستان افشار
   

 سایر روستاهای دهستان افشار
نظم بخشی به ساخت و سازهای مهاجران در 

 دهستان افشار
   

محيط 

زیست/ 

منابع 

 طبيعی

 قمشلو
 منحرف شده منتهی به هایيلمسبازگشایی پيگيری 

 تاالب
   

صنایع 

دستی / 

 صمت

 حصارسفلی
تبليغات تابلو فرش در جاده محور گردشگری برای 

 برند سازی و فروش مستقيم
   

فناوری 

اطالعات 

و 

 ارتباطات

    آنتن دهی یا شبکه ضعيف تلفن همراه و اینترنت غالب روستاها

منابع 

 طبيعی

      5222 داریآبخوان گوگرچينک

     5222  داریآبخوان گونای

     5222  ایجاد بند در مسير سيالب و رودخانه قمچقای

   5222 بر روی رودخانه داریآبخوان خليفه قشالق

 بورون

 آبرودخانه فصلی برای تقویت چشمه  داریآبخوان

 شرب
5222   

   5222 بين دو کوه جاریایجاد بند بر روی چشمه  نریمان قشالق

   52 آبخور گوسفندان باغلوجه

   52 انخور گوسفندآب چریکلو

 قره ولی

ایجاد آبخور برای احشام که در تابستان مجبورند یک 

 بروند آبکيلومتر دنبال 
 52     

 تحقيق هاییافتهمنبع: 

 توضيحات کدهاي جدول فهرست پروژه هاي عمرانی

  و فراکالن / شهرستان و  3، کالن / بخش  2، متوسعط / دهستان  1عملکردی : خرد/ روسعتا کد مقياس / شععاع

 4باالتر 

  الویت پروژه در سعععطح بخش : پروژه های عمرانی پيشعععنهادی مبتنی بر اثر بخشعععی در پشعععتيبانی از توسععععه

 3الویت سوم  و 2، الویت دوم  1روستا/روستاها اولویت بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول 
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 روستاها ازين مورد آموزشی هايدورهفهرست  -3-۷

نتایج مطالعه مشخص شده  یبندجمعروسعتاها مستخرج از  ازين مورد آموزشعی هایدورهدر جدول زیر فهرسعت 

 است.

 مورد نياز روستاها آموزشی هايدوره: فهرست 85جدول 

 9 آموزش 2 آموزش 8 آموزش نام روستا

 آناعالم کردند نياز ندارند و سابقه خوبی از اهالی  توتورقان

 ندارند

  

  مشاغل خانگی آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش قویی

   فراوری انگور  گوگرچينک

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش بورون

   بهداشت و اصالح نژاد گوسفندان قمچقای

بهای تمام شده محصول برای  آموزشیدوره  موجود آباز  یبرداربهرهنحوه  آموزش حصارشيوان

 دهيارها

 

   مهارتی یاحرفهو  فنی آموزش یهاکالس اولی بيک

  طراحی نقشه تابلو فرش آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش حصارسفلی

   طراحی نقشه تابلو فرش حصارعليا

   بهداشت و اصالح نژاد گوسفندان خليفه قشالق

  پرورش زالو پرورش ماهی سوله

   کاشت پسته اقاچقلو

  مهارتی یاحرفهی فنی و هامهارت آموزش دام هایيماریباصالح نژاد و مبارزه با  تاتارده

 پرورش بلدرچين گندم یپاشسم دام هایبيماریاصالح نژاد و مبارزه با  گنبد آقچه

    باش قشالق

  آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش الگوی بهينه کشت خليفه لو

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش گونای

نریمان 

 قشالق

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش

   بهداشت و اصالح نژاد گوسفندان بختی

    چریکلو

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش قازقلوی عليا

مشاغل  آموزش زنبورداری آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش مصراباد

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش باغلوجه خانگی

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش شورجا

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش قره ولی

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش قمشلو

 صنایع تبدیلی خانگی آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش آشنایی با اصالح نژاد دام گنداب

   آنبهداشت دام و کاهش مرگ و مير  آموزش مسگر
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