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 کلیات 

روستاهای استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور، متأثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، تحوالت 

ر های گسترده دگذاریای که، سرمایهگونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

را تغییر داده و سطح انتظارات جامعة روستایی را به جامعة شهری های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها زیرساخت

نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری 

 بوده است. 

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

هد؛ دگذاری متأخرتر را کاهش میگذاری به سرعت مشمول قاعدة بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایهسرمایه

 شود.گذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میبنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایه

به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشد  ،رشد اقتصادی درصد 51 از بیش رشد دهداقتصادی نشان می مطالعات 

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .وری استبهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتهای مالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ک ای و تقریباً یوری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسرمایه 

 کننده متوقف یا و هکاهند عوامل توانمی کلی بندیدسته یک در بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :وری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردارتقای بهره

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ــا مصـــرف و  تولیــد ت

های با تغییرات قیمـت
 گسترده

وجود دارد؛ به نحوی که بخش زیادی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
شود. این شکاف به کاهش ها میاز ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج و نصیب واسطه

های شود و به دلیل ناکارآمدی سیاستگذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهدرآمد و انگیزه
 دهد.  اصالحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ می

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

ر گذاری صنعتی بزرگ مقیاس دگیری سیاستثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلأتم
تر شده است. در چنین در روستاها بسیار کوچک تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر تی صرفاً معیشها شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت
   قرار نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهادآب یکی 
افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی  ،گذشته ةده
های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1361های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه و

وری و بهره ییکی از عوامل محوری ارتقادر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 
توان . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استاز محل فعالیت درآمد روستا

 تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

 کشاورزی امور در توانمی آن مهار با که بوده توجه قابل بارش فصول در منطقه در سطحی آب

 بهرة کافی برد.
 ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت ارائة الگوی عدم

 بخش این در کشت وریبهره کاهش باعث مناطق استعداد و با ظرفیت متناسب کشاورزی جهاد

 است. گردیده

4 
 ناها و متولیوجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

 ..روستایی و . و فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،دستگاه
دستگاهی و ضعف  بین از جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسعة روستاها هستند. ناهماهنگی

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

 ها در بخشفعالیت انواع برای الزم مجوزهای اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

ــاختار  ــبت باالی س نس
ـــتـاییان  جمعیتی روس

ـــنــت گرا بــه نیروی س
ــر و  ــاه ــی م ــــان انس

 گراتخصص

طح پایین بودن س شود.های اقتصادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میمطابق تئوری
ذهنی .  ومتمقا پارادایمدر کنار سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان 

سرسختی ـنها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و 
ت. اسشده این دستهدانش نیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین 

باشد، میهای دیرینه ها مطابق سنتزمین تملیکدر این میان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و 
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، نیروی جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های کارآفرین  و سرمایهشوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، مجبور به مهاجرت می
ا دد. در آمریکگروری پایین میانسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات نیز دارند،  3فقط 
در کشاورزی سنتی و معیشتی به  درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  33اما در ایران با وجود 

 برد. سر می
ترس از تغییر، به ندرت دست به  روستاییان با توجه به شیوة فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع

ان های زینتی، دارویی، زعفرتغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل
 زنند.و سایر محصوالت کشتی دیگر می

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

ری بردابین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

 باید عدالتباشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میخاک، چراگاهاز آنجا که منابع آب، 
برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، محفوظ بدارد. متأسفانه فقدان سیاست
رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میه این منابع دارای آستانههای جدی بآسیب

 روند در آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

7 

توجـه غـالب به خدمات 
ــــاختی  رفــاهی و زیرس

ـــرمایهبـه گذاری جای س
 اقتصادی در روستا

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با این های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه
وجود میانگین درآمد روستاها افزایش متناسبی نداشته است. در چند دهة گذشته نگاه غالب به 

یت رفحوزة دخالت دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظ
 سازی اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. 

1 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

های کوچک مقیاس، در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، کارگاه
بسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر نبود آموزش، دانش، تخصص و آگاهی کافی روستاییان 

ز نها او گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آ
 باشد. ربط مینظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روســتاها ســنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه 
آن تفاوت ها، به عنوان مثال، در حوزة دام سبک، شیوه پرورش و بازده بوده اسـت. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

در  اجتماعی و اقتصادی تحوالت ارکان از نیز آن در تحول و است روستا اقتصاد اصلی محور کشـاورزی که آنجا از

 .است وابسته کشاورزی بخش در وریبهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش شود،می محسوب روستاها

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل وری، میبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، دار در حوزة سیاستزمان و تغییرات معنی نیازمند 

است. مبتنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و آثار مورد  بینش، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی

خش بهای روستایی، چکیده گزارش انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 شود.به شرح سرخط های زیر ارائه می سلطانیهشهرستان  باغ حلی
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 مقدمه

تاریخ بشریت در گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتی دچار تغییر و تحوالت بنیادین شد. تغییراتی که چهرة 

دامداری، به چشم انداز غالب -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجغرافیای جهان را از چشم

دین و با شیوع مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها عمومًا شهری با تولیدات انبوه صنعتی تغییر داد. در این تحوالت بنیا

 از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

تغییرات مکانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدة فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط 

صورت محوتر درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به تر و نقاط روستایی به شهری در شبکة فضای ملی هر روز پررنگ

های ناشی از فروش نفت در شهرها عللی چند، صورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

و عدم صنعتی شدن شهرها به صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغال در سطح انبوه، نیازی به 

ستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبة شدیدی برای روستاییان به مهاجرین گ

های مسری، بر جمعیت شهرها و وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماری

از این روستاییان به شهرها که محل جذب  روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری

ر های فقدرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنه

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر بود. عدم صنعتی -شهری پاسخ اجتماعی

در هر سه بخش عمدة زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و بالاستفاده شدن واقعی کشاورزی 

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتماندن ثروت

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 یشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجادمطالب گفته شده باعث توجه ب

محلی را فراهم ساخت و میزان مشارکت  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد بکارگیری اهالی و روستاییان را بیشتر کرد؛ چرا که

 از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندتسهیل می را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از سطح در

  .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و هاطرح منافع طرف دیگر

های روستایی تالش شده که مسائل پایدار منظومهدر تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة 

ها و راهبردهای آن کلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش، اهداف، سیاست

هایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این بخش مطرح و در نهایت پروژه

های ای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهگزیده سند تنها

ها و روستایی است را در خود گنجانده و جای کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیت

هایی در نظر گرفته شود تا به ردها و سیاستهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبمحدودیت

 .اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش – 9

 ـدی و کالبدی طی روندهای مکانی اقتصا –و اجتماعی  اکولوژیکی –های محیطی هم کنش متقابل ساختاز بر 

ها و پیوندهای فضایی درون ها، جریانروابط و فعالیت ةباغ حلی شکل گرفته و مجموع همنظومزمانی ساختار فضایی 

 نونیکدهی به سازمان فضایی انجامیده و در شکل همنظوم فضاییگیری سازمان ای در نهایت به شکلو برون منظومه

 اند. بسیار اثر گذار بوده همنظوم

 به ویژه ساختار اکولوژیکی –در بخش نخست، عوامل محیطیارکردی ک -مطالعات ساختاری  ندیبر اساس جمع ب

( و زیرزمینی ناهمواری، به همراه پوشش گیاهی )پوشش مرتعی( و منابع آب سطحی )رودخانه زنجانرودزمین و اشکال 

 اند. داشته همنظوم فضاییسازمان گیری ساختار و و منابع خاک نقش مهمی در شکل

سلطانیه است که عمدتاً در زون البرز غربی  -بخشی از پهنه ساختاری زنجاناز نظر موقعیت استقرار  همنظوم ینا

 این اشد.بیک مییپالئوزو -یکییک، پروتروزوییک، مزوزویشناسی مربوط به دوران سنوزوچینهاز نظر واقع شده است. 

 نیمه شرقیوسط و زیاد زلزله قرار دارد.  در حریم گسل اصلی سلطانیه واقع شده و جزء مناطق با خطر مت همنظوم

شود. روستاهای بالوف، پرنگین، چمرود، چمه، امیرآباد، برنقور، پهنه با خطر متوسط را شامل می همنظومتا مرکز همنظوم

به  هظوممناند. از مرکزقشالق، ونونان، بوجی، کنگه، اقزوج، سرخه دیزج، علی آباد و کاکاآباد در این پهنه استقرار یافته

سمت جنوب غربی پهنه با خطر باالی زلزله گسترده شده است. روستاهای یوسف آباد، قره بالغ، خیرآباد، ساریجالو، 

 کردناب، سبزدرق، سلمان کندی، شکورآباد، کردرق، خرمدرق و گوزلدره سفلی در این پهنه استقرار دارند. 

سیمایی کوهستانی بخشیده است. اراضی  همنظومسلطانیه به  -ساختاری زنجان ةباغ حلی در پهن همنظوماستقرار 

قه طب باغ حلی سه همنظومشوند. در مشاهده میمنظومه  شرقی و جنوب غربیبخش شمال باغ حلی در  همنظوممرتفع 

طبقات  در اینمنظومه  شده است که روستاهای شناسایی 2111-2411و  1611-2111، 1511-1611ارتفاعی عمده 

 اند. شده ارتفاعی توزیع

یژه به ومنظومه  طوریکه شیب اراضی در بخش های کوهستانیهیابد ببا افزایش ارتفاع شیب اراضی افزایش می

یابد. شیب اراضی از شمال شرق به سمت غرب و بخش درصد افزایش می 21به بیش ازمنظومه  شرق وشمال شرقی 

 5منظومه در اراضی با شیب کمتر )عمدتًا شیب کمتر از  های پرجمعیت و مهمروستا کاسته می شود.منظومه  میانی

اهای روست گیریهای شمال شرقی و جنوب غربی به  شکلاند. محدودیت توپوگرافیک در بخشدرصد( استقرار یافته

 ر این مناطق انجامیده است. کوهستانی و پایکوهی  )مشرف به اراضی زراعی( د

 باغ حلی دارای شرایط اقلیمی نیمه خشک سرد است. همنظوم توپوگرافیک و موقعیت استقرار،ثر از شرایط أمت

میلیمتر گزارش شده  217میانگین بارندگی سالیانه بیش از گراد است. سانتی درجه 9/9منظومه  متوسط دمای ساالنه

( روز از سال )مهر تا اردیبهشت 141ی بوده و حدود یخبندان طوالن ةدورمنظومه  است که به دلیل کوهستانی بودن

 دهد. منظومه یخبندان رخ میدر

و از اواسط مهرماه تا اسفند ماه شرایط  "مرطوب"از فرورین تا اردیبهشت منظومه  در مجموع  شرایط آب و هوایی

ان رحضور گردشگ های گردشگری وباشد. از خرداد تا اواسط مهرماه شرایط اقلیمی جهت فعالیتآب و هوایی خشک می

 مناسب است.منظومه در

ها و مناطق همجوار بوده و دارای منظومه آن با اکولوژیکی –تابعی از پیوستگی ساختار محیطی منظومه  منابع آب

است. این رودخانه از منظومه  ایترین جریان رودخانهاست. رودخانه زنجانرود اصلیای منظومه منشاء درون و برون

ین یکیلومتر در پا 151یان بوده و پس از عبور از شهر زنجان و طی مسیری حدود جنوب شرق به شمال غرب در جر

هیدرولوژیک طارم چای در واحد  آقزوج جریان رودخانه. سرشاخه و بخشی از پیونددبه قزل اوزن می«  ینیرج »دست 
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های توجه به ویژگیبا طارم( در جریان است.  بخش مرکزیجوار )منظومة هم به سمتمنظومه  خلخال در شمال شرق–

 ندارد.منظومه  چای تأثیر چندانی در داخل آقزوجدر شمال شرق جریان رودخانه منظومه  توپوگرافی

 مترمکعب بر ثانیه بوده است. 111/1باغ حلی برابر منظومة  متوسط آبدهی ساالنه رودخانه زنجانرود در

برخوردار است و در مسیر جریان  ظومهمن داخلهای باالدستی و در منابع آب سطحی از کیفیت مناسبی در بخش

 شود.به پایین دست از کیفیت آب کاسته می

باغ حلی گسترده شده است از منظومة  برداری از منابع آب سطحی بخشی از آبخوان زنجان که درعالوه بر بهره

برداری ورد بهرهم منظومه در بخش میانی و غربی و جنوب غربیحلقه چاه غیر مجاز 246چاه مجاز و حلقه  414طریق 

 برداری هستند.در حال بهره در شمال شرق و جنوب غرب منظومه دهنه چشمه عمدتاً  379گیرد. همچنین قرار می

 . قرار می گیردمورد بهره برداری  منظومه رشته قنات نیز در بخش میانی به سمت جنوب و جنوب غرب 22

 از نظر کشاورزی دارای کیفیت خوب تا متوسط هستند.  منظومه منابع آب زیرزمینی مورد بهره برداری در

و بارش نسبتاً مناسب در این مناطق، پوشش تنک جنگلی در  منظومه به دلیل گستردگی مناطق کوهستانی در

 هایاند. بر اساس بررسیرا شکل داده منظومه شمال محدوده و پوشش مرتعی در شمال و شرق محدوده پوشش گیاهی

درصد  91/3( به اراضی با پوشش جنگلی و مرتعی )هکتار91/276713) منظومه عرصهکل از درصد  2/52انجام شده 

اند، گسترده شده منظومه شرقی ة( اختصاص دارد. اراضی مرتعی که در نیمدرصد اراضی مرتعی 2/41ی جنگلی، اراض

 عمدتًا حاوی گیاهان مرغوب مرتعی همراه با توزیع قابل توجهی از انواع گیاهان دارویی است. 

 باغ منظومه موثر بر ساختار و سازمان فضایی اکولوژیکی –عوامل محیطی  ندیمجموعه عوامل اشاره شده جمع ب

 حلی است. 

که به طور مفصل در بخش نخست منظومه  بر ساختار و سازمان فضایی اکولوژیکی – یمحیطعوامل اثرگذاری 

 انجامیده است.  منظومه گیری دو حوزه همگن ساختاری درمطالعات مورد بررسی قرار گرفته است به شکل

شود. سطح این محدوده متر به باال را شامل می 1511طبقه ارتفاعی باالی  عمدتاً پهنه کوهسـتانی و مرتفع .1

مال های شکوهستانی بخش ةهای جنگلی تنک و پراکنده است. پهنگونههای مرتعی و انواع گونهپوشیده از 

 شود. را شامل می منظومه غربیو جنوب منظومه و شمال شرقی

بین دو بخش از پهنه کوهستانی  ةشود. این پهنرا شـامل میمنظومة  دشـتی و هموار که بخش میانی ةپهن .2

زنجان و راه  –ود و آزاد راه قزوین نة زنجانرواقع شده است. رودخا همنظوم در شـمال شـرق و جنوب شـرق

های کشاورزی آبی اختصاص به فعالیت منظومه کنند. بخش میانیتبریز از میانه آن عبور می –آهن تهران 

 دارد. 

ت های انسانی بوده اسکوهستانی و دشتی در اختیار گروه ةکه در دو پهن اکولوژیکی –به تناسب منابع محیطی 

 .انداستقرار یافته منظومهسکونتگاه در 29متعدد انسانی با مقیاس متفاوت شکل گرفته است. در مجموع های سکونتگاه

شهری بوده و  ةفاقد نقط منظومه هستند. این سکنهخالی از  سکونتگاه 6سکنه و  دارای سکونتگاه 23از این تعداد 

 .سیاسی مرکز بخش است –از نظر اداری  سفلی روستای گوزلدره

 نماید: ه میینتایج ذیل را ارا 1395الی  1375از سال  همنظوم هایروند تغییرات مقیاس آبادیبررسی 

 آبادی؛ 11آبادی به  3نفر(، از  111)کمتر از  افزایش تعداد آبادی 

 ( از  111-249کاهش تعداد روستاهای کوچک )روستا؛  1روستا به   7نفر 

 ( از 251-499کاهش تعداد روستاهای متوسط )روستا؛  3روستا به  5  نفر 
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 ( از 999 -511افزایش تعداد روستاهای بزرگ )؛روستا 4روستا به  2نفر 

 ؛روستا 3روستا به  6ای مرکزی از  هکاهش تعداد روستا 

 نفر 2511شهر با جمعیت بیش از  -به روستا منظومه تبدیل شدن یکی از روستاهای. 

 -11/1با رشد ساالنه  1375نفر در سال  14211طور مطلق روستانشین هستند از هکه ب همنظوم جمعیت این 

درصدی  16/1افزایش  91نخست دهه  ةنفر کاهش یافته است. ضمن اینکه رشد جمعیت طی پنج سال 11493درصد به 

اه به همر شود. کاهش رشد طبیعی جمعیتمثبت ارزیابی می آن رشدهای گذشته که نسبت به دورهدهد. را نشان می

 آیند.شمار میههای مورد بررسی بطی دوره منظومه ترین دالیل کاهش جمعیتشهری عمده –های روستایی مهاجرت

 اند. شکلنفر در هر خانوار عضو بوده 2/3طوریکه هتابعی از متوسط استانی و کشوری بوده ب منظومه بعد خانوار در

 ترین دالیل کاهش بعد خانوار است.ای از عمدهگسترده به هسته گیری خانوارهای جدید، تغییر نوع خانوار از

طوریکه نسبت هب ؛دهدهای متفاوتی را بین دو جنس زن و مرد نشان مینسبت منظومه بررسی وضعیت سواد در

افزایش یافته است. این شاخص در میان مردان  1395درصد در سال  79به  1315درصد در سال  2/77باسوادی از 

درصد افزایش یافته است. بنابراین نرخ سواد درمیان مردان روستایی نسبت  92به  15درصد در سال  9/13 روستایی از

وضعیت بسیار بهتری دارد. اما این شاخص در میان زنان نه تنها طی دهه مورد بررسی بهبود  منظومه به شاخص کل

درصد کاهش یافته  7/67به  1315درصد در سال  1/71نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. نسبت باسوادی زنان از 

شی از جمعیت باسواد زن خروج بخو ترک تحصیل دختران،  منظومه کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطحاست. 

های گیری زندگی زناشویی و ازدواج، توجه بیشتر به امر تحصیل پسران به دلیل محدودیتدر پی شکل منظومهاز

ترسی های دس(، نامناسب بودن راهو تأثیر آن بر کاهش تحصیل دخترانفرهنگی  –های قومی ویژگیفرهنگی، آموزشی )

بودن  ترین دالیل پایینجمعیت الزم التعلیم در دسترسی به مراکز آموزشی عمدهو کمبود وسایل نقلیه جهت استفاده 

 آیند.بشمار می منظومهنرخ سواد زنان در

های ای همگن است. بررسی شاخصفرهنگی جامعه –جمعیت ساکن در محدوده مطالعاتی از نظر ساختار اجتماعی 

ساکنین روستاهای فرهنگی بین  –قومی همگرایی  ی وانسجام و اعتماد اجتماعی حاکی از وجود سطح باالی همگن

به همراه  منظومه اختالفات و درگیری قومی و فرهنگی گسترده در سطح محدود بودناست.  منظومهمستقر در

 –ترین ویژگی اجتماعی از نظر زبان و مذهب عمدهبه ویژه  منظومه یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن

 آید. بشمار می منظومه فرهنگی جامعه ساکن در

ایج ذیل نت منظومه است. بررسی ساختار اقتصادی اکولوژیکی –تابعی از منابع محیطی  منظومه ساختار اقتصادی

 دهد: را در اختیار قرار می

 های ( بر ســایر بخشی، باغداری، دامداری و زنبورداریهای زراعهای بخش کشــاورزی )فعالیتغلبه فعالیت

 ؛اقتصادی

  ؛محصوالت باغی با کیفیت باال از جمله محصول سیبتولید 

 ؛فعالیتهای زنبورداری توسعة و وجود مراتع و قابلیت پرورش گیاهان دارویی 

 و امکان فعالیت برای فعالین اقتصادی  و شـهرک صـنعتی ارتباطی ةوجود صـنایع کارخانه ای در امتداد جاد

 ؛منظومه

 های صــنعتی از جمله صــنایع غذایی )رشــته بری(، تولید برخی از فعالیت ةوجود نیروی متخصــص در زمین

 ؛البسه
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 وجود معادن مهم با ظرفیت باالی تولید مانند معدن جهان نمای سرخه دیزج.   

دهد اغلب نشان می منظومه ها و پیوندهای فضایی حاکم بربر اساس جریان منظومه بررسی ساختار فضایی

( یک سویه هستند. آوری و اطالعاتافراد، کاال و خدمات سرمایه، فنجریان محصول، ) منظومه های فضاییجریان

 منظومه نها در دروپیوند تمامی سکونتگاه ةیکدیگر داشته و تنها نقط حداقل ارتباط افقی را با منظومه هایسکونتگاه

به لحاظ  منظومه های( است. سپس بیشترین ارتباط سکونتگاهسیاسی بخش –به عنوان مرکز اداری روستای گوزلدره )

 سکونتگاهی برون ةترین نقطبرقرار است. شهر زنجان جذاب -شهر سلطانیه  –خدماتی با مرکز شهرستان  –اداری 

 هایفرهنگی و اقتصادی سکونتگاه –ها و پیوندهای اجتماعی ها بوده و تمامی روابط جریاندر تمامی زمینه منظومه

برقرار است و از شدت و کشش باالیی برخوردار است. بنابراین روابط شکل باغ حلی در درجه اول با این شهر  ةمنظوم

 ( است.ایمنظومه / برون منظومه خارج ازرستان و بیش از همه مرکز استان )گرفته بین سکونتگاهی به سوی مرکز شه

و  اکولوژیکی –های محیطی دهد، از بر هم کنش متقابل ساختهای انجام شده نشان میجمع بندی بررسی

باغ حلی شکل گرفته و مجموعه  ةمنظوم اقتصادی و کالبدی طی روندهای مکانی ـ زمانی ساختار فضایی –اجتماعی 

 گیری سازمان فضاییای در نهایت به شکلمنظومه ها و پیوندهای  فضایی درون و برونها، جریانروابط و فعالیت

باغ  ومهمنظ اند. سازمان فضاییبسیار اثر گذار بوده منظومه ی کنونیدهی به سازمان فضایانجامیده و در شکل منظومه

  (تعادل)غیر متوازن فاقدبا مرکزیت شهر زنجان و سپس سلطانیه بوده و  منظومه حلی تمرکزگرا به سمت خارج از

برآیند  منظومه فضایی بین ساختار دهدمی نشان منظومه فضایی سازمان و فضایی ساختار نقشه دو است. تطابق

 هایو جریان عملکردها برآیند( آن فضایی سازمان با سیاسی و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، محیطی، ساختار هایالیه

 .نیستند منطبق هم بر و هماهنگی وجود ندارد ای(منظومه درون

 بخش توسعة تیوضع یهاشاخص-9-9

اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و  ةلفؤبخش مرکزی شهرستان سلطانیه در چهار م توسعةهای وضعیت شاخص   

شاخص در سطح شهرستان و استان مورد مقایسه قرار گرفته و در  39تولیدی، طبیعی، زیرساختی و زیربنایی در قالب 

 منعکس شده است. 1جدول شماره 

 



 استان زنجـان ییروستا هایپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 14

 های بیان وضعیت موجودمتغیرها و شاخص - 9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص مولفه
 مقدارسهم/ 

 / شاخص )درصد(یرمتغ
 استان شهرستان

ی
نگ

ره
و ف

ی 
ماع

جت
ا

 

 7/32 1/74 1395 111 درصد نسبت روستانشینی در منظومه
-95اخیر  ساله 5نرخ رشد جمعیت روستایی )

1391) 
 1116 درصد 

95-
1391 

1/5 4/1- 

 32/3 21/3 1395 312 نفر )روستایی( بعد خانوار

 نرخ سواد 
 باسوادی()درصد 

 1/14 2/11 1395 79 درصد کل 
 3/11 4/75 1395 6717 درصد زنان

 3/19 1/17 1395 92 درصد مردان

ی
ید

تول
 و 

ی
اد

ص
اقت

 

 8/99 2/91 1395 49152 درصد نرخ فعالیت )مشارکت اقتصادی(

 4/17 7/94 1395 3/95 درصد نرخ اشتغال
 6/12 3/5 1395 7/4 درصد نرخ بیکاری

 9/2 2/2 1395 2/2 درصد تکفل  بار

 3/4 3/59 1397 13215 هکتار سطح زیر کشت زراعی
 3/1 1/67 1397 514 هکتار سطح زیرکشت باغی

ی
یع

طب
 

 - - 1397 1/75 درصد درصد 2میزان اراضی با شیب کمتر از 
باالترین میزان جمعیت ساکن در طبقات شیب 

 درصد 2کمتر از 
 - - 1395 65/65 درصد

7/36 1395 1/47 درصد روستاهای واقع در پهنه خطر باالی لرزه خیزی  - 

نسبت جمعیت روستایی ساکن در پهنه با خطر 
 باالی لرزه خیزی

 - 3/37 1395 1/14 درصد

 میانگین دمای ساالنه
درجه سانتی 

 گراد
9/9 1397 9/9  11-11  

 - 141 1397 141 روز تعداد روزهای یخبندان

3/217 1397 3/217 میلی متر میانگین بارندگی ساالنه  251-411  

  دوره خشک بر اساس منحنی آمبروترمیک
خرداد تا اواسط 

 مهر
1397 - - 

  تقسیم بندی اقلیمی
نیمه خشک 

 میانه
1397 - 

نیمه 
خشک 
 فراسرد

  شاخص اقلیم گردشگری
تیر  خرداد تا
 عالی

1397 - - 

2/47 1397 414 درصد-حلقه تعداد چاه مجاز  - 

7/65 1397 246 درصد-حلقه تعداد چاه غیر مجاز   - 

 هاچاه ةمجموع تخلی
میلیون 
 مترمکعب

4/52 1397 3/44  - 

4/44 1397 5/19 درصد هامیزان مصرف کشاورزی از آب چاه  - 

1/41 1397 379 درصد-دهنه های منظومهتعداد چشمه  - 
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 )دنباله( های بیان وضعیت موجودمتغیرها و شاخص - 9جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص مولفه
 سهم/ مقدار

 / شاخص )درصد(یرمتغ
 استان شهرستان

ی
یع

طب
 

میزان مصرف کشاورزی از آب 
 هاچشمه

1/62 1397 1/11 درصد  - 

7/36 1397 22 درصد-رشته تعداد قنوات منظومه  731 

3/36 1397 2/61 درصد میزان مصرف کشاورزی از آب قنوات  - 

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
 

 11 6/33 1397 13115 کیلومتر بزرگراه –آزاد راه 

 9/5 7/39 1397 1919 کیلومتر راه بین شهری

 7/1 3/21 1397 111135 کیلومتر راه بین روستایی

 197 5/51 1397 12172 درصد-کیلومتر راه آهن

مندی از آب آشامیدنی میزان بهره
 سالم

 - 111 1397 111 درصد

 - 111 1397 111 درصد مندی از برقمیزان بهره

 - 1/44 1397 13 درصد-تعداد خانه بهداشت فعال

 - 1/52 1397 31 درصد-تعداد مندی از خدمات آموزشیبهره

 دارپای توسعة ی و طرحیاقتصادی و اشتغالزا توسعةها به ماخذ گزارش تفصیلی برنامه ها و شاخص: منتخبی از متغیر مآخذ

  های روستاییمنظومه

 

های اجتماعی اقتصادی بخش باغ حلی شامل: نرخ سواد، بعد خانوار، نسبت جنسی، در ادامه نیز برخی از شاخص

ان مورد ستهای اشهرستان سلطانیه و سایر شهرستانهای نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری، با سایر بخش

 در قالب نمودار نمایش داده شده است.مقایسه قرار گرفته  و 
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 9911جنس در سال  کیو به تفک های استانشهرستان یی بخش باغ حلی باروستا تینرخ سواد جمع ةسیمقا-9نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9911در سال  های استانشهرستان بخش باغ حلی بایی روستابعد خانوار  سهیمقا-2نمودار
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 9911در سال  های استانشهرستان یی بخش باغ حلی باروستانسبت جنسی  سهیمقا -9نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9911در سال  های استانشهرستان یی بخش باغ حلی باروستانرخ رشد  سهیمقا -4نمودار
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 9911سال  در های استانشهرستان اشتغال بخش باغ حلی بانرخ  سهیمقا -1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9911سال  در های استانشهرستان نرخ بیکاری بخش باغ حلی با سهیمقا -6نمودار

 

 هاقابلیت -9-2

 اقتصادیالف( 

 های کشاورزی در منظومه؛تنوع فعالیت 
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 له از جم ؛سطح ملی و فراملی عمل نمایدتواند به صورت برند در تولیدات باغی با کیفیت مطلوب که می

 و...؛ قخرمدردر روستاهای گوزلدره سفلی، محصول سیب 

  ؛مورد نیازدسترسی به نیروی کار 

 وجود پیشینه کشاورزی و خصوصاً دامداری و باغداری در منظومه؛ 

  های زنبورداری؛فعالیت توسعةپرورش گیاهان دارویی،  توسعةوجود مراتع و قابلیت 

 های کشاورزی؛قابلیت مناسب خاک برای فعالیت 

 به سبب وجود شریانهای ارتباطی مهم و اساسی؛ منظومه موقعیت ارتباطی مناسب در بخش میانی 

 وجود سیلوی قره بالغ؛ 

 وزلدره سفلی؛های رشته بری در برخی از روستاها از جمله روستاهای گوجود کارگاه 

  و امکان فعالیت برای فعالین  و استقرار شهرک صنعتی ارتباطی ةای در امتداد جادوجود صنایع کارخانه

 اقتصادی منظومه؛

 غذایی )رشته بری(، تولید های صنعتی از جمله صنایع برخی از فعالیت ةوجود نیروی متخصص در زمین

 البسه؛

 مانند معدن جهان نمای سرخه دیزج. ،وجود معادن مهم با ظرفیت باالی تولید 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 گسترده در سطح منظومه یو فرهنگ یقوم یریعدم وجود اختالفات و درگ 

 ساکن منظومه از نظر زبان و مذهب یتجمع یو فرهنگ یاجتماع یکپارچگی 

 ییروستا یرشد نرخ باسوادرو به  روند 

 متعادل در سطح منظومه یباًتقر ینسبت جنس وجود 

 زیربنایی – یرفاه یرساختهایو ز یشتیمردم به مشارکت در بهبود وضع مع تمایل 

 مانند مسجد و مدرسه یدر توسعه و ساخت اماکن عموم یجامعه محل یو مال یو مشارکت انسان همکاری 

 یجامعه محل یبودن سطح اعتماد جمع باال 

  یطیمح ستیز ج(

 های گردشگری وحضور گردشگران در های خرداد تا مهر جهت فعالیتمناسب بودن شرایط اقلیمی طی ماه

 ؛منظومه

 ؛با جهت جریان از جنوب شرق به شمالغرب منظومه ةجریان رودخانه زنجان رود در میان 

 ی از انواع مرتعی همراه با توزیع قابل توجهبا پوشش مرغوب  منظومه وجود مراتع سرسبز در نیمه شرقی

 ؛گیاهان دارویی

 ؛(استخراج )معادن برداشت سنگ آهن جهت معدنی مواد هایپتانسیل وجود 

 ؛جانوری ارزشمند پلنگ ةگون وجود 

 های جانوری از جمله روباه و گرازوجود سایر گونه. 

  فضایی  -کالبدید(
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 ؛مرکز استانبه سبب همجوار بودن با  منظومه موقعیت 

 ایبین شهری( با اهمیت و عملکرد فرامنظومه ةآهن، آزادراه و جادعبور شریانات ارتباطی متعدد )خط ،

 ؛ملی آن از بخش میانی منظومه -ایفرامنطقه

 ؛خدمات و کاال نقل و حمل خدمات پشتیبان در زمینة توسعة جهت الزم هایوجود پتانسیل 

 در بخش میانی و سهولت  منظومه هایدر خدمات رسانی به آبادیهای بزرگ و موثر قرارگیری آبادی

 .دسترسی به آنها

 گردشگریه(

 ؛جهت حضور گردشگران های خرداد تا مهرماهش از منظر گردشگری طی ماهیمناسب بودن شرایط اقلیم آسا 

 ؛عیبا پوشش مرت منظومه های کوهستانیوجود چشم اندازهای منحصر به فرد طبیعی به ویژه در بخش 

  ؛گردیهای گردشگری روستایی و بومفعالیت توسعةتمایل جامعه محلی جهت 

 های برداری از جاذبه( و امکان بهرههای گردشگری این شهر )گنبد سلطانیههمجواری با شهر سلطانیه و جاذبه

 ؛باغ حلی منظومه های اکوتوریستیگردشگری این شهر در پیوند با جاذبه

 ؛گردیواحدهای اقامتی بوم توسعةمحلی در  ةگذاری جامعامکان سرمایه 

 ؛های گردشگری منظومهزیرساخت توسعةگذاری در امکان سرمایه 

 بومی )قالی، گلیم و ...( منظومه محصوالت و دستی امکان توسعه صنایع. 

 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 اقتصادیالف(

 محدودیت صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومه؛ 

 کشاورزی؛ بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت کمبود 

 و محدودیت در انتقال محصوالت  منظومه شرقی و شرقیهای دسترسی به بخش های شمالنامناسب بودن راه

 کشاورزی و دسترسی به بازار؛

 مهاجرت نیروی فعال روستاهای واقع در مناطق صعب العبور؛ 

 داللی و سلف خری در خرید محصوالت زراعی و باغی؛ وجود روابط 

 سنتی بودن تولیدات کشاورزی به ویژه دامداری و پایین بودن راندمان تولید؛ 

 تصاد در اقتی و به حاشیه رفتن زنان روستایی های مربوط به صنایع دسضعف و یا نابودی برخی از فعالیت

 روستاهای منظومه؛

 (.وجود اراضی موقوفی )و مدیریت اوقاف بر این اراضیاضی به دلیل مشکالت مالکیت ار 

 اجتماعیب( 

 تیبودن تعداد جمع یینمنظومه و اثرات آن در پا یو شرق یغرب یدر بخشها یعیسخت طب یطوجود شرا 

 هاآن

 یعینامطلوب طب یطواقع در شرا یباال در روستاها یرشد منف روند 
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 زن و مرد یدو گروه جنس ینبما یاختالفات و تفاوت از لحاظ نرخ باسواد وجود 

 و جنگل ها یعیمشارکت در حفظ منابع طب یمردم برا یلبودن تما پایین 

 مشترک یهایگذار یهبودن سطح مشارکت مردم در سرما پایین 

 یبودن سطح مشارکت مردم در توسعه گردشگر پایین 

 یاراض یساز یکپارچهبودن سطح مشارکت مردم در  پایین 

 در قالب تشکل ها یگروه یها یتفعال یبرا یبودن سطح مشارکت جامعه محل پایین 

 مربوط به عمران و توسعه روستا  یها یتمشارکت در فعال یبرا یجامعه محل یمال ضعف 

  یطیمح ستیز ج(

 ؛متر 1511و ارتفاع بیش از  منظومه کوهستانی بودن 

  ؛در زون با خطر باال و متوسط زلزلهسکونتگاهها استقرار 

 ؛حاکمیت اقلیم نیمه خشک سرد بر منظومه 

 های زمستان و تابستان با جهت فصول و با شدت بیشتر در فصل ةوزش بادهای شدید، مخصوصًا در هم

 ؛شمال به جنوب

 وقوع سرمازدگی در منظومه؛ 

 ؛ینیرزمیممنوعه به لحاظ برداشت آب ز ةدر محدود منظومه ةاز پهن یابخش عمده یریقرارگ 

  شود و تهدید که محل عبور رودخانه زنجانرود محسوب می منظومه وقوع سیل در بخش میانیوجود خطر

  ؛روستاهای قره بالغ، خیرآباد و یوسف آباد

 ؛قرارگیری اراضی روستای گوزلدره سفلی، کردناب، بالوف، چمرود، پرنگین و چمه در معرض فرسایش زیاد 

 ؛وجود شیب زیاد و اراضی کوهستانی به دلیل همنظوم خطر وقوع رانش و زمین لغزش در نیمه شرقی 

 های بزرگ و خطر آلودگی زیست محیطی )کارخانه استقرار واحدهای صنعتی آالینده در مجاورت آبادی

 ؛تولید اسید، معادن برداشت سنگ آهن(

 فعالیت جوامع محلی ةجانوری در حال انقراض پلنگ با محدود ةگون ،تداخل قلمرو زیست. 

  فضایی - کالبدید(

  های درصد کل سکونتگاه 1/47) منظومه نفر در 111تعدد روستاهای بسیار کوچک و با جمعیت کمتر از

 ؛(روستایی

 ؛محدود جمعیت شمار با کوهستانی هایآبادی پراکندگی 

 ؛شهری در منظومه ةنقط نبود 

 ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه های ارتباطی بین روستایی و تعددکیفیت نامناسب شبکه راه 

 ؛()راه خاکی و شوسه منظومه نامناسب به ویژه در بخش شرقی و غربی

 ه ک منظومه های واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور از جمله بخش شرقیدسترسی نامطلوب به آبادی

 های خاکی و شوسه هستند؛دارای راه عمدتاً 
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 شامل ترانس زمینی و هوایی،ة برق رسانی )فرسودگی شبکهای عمومی به ویژه کیفیت نامناسب زیرساخت 

 ؛(ی چراغ برق در طول معابر روستاییافت فشار برق، قرارگیری نامناسب تیرها

 ؛ورزشی –از خدمات و امکانات فرهنگی  منظومه محرومیت روستاهای 

 مکانات و خدمات بهداشتی و درمانی؛ناکافی و نامناسب بودن ا 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و یمرکز هایسکونتگاه ضعف 

 ؛به مرکز استان و شهرستان جهت تأمین مایحتاج منظومه مراجعه جمعیت  

 ؛شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن ینیپا 

 به مخاطرات طبیعی  با مقابله جهت منظومه روستاهای کالبد سازی مساکن روستایی و مقاوم محدود بودن

 ؛ویژه سیل، رانش، زمین لغزش و فرسایش

  رعایت حریم و الیروبی آنها ضعف درخطر سیالب و آب گرفتگی در طول جریانات آب سطحی به سبب. 

 گردشگریه( 

 جذب راستای در منظومه در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای محدودیت در 

 ؛گذار و گردشگر سرمایه

 ؛سنتی هنرهای دستی و صنایع محصوالت عرضه مخصوص های فروشگاه کمبود 

 ؛های صنایع دستیشناسایی جاذبه ضعف در 

 های گردشگری منظومه؛معرفی جاذبهشناسایی و  ضعف در  

 های گردشگری منظومهمعرفی جاذبه در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزیبرنامه فقدان. 

 ل کلیدی بخش  یمسا -9-4

 همنظوم های ساختار و سازمان فضاییویژگی بندیجمعباغ حلی بر اساس  ةمنظوم ل کلیدییشناسایی مسا   

های هم اندیشی با های انجام شده در بخش نخست شامل مطالعات ستادی، میدانی، برگزاری نشستی)مجموعه بررس

 ( انجام شده است.لین محلی و ...محلی، خبرگان محلی، نظرات مسئو ةنمایندگان جامع

 اقتصادیالف( 

 های اقتصادی در سطح منظومه؛محدود بودن فعالیت 

 کشاورزی؛ بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت کمبود و نامناسب بودن 

 محصوالت  در ویژههب )فروش و فرآوری تولید، فرایند ها،نهاده مینأت (تولیدی محصوالت ارزش ةزنجیر نبود

 روستایی؛ دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 تبدیلی؛ صنایع و کشاورزی بخش در تولید ارزش هزنجیر تکمیل و محدود بودن تولید تنوع پایین بودن 

 (؛منظومه های کشاورزیبا توجه به قابلیت) کشاورزی بخش در تخصصی هایتشکل نبود 

 کشاورزی؛ و معدن صنعت، بخش در انسانی نیروی و سرمایه وریبهره بودن پایین 

 برداری مناسب از محصوالت تولیدی .و ضعیف بودن بهره تولید مشکالت 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 بخش؛ روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین 
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 در میان زنان روستایی؛به ویژه  منظومه فقدان رویکرد توانمندسازی در مدیریت 

 درصد(؛ 7/67باغ حلی) بخش ساکن درسواد زنان روستایی  پایین سطح 

 و ترک تحصیل دختران؛ منظومه کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطح 

 ؛مدیریت و تصمیم سازی محلی در روستاییان مشارکت ضعف 

 فرهنگی؛ هایکانون و مراکز کمبود 

 اجرایی. بخش به روستاییان اجتماعی پایین بودن اعتماد 

  یطیمح ستیز ج(

 ؛گستردگی اراضی شیبدار در بخش شرقی منظومه 

 ؛در زون با خطر باال و متوسط زلزله سکونتگاههای روستایی استقرار 

 ؛زیرسطحی و سطحی آب منابع اتالف و هاشیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری هایشیوه بودن غالب 

 ؛های غیر مجازهای آب زیرزمینی از طریق حفر چاهاز سفرهرویه بهره برداری بی 

  ؛و شمال شرق منظومهچرای مفرط و عدم تعادل دام و مرتع به ویژه در شمال 

 به ویژه در بخش شمال شرقی منظومه فرسایش زیاد منابع خاک. 

  فضایی کالبدید(

 ؛(..اینترنت و .آب، گاز، تلفن، )رفاهی  –های عمومی یافتگی زیرساخت توسعة ضعف در 

 ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه های ارتباطی بین روستایی و تعددکیفیت نامناسب شبکه راه 

 ؛(و شوسه راه خاکی) منظومه شمالی و شرقینامناسب به ویژه در بخش 

  ه ب منظومه ناطق کوهستانی شمال و شرقهای مستقر در مناسب به سکونتگاهدسترسی م محدود بودن

 ؛دلیل برخورداری از راه ارتباطی نامناسب

 ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی هایپیوند بودن ینیپا 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی هایسکونتگاه ضعف 

  فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه های روستایی باسکونتگاه کارکرد به توجهضعف در 

 ؛مطلوب

 نامناسب بودن شبکه آبرسانی روستایی.  

 گردشگریه( 

 ؛های طبیعی و روستاییبه ویژه جاذبه منظومه های گردشگریشناسایی جاذبه ضعف در 

 ؛تفریحی در سطح منظومه –امکانات و خدمات رفاهی محدودیت 

  ؛ای گردشگری منظومههجاذبهت گردشگری و قابلیت ها و محلی با صنع ةآشنایی جامعضعف 

 های شهرستان سلطانیه به ویژه جاذبه گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه نامناسب بودن

 ؛باغ حلی ةمنظوم گردشگری

 کیفیت صنایع بهبود و توسعه منظور هنری بومی به – فرهنگی محصوالت عرضة سنتی بازارهای کمبود 

 ؛دارویی گیاهان و بومی محصوالت دستی،



 استان زنجـان ییروستا هایپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 24

 گردشگر جذب جهت مناسب کالبدی و محیطی هایزیرساخت بودن نامناسب. 

 

 ی موجود یساختار و سازمان فضا-9-1

 
 ساختار فضایی موجود بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه -9 نقشه
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 فضایی موجود بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه سازمان -2نقشه

 

 بندیجمع -9-6

های روستایی با معیشت غالب  ای از سکونتگاهباغ حلی مجموعه منظومه دهد،نشان میمطالعات حاضر  بندیجمع

دهنده  و هماهنگ کننده و پیوند منظومه به عنوان مرکز یشهرفاقد نقطه  منظومه است. این دامداری و کشاورزی

 ها و پیوندهای بین سکونتگاهی است.  روابط، جریان

باغ  ةمنظوم ( در ساختار اقتصادیی، باغداری، دامداری و زنبورداریهای زراعکشاورزی )فعالیتهای بخش فعالیت

املی ه بازارهای تقاضا در سطح ملی و فرتولیدات باغی با کیفیت مطلوب با قابلیت توزیع ب. مهمترین نقش را دارد حلی

های فعالیت توسعة ةای را در زمینویژه شرایط (تاهای گوزلدره سفلی، خرمدرق و...از جمله محصول سیب در روس)

 هایزیرساخت و کمبودوجود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی  محدودیتباغداری فراهم نموده است. اما 

همچنین است.  منظومه ترین نقاط ضعف اقتصاداز عمده بخش این  به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی

فا ای منظومه حداقل بوده و نقش کمی در ساختار اقتصادی منظومه خدماتی و بازرگانی در اینهای صنعتی، فعالیت

 کنند.می

، ایبین شهری با اهمیت و عملکرد فرامنظومه ةخط آهن، آزادراه و جادمهم از جمله عبور شریانات ارتباطی  

ما ای و ملی دارد. ابا سطح منطقه منظومه نقش مهمی در پیوند فیزیکی منظومه ملی آن از بخش میانی -ایفرامنطقه

امناسبی ناز کیفیت  ()راه خاکی و شوسه منظومه های ارتباطی بین روستایی به ویژه در بخش شرقی و غربیشبکه راه

شامل ترانس زمینی و هوایی، ه ویژه فرسودگی شبکة برق رسانی )های عمومی بزیرساخت. همچنین برخوردار است

 ت روستاهایمحرومیآب و  ةو شبک (ی چراغ برق در طول معابر روستاییقرارگیری نامناسب تیرهاافت فشار برق، 
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از ناکافی و نامناسب بودن امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی و  ورزشی –ت فرهنگی ااز خدمات و امکان منظومه

 آیند.شمار میهب منظومه ترین مشکالتعمده
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 روستاهای بخش توسعةتصویر کالن  -2

 اهداف کلی -2-9

 ؛های بهره برداریبا اصالح شیوه منظومه حفظ منابع طبیعی و تجدید ناپذیر 

 ایدار پ توسعةهای فعالیت جدید و سازگار با از طریق ایجاد و تقویت زمینه منظومه جایگاه اقتصادی یارتقا

 ؛منظومه

 ؛(زیربنایی –و کالبدی )زیرساختیفرهنگی  –های اجتماعی شاخص یارتقا 

 ؛های منظومهفضایی سکونتگاه ها و فعالیت –مکانی  توسعة 

 ؛(حکمروایی محلی توسعةها )ی در مشارکت و اجرای برنامهنهادسازی و تفویض اختیار به جوامع مدنی محل 

 ؛افزایش تولید محصوالت کشاورزی بر پایه منابع موجود 

 ؛بهای صرفه جویی و بهره وری از منابع آشاخص ارتقای 

 های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و گردشگریو بهبود زیرساخت هتوسع. 
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 اهداف کمی -2-2
 های کلیاهداف کمی بخش بر حسب سرفصل - 2جدول 

های کلسر فصل  ردیف 

 متغیر/ شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/ شاخص
پیش بینی/ برنامه ریزی در  سال پایه

 میزان سال 9441سال 

 جمعیت و جوامع

 11،671 11493 1395 نفر جمعیت کل 1

 1   درصد 1395-1415نرخ رشد جمعیت   2

1/54 111 1395 درصد میزان روستا نشینی 3  

 21 23 1395 تعداد روستاهای دارای سکنه 4

 سرزمین
3/531 1395 کیلومتر مربع مساحت 5  3/531  

نفر در کیلومتر  تراکم نسبی جمعیت کل 6

 مربع

1395 7/21  22 

 نیروی انسانی
 4119 3311 1395 نفر تعداد کل شاغلین 7

 4119 3311 1395 نفر ییتعداد شاغلین روستا 1

یو تولید یاقتصاد  

2/2 1395 نفر بار تکفل اقتصادی 9  3/2  

7/12772 1397 هکتار سطح کل زیر کشت 11  7/12772  

 1337 1337 1397 هکتار سطح زیر کشت دیم )زراعت( 11

7/4435 1397 هکتار سطح زیر کشت آبی )زراعت( 12  7/4435  

3/1199 1397 هکتار سطح باغات 13  3/1199  

 36111 35779 1397 تعداد دام سبک 14

 11111 6531 1397 تعداد دام سنگین 15

و  یزیرساخت

ییزیربنا  

 نمساکن با اسکلت فلزی و بت 16

 آرمه

6/31 1395 درصد  111 

مند از آب سالم روستاهای بهره 17

 لوله کشی

 23 23 1397 تعداد

 23 23 1397 تعداد روستاهای برخوردار از برق 11

 23 14 1397 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 19

 21 11 1397 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 21

 1397،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه -  مآخذ: *

 1395مرکز آمار ایران،  –سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 

 1397مدیریت آبفای شهرستان سلطانیه، - 

 1397شرکت گاز استان زنجان، - 

 محاسبات مشاور- 
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 هتوسعهای جهت گیری -2-9

ید جدهای ها و تبدیل تهدیدها به فرصتمحور بهره جویی از فرصت ، برباغ حلی ةمنظوم پایدار توسعةچشم انداز 

 اینروستایی   پایدار توسعةمحورهای اساسی چشم انداز گردد. های ساختاری، استوار میو کنترل و مدیریت ضعف

 عبارتند از:  منظومه

 ؛پایدار منظومه توسعةدر فرآیند  اکولوژیکی –های محیطیها و پتانسیلبهره برداری از ظرفیت 

 ؛اجتماعی و کالبدی –اقتصادی  توسعةبرای  زیربناها ها وبرخورداری از زیرساخت 

 ؛سط در نقاط روستایی منظومهکسب و کارهای خرد و متو توسعة 

 ؛ایو حکمروایی ناحیه هتوسعمشارکت در فرآیند  جهتمحلی  ةتوانمندسازی جامع  

 ار )ککالبدی و اقتصادی  توسعةای و خرد و پس اندازهای خرد روستایی در فرآیند ساماندهی منابع سرمایه

 ؛(آفرینی

 ؛بهره برداری از پتانسیل بالقوه و بالفعل بخش کشاورزی با تأکید بر محصوالت باغی به ویژه سیب 

 ردیگوتوریستی، گردشگری روستایی و بومهای اکبه ویژه جاذبه منظومه های گردشگریبهره برداری از جاذبه. 

 راهبردها  -2-4

 اقتصادیالف( 

 منابع موجود؛ یهبر پا یارتقاء عملکرد محصوالت کشاورز 

 ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت ایجاد ارزش افزوده در تولیدات کشاورزی؛ 

 وری و تکنولوژی در تولیدات بخش کشاورزی؛آبهبود سطح فن 

 صنایع دستی منسوخ شده؛ احیای 

 ارزش تولید؛ ةتکمیل زنجیر 

 ها و اصناف.تشکل توسعة 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

  رشد جمعیت؛افزایش نرخ 

 افزایش نرخ سواد زنان روستایی؛ 

 افزایش سهم زنان در مدیریت روستا؛ 

 .فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل زنان 

  یطیمح ستیز ج(

 ؛فعالیت گردشگری توسعةهای اقلیمی جهت گیری از ویژگیبهره 

 ؛هافعالیت توسعةهای اقلیمی در جهت گیری از ویژگیبهره 

 منابع آبوری مدیریت و بهره. 

  فضایی  -کالبدید( 

 ؛بهبود کیفیت خدمات و امکانات زیر ساختی 

 ؛بازسازی و بهسازی منازل مسکونی 
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 های دسترسی؛بهبود راه 

 های روستایی و ایفای نقش آنها در حوزه عملکردیتقویت نقش کارکردی سکونتگاه.  

 گردشگریه( 

 ؛منظومهگردشگری  توسعة 

 ؛بومگردی و اگروتوریسم در روستاهای منظومه توسعة 

 ؛عرضه محصوالت صنایع دستی 

 ؛های گردشگریایجاد و بهبود خدمات و زیرساخت 

  گردشگری توسعةگذاران در جذب سرمایه. 

 های اجراییسیاست -2-1

 اقتصادیالف( 

 ید؛تول یها یوهعملکرد در واحد سطح و اصالح ش یشافزا 

 و ایجاد صنایع تبدیلی و جانبی مرتبط با تولیدات روستا؛ توسعه 

 های روز؛ارتقاء راندمان مکانیزاسیون و آموزش کشاورزان به منظور آشنایی با تکنولوژی 

 صنایع دستی؛ ایجاد واحدهای آموزشی برای احیای 

 اف.های تعاونی تولید، شرکت تعاونی فرشبافان و اصنتشکیل اتحادیه تعاونی تولید، شرکت 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 های شغلی برای نگهداشت جمعیت در روستاها و های اقتصادی  افزایش ظرفیتگذاریسرمایه ةایجاد زمین

 تحقق مهاجرت معکوس؛

 تحصیل دانش آموزان به ویژه زنان؛ ةاماکن آموزشی و نیروهای مورد نیاز برای ادام توسعة 

 مدیریت روستا. توانمندسازی زنان روستایی برای مشارکت در 

  یطیمح ستیز ج(

 ؛های نوین آبیاریسیستم توسعة 

 ؛مصرف آب کشاورزی ةهای آموزشی و ترویجی در جهت مدیریت بهینبرگزاری کالس 

 استفاده از انرژی های نوین. 

  فضایی  -کالبدید( 

  ،؛های مخابراتیزیرساخت توسعةاصالح شبکه برق، بهبود شبکه آب شرب 

  ی آنها برای مقابله با زمین فرسوده و غیر استاندارد و اعطای تسهیالت الزم برای نوسازشناسایی مساکن

 ؛های احتمالیلرزه

  ؛های بین روستاییراه توسعةو اصالح، تعمیر 

 های مرکزی.مورد نیاز در سکونتگاه هایو ایجاد زیرساخت توسعة 

 گردشگریه( 

  ؛مسافرتی برای جذب توریسم –مراکز خدماتی  توسعةایجاد و 
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  ؛صنعت گردشگری توسعةاستفاده از چشم اندازهای کشاورزی در جهت جذب گردشگر و 

 ؛محصوالت صنایع دستی ةهای عرضایجاد فروشگاه 

  ؛های گردشگریزیرساخت توسعةایجاد و 

 گردشگری توسعةمحلی برای  ةهای خُرد جامعجذب سرمایه. 

 ها و سیاست تعیین الزامات تحقق اهداف -2-6

 های تسهیلگری اجتماعی برای تمامی ساکنین روستایی به منظور آشنایی آنها با نقاط قوت و ضعف و پتانسیل

 ؛فضای زیستی آنها

 ؛ی از تمامی منابعورتفاده بهینه و افزایش شاخص بهرهاس 

 ؛هایی که وابستگی کمتر به منابع آب دارندفعالیت توسعة 

 ؛های تولیدتکمیل زنجیره 

 ؛حفظ منابع موجود و تجدید ناپذیر 

 ؛وری منابع آبمدیریت و بهره 

 بهینه از آنها. ةع موجود و استفادمحلی با رویکرد حفظ مناب ةهای آموزشی برای جامعبرگزاری کالس 

 

 عناوین اقدامات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس – 9جدول 

 عنوان ردیف

 منابع آب یورو بهره تیریمد 1

 یامکانات و خدمات گردشگر توسعة 2

 زنان تیبا محور یو کوچک خانگ یکارگاه یواحدها یو سامانده جادیا 3

 دیتول شیو افزا یکشاورز یهاتیفعال رهیزنج توسعة 4

 ییدارو اهانیپرورش گ ،یزنبوردار یهاتیفعال توسعة 5

 یدست عیصنا یخوشه تخصص جادیا 6

 ییروستا یدامدار یواحدها یمدرن ساز 7
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ی هدف یساختار و سازمان فضا -2-7

 

 فضایی افق در بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه ساختار: 9نقشه

 : سازمان فضایی افق در بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه4نقشه
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 بخش   توسعةهای و پروژه اهها، طرحاقدامات، فعالیت -9

 4جدول  -مصوبات مقرراتی و اجرایی های ذیربط تصمیمات و اقدامات و فعالیت -9-9

  1جدول  –های سرمایه گذاری اولویت بندی شده در سطح بخش طرح -9-2

   6جدول  –لویت بندی شده در سطح بخش وهای عمرانی اپروژه -9-9

 

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 ی سند  یسازمان اجرا -4-9

نماید. تشکیالت این سازمان با پیشنهاد مشترک برنامه ریزی شهرستان فعالیت می ةاین سازمان زیر نظر کمیت   

 عةتوسریزی و کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در شورای برنامه ةریزی و ادارسازمان مدیریت و برنامه

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

 ةها با راهبری ادارریزی استان، اجرای اسناد بخشسازمان مدیریت و برنامه های مقرر از سویدر قالب چارچوب 

ی مورد اهتمام قرار خواهد گرفت. نظارت و رصد اجرای یهای اجراکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با مشارکت دستگاه

ریزی و ه شورای برنامهماهه ب 6های جاری دنبال خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع ها در چارچوب رویهسند بخش

 استان گزارش خواهد شد. توسعة

 بازنگری سند: -4-9

صورت هب "3")در چارچوب مضامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1411در سال  "4"و  "2"بازنگری بندهای     

 قالب اسالمیکل بنیاد مسکن ان ةریزی و اداربا پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ساالنه انجام خواهد شد.

استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان  توسعةریزی و استان زنجان و تصویب شورای برنامه

 تسهیلگران اجرای سند استفاده خواهد شد.
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میو ضما هاپیوست
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 مات و مصوبات مقرراتی و اجرایی های ذیربط تصمیفهرست اقدامات و فعالیت -4جدول شماره 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
های روستایی )ایجاد مرکز مدیریت و های اشتغالزایی روستایی و توسعة پایدار منظومههای محلی جهت اجرای پروژهاجتماعی تشکلسازماندهی 

 ساماندهی محلی در مرکز بخش با حوزه نفوذ تحت پوشش تمامی روستاهای منظومه (

های مردم نهاد/ فرمانداری/ بخشداری/ سازمان

 اجتماعی تعاون، کار و رفاهادارة کل 

2 
ی پایدار منظومه و اشتغالزای های اجرایی توسعةهای تبادل اطالعات و آشنایی با پروژههای مشارکتی، نشستکارگاهبرگزاری آموزشی،  نیازسنجی

 روستایی
 های مردم نهاد/ فرمانداری/ بخشداریسازمان

 صنعتی کوچک های تولیدی وتسهیل در فرآیند اخذ مجوزهای مرتبط با ایجاد کارگاه 3
سازمان جهادکشاورزی، سازمان صنایع و معادن 

 و تجارت

4 
 که نیازمند در چارچوب قوانین و ضوابط  اقتصادی هایکاربری ایجاد جهت  کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد هایتسهیل در محدودیت

 هستند ابنیه ساخت
 کشاورزی جهاد سازمان

 مسکن بانک کشاورزی بانک ...)  بازپرداخت و نحوه ضامن،(ن مشکالت مربوط به آ و بانکی به متقاضیان روستایی و رفع محدودیتتسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت و وام  5

 مجوز تسهیل صدور طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت 6

 و دستی فرهنگی، صنایع میراث کل ادارة

 ، اداره طبیعی منابع کلادارة ی، گردشگر

 ایهنقل جاد و حمل و راهداری کل

 تعیین تکلیف اراضی موقوفه  7
بنیاد مسکن انقالب ، اوقاف و امورخیریه  ادارة

 اسالمی

1 
 یهاتیاستفاده در فعال یضوابط و الزامات برا تیها با رعاتیهستند، رفع محدود یعیمنابع طب ةادار تیریاطراف روستاها که تحت مد یاراض

 یو دامدار یکشاورز
 طبیعی منابع کل ادارة

 ل و مشکالتیهای عمرانی، شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مساگذاری و پروژههای سرمایه/ پشتیبان طرحی، زمینه سازیهای ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرافعالیت-1
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 گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 طرحعنوان  ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

شعاع 

 عملکردی  

موضوعی 

 طرح 

کارآفرین 

 محوری 

لویت طرح وا

در سطح 

 بخش 

 ی مرتبط یدستگاه اجرا
 توضیح

 دارد 

1 

بندی گی و کارگاهی بستهخان یایجاد واحدها

ــاورزی ــوالت کش با محوریت ( حبوبات )محص

 ( واحد 12روستایی )زنان 

6111 36 

خیرآباد، قره بالغ  

کردناب، سرخه 

 دیزج، یوسف آباد

 خیر کشاورزی جهادسازمان  اولویت دوم بله کشاورزی خرد/ روستا

2 

ــیوه ــته آموزش ش ــتی بس های نوین و بهداش

روستایی با  ةبندی و عرضـه محصول به جامع

 محوریت زنان

111 3 
با مرکزیت خیرآباد 

 سفلیو گوزلدره 

 متوسط/

 دهستان
 لویت اولوا بله کشاورزی

سازمان  -جهاد کشاورزی

 اییآموزش فنی و حرفه
 خیر

3 
وری و بازاریابی محصــوالت آایجاد مرکز جمع

 ()حبوبات
 خیرآباد 6 2251

 کالن/

 بخش
 خیر سازمان جهاد کشاورزی لویت اولوا بله کشاورزی

 خیر کشاورزی جهادسازمان  اولویت دوم بله کشاورزی خرد/ روستا خیرآباد 3 151 بندی حبوباتایجاد کارگاه بوجاری و بسته 4

5 
ـــتیبانی  ـــرکت خدمات پش  واحدو ایجـاد ش

 واحد(1بازاریابی و فروش محصول )
 خیر سازمان جهاد کشاورزی لویت اولوا بله کشاورزی کالن / بخش سفلی گوزلدره 3 1111

6 
ـــته ـــایعاتتولیـد کارتن برای بس  بندی از ض

 کشاورزی
 خیر سازمان جهاد کشاورزی لویت اولوا بله کشاورزی کالن / بخش شهرک صنعتی 32 141111
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 ()دنبالهگذاری های سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

شعاع 

 عملکردی  

موضوعی 

 طرح 

کارآفرین 

 محوری 

لویت طرح در وا

 سطح بخش 

دستگاه اجرایی 

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

7 
ــای  ــده ــاد واح ــج ای

 پرورش زنبور عسل
5611 21 

پرنگین، چمه، چمرود، برنقور، قشالق، 

امیرآباد، ونونان، اقزوج، کنگه، بوجی، 

 خرمدرق، کردرق، سبزدرق و کردناب

 لویت اولوا بله کشاورزی روستا/ خرد

جهاد  سازمان

 ةکشاورزی و ادار

 کل دامپزشکی

 خیر

1 

اصـالح نژاد دام سبک 

ــاری( با محوریت  )افش

ـــتفاده از قوا های  اس

 چندقلوزا

3111 51 

سرخه دیزج، یوسف آباد، ساریجالو، قره 

بالغ، گوزلدره، کردناب، سبزدرق، خرمدرق، 

کندی، کردرق، خیرآباد، شکورآباد، سلمان

برنقور، ونونان، آقزوج،  چمرود، امیرآباد،

 کاکاآباد، بوجی، پرنگین

 لویت اولوا بله کشاورزی روستا/ خرد
 سازمان جهاد

 کشاورزی
 خیر

9 

ی خانگی ایجاد واحدها

هـای کوچک و مجتمع

ــه ــد و گلخــان ای تولی

 پرورش قارا

11511 21 
کندی، شکورآباد، سبزدرق، کاکاآباد، سلمان

 کردرق، کردناب، یوسف آباد
 اولویت دوم بله کشاورزی روستا/ خرد

 سازمان جهاد

 کشاورزی
 خیر

11 

احداث گلخانه )صیفی 

ـــات ـــاد  (ج ـــج ای

هــای کوچــک مجتمع

 ایگلخانه

15111 31 
سبزدرق،  گوزلدره، قره بالغ، یوسف آباد،

 خیرآباد ،ساریجالو، سرخ دیزج
 لویت اولوا بله کشاورزی کالن / بخش

 سازمان جهاد

 کشاورزی
 خیر

11 
آوری و مــرکــز جــمع

 بازاریابی محصول
 اولویت دوم بله کشاورزی کالن/بخش یوسف آباد 3 3111

 سازمان جهاد

 کشاورزی
 خیر
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 گذاری )دنباله(های سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  

کارآفرین 

 محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 بخش 

دستگاه اجرایی 

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

 متوسط/دهستان کردناب، خرمدرق 6 6111 رشته بریایجاد کارگاه  12
لویت وبا اصنعت )

صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( 

معدن  ،سازمان صنعت لویت دوموا بله
 خیر - و تجارت

 کالن/ بخش گوزلدره 5 5311 ایجاد کارگاه تولید مربای گل 13
لویت وبا اصنعت )

صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( 

جهاد سازمان  لویت دوموا بله
 -خیر  کشاورزی

ـــته بندی ایجـاد کارگاه 14 های خانگی بس
سبز درق،  شکورآباد، 12 911 گیاهان دارویی

 سازمان جهاد لویت دوموا بله کشاورزی کالن / بخش کردرق
 -خیر  کشاورزی

)بــا  ایجـاد کـارگـاه تولیــد چیپس میوه 15
فراکالن/شهرستان و  گوزلدره، خرمدرق 11 1111 تاکید بر میوه سیب(

 استان

لویت وبا اصنعت )
صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( 
معدن  ،سازمان صنعت لویت دوموا بله

 -خیر  و تجارت

 21 5111 ایجاد کارگاه تولید البسه )خیاطی( 16
خرمدرق، سلمان کندی، 

 شکورآباد، کردرق،
 کردناب، کاکاآباد

فراکالن/شهرستان و 
معدن  ،سازمان صنعت لویت دوموا بله صنعت استان

 -خیر  و تجارت
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 گذاری )دنباله(های سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
 شعاع عملکردی  

موضوعی 

 طرح 

کارآفرین 

 محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 بخش 

دستگاه اجرایی 

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

17 
گردی رفاهی بوم –ایجـاد مراکز اقامتی 

در  های روستاییو آماده سـازی کاشانه
 واحد( 7محور گردشگری )

 21111 24  

محور گردشگری جنوب غربی )شکورآباد، 
محور  خرمدرق( کردرق، گوزلدره سفلی،

منظومه  شمال و شمال شرقگردشگری 
 ()برنقور، پرنگین، اقزوج

فراکالن/شهرستان 
 و استان

 لویت اولوا بله گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

 خیر

11 
های محلی و واحدهای ایجاد رستوران

های بومی ارائه غذای خانگی و فرآورده
 واحد( 3)

 سرخه دیزج، یوسف آباد، گوزلدره سفلی  12   3111
فراکالن/شهرستان 

 و استان
 لویت اولوا بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 

 دستی استان 

 خیر

19 

ایجاد واحدهای خدمات توریستی 
مدرن برای بازاریابی، فروش تور و 

گردانی و تبلیغات )در مقیاس ملی تور
 و محلی(

 گوزلدره سفلی   11  5111
فراکالن/شهرستان 

 و استان
 لویت اولوا بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 

 دستی استان 

 خیر

21 
محصوالت  ةهای عرضاحداث فروشگاه

محلی، فرهنگی، صنایع دستی 
 واحد(2)

 یوسف آباد، خیرآباد 4  2111 
فراکالن/شهرستان 

 و استان
 لویت اولوا بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 

 دستی استان 

 خیر

21 
بازسازی حمام قدیمی برای توریست 

 درمانی
 خرمدرق 5 3111

فراکالن/شهرستان 
 و استان

 لویت اولوا بله گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

 خیر

22 
سازی صنایع دستی ایجاد و فعال

 قالی و گلیم بافی()خانگی و بومی 
 واحد خانگی( 71) 

 52511 35 

سبزدرق، سلمان کندی، کاکاآباد، 

کردرق، کردناب، یوسف آباد، سرخه 

 دیزج

فراکالن/شهرستان 

 و استان

صنعت )با 

اولویت 

صنایع 

تبدیلی و 

 تکمیلی( 

 لویت اولوا بله
معدن  ،سازمان صنعت

 و تجارت

 خیر
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 گذاری )دنباله(سرمایههای فهرست طرح - 1جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  

کارآفرین 

 محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 بخش 

دستگاه اجرایی 

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

 ایجاد مرکز آموزش صنایع دستی 23
 

 گوزلدره سفلی 5 1511 
فراکالن/شهرستان و 

 استان

صنعت )با اولویت 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( 

 لویت اولوا خیر

سازمان میراث 

فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 

 دستی استان

 خیر

24 
، جمع اد بنگاه تأمین مواد اولیه و خامایج

 آوری، بازاریابی و عرضه مصنوعات دستی
 گوزلدره سفلی 5 1511 

فراکالن/شهرستان و 

 استان

صنعت )با اولویت 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( 

 بله
لویت وا

 اول
 ،سازمان صنعت

 معدن و تجارت

 خیر

25 
محلی و تسهیلگری اجتماعی  ةآموزش جامع

استفاده از  ةبرای توانمندسازی افراد و نحو
 ها و امکانات موجودقابلیت

لویت اولوا خیر آموزش متوسط / دهستان تمام روستاها 6 1151  
تعاون، کار و  اداره کل

 رفاه اجتماعی

 خیر

 کردرق 46 1111111 ایجاد شبکه مزارع توربین بادی 26
فراکالن / شهرستان 

 و استان
 بله صنعت

لویت وا

 دوم

بخش  –وزارت نیرو 

 خصوصی

 خیر

27 
مدرن سازی واحدهای دامداری ساماندهی و 

 روستایی در مقیاس خانگی
5111 15 

تمامی روستاهای با بیش 

 خانوار 21از 

 متوسط/

 دهستان
 بله کشاورزی

لویت وا

 دوم 

سازمان جهاد 

سازمان ، کشاورزی

 دامپزشکی

 خیر

21 
پشتیبان  ایجاد شرکت  خدمات دامپزشکی و

 دامداری
 خیر کشاورزی کالن / بخش گوزلدره 5  3111

لویت وا

 اول
 سازمان دامپزشکی

 خیر

 21 1111 باغات پرورش گل محمدی توسعةایجاد و  29
سلمان کندی، یوسف 

 ، آباد، سبزدرق، گوزلدره
 بله کشاورزی متوسط/ دهستان

لویت وا

 اول

سازمان 

 جهادکشاورزی
 خیر
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 گذاری )دنباله(های سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
مورد 
 نیاز

میلیون 
 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

شعاع 
 عملکردی  

موضوعی 
 طرح 

کارآفرین 
 محوری 

لویت وا
طرح در 
سطح 
 بخش 

دستگاه 
 اجرایی مرتبط 

 توضیح
 دارد 

 111 13611 اصالح و نوسازی باغات 31

چمرود، برنقور،  چمه،
 قشالق، ونونان،

 کردرق، خرمدرق،
کردناب، سبزدرق، 

 گوزلدره

کالن / 
 بخش

 لویت اولوا خیر کشاورزی 
سازمان 

 جهادکشاورزی

 خیر

31 
 وری آب از طریق:ارتقای شاخص بهره

 آموزش -الف
 عملیات اجرایی-ب

  
تمام روستاهای بخش 

 باغ حلی
      

 1الف

 های آموزشی و ترویجی در موضوعات زیر:برگزاری کالس -الف

ــعة - ــالح برنامه کود دهی)تغذیه( توس ــوالت،  رقم رییتغ، گلخانه، اص  بهبودمحص
ن کاشــت، کنترل یماشــ ن،یزم ةیته ةزمان کاشــت، نحوهای زراعی )مدیریت

ـــارف، (...و هایماریب ،هرز، مبارزه با آفات یفهـاعل ـــناخت مص آب  دیرمفیغ ش
 کاهشی برا یزراع اتیاصــالح عمل، کنترل آنها یبرا داتیانجام تمه ومصــرفی 
کشــت  یاجرا مثالً کشــت ةویشــ رییتغ، کشــت خیمثل اصــالح تار یآب مصــرف

 ،ی(اریآب نینو یهابه سامانه یسـنت یهاشاز رو) یاریاصـالح روش آبیی، نشـا
ی، زراع اتیمصــرف کود و عمل تیریبا اصــالح مد همراهی اریش آباصــالح رو

اصـالح زمان برداشت،  ادوات، میمانند تنظ عاتیکاهش ضـا یالزم برا داتیتمه
، تا مصــرف دیتول ةریزنج جادیو ا یفرآور یواحدها جادیمناســب، ای بند بســته

، مصرف کننده دسـتهب دنیتا رسـ محصـول از زمان برداشـت عاتیضـاکاهش 
مقابله  راهکارهایی از مخاطرات بخش کشاورز یخسارات ناش کودها و ییآبشـو

ها، تغییر واریته و رقم محصوالت، با سـرمازدگی محصـوالت )اسـتفاده از دمنده
 ها و تقویم آبیاری و ...(ایجاد بادشکن تغییر رژیم کوددهی،

1151  
تمام روستاهای بخش 

)پهنه بندی  باغ حلی
 جهاد کشاورزی(

 1لویت وا خیر کشاورزی کالن/بخش

 سازمان جهاد
، یکشاورز

سازمان فنی و 
 ایحرفه

 خیر

 گذاری )دنباله(های سرمایهفهرست طرح - 1جدول 
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 شعاع عملکردی  
موضوعی 

 طرح 
کارآفرین 
 محوری 

لویت طرح وا
در سطح 

 بخش 

دستگاه اجرایی 
 مرتبط 

 توضیح
 دارد 

  برنامه عملیات اجرایی  -ب

 1ب 
ــتم آبیاری تحت  ــیس ــی به س تجهیز اراض

 )برای چاههای مجاز( فشار
262511 12 

خیرآباد، سرخه دیزج، گوزلدره علیا و 
سفلی، یوسف آباد، قره بالغ، کاکاآباد، علی 

 آباد، ساریجالو
 اولاولویت  خیر کشاورزی متوسط/ دهستان

سازمان 
 جهادکشاورزی

 خیر

 41 1111 اجرای سیستم کم فشار 2ب 

آقزوج، امیرآباد،بوجی، پرنگین، سلمان 
کندی، شکورآباد، سبزدرق، خرمدرق، 
کردناب، کردرق، ونونان، برنقور، چمه، 

 چمرود

 لویت اولوا خیر کشاورزی کالن / بخش
سازمان 

 جهادکشاورزی

 خیر

 3ب 
امکان سنجی اجرای طرح یکجاکشتی در 

فصــلی و غیر روســتاهای دارای جمعیت 
 ساکن

3111  
پرنگین، چمرود، چمه، برنقور، قشالق، 

 ونونان، امیرآباد، اقزوج، بوجی، کنگه، اقزوج،
 لویت اولوا خیر کشاورزی کالن / بخش

سازمان 
 جهادکشاورزی

 خیر

32 
ـــرکت  ایجاد الگوی نظام بهره برداری )ش

 تعاونی تولید روستایی(
1111 11 

سبزدرق، گوزلدره، ساریجالو، کردناب، 
سلمان کندی، شکورآباد، کردناب، قره بالغ، 
 خیرآباد، یوسف آباد، سرخه دیزج، کاکاآباد

 لویت اولوا خیر کشاورزی متوسط / دهستان
سازمان تعاون 

 روستایی

 خیر

33 
ـــتایی در  ایجاد اتحادیه تعاونی تولید روس

 سطح شهرستان یا منطقه
 لویت اولوا خیر کشاورزی دهستانمتوسط /  های تولید ایجاد شدهتعاونی 5 511

سازمان تعاون 
 روستایی

 خیر

 6 1111 ایجاد تعاونی گردشگری 34
گوزلدره، خرمدرق، شکورآباد، کردرق، 

 برنقور، پرنگین، اقزوج
 لویت اولوا خیر گردشگری متوسط / دهستان

اداره کل تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

 خیر

 3 1111 ایجاد شرکت تعاونی فرش دست بافت 35
به مرکزیت گوزلدره و عضویت دارندگان 

 کارت فرش بافی و قالی بافی
 متوسط / دهستان

صنایع 
 دستی

 لویت اولوا خیر
اداره کل تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی
 خیر

 گوزلدره 4 1111 ایجاد واحد خدماتی حمل و نقل )باربری( 36
فرا کالن 

 شهرستان و باالتر
 لویت دوموا خیر خدمات

سازمان حمل و نقل 
 و پایانه ها

 خیر
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 گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح -1ضمیمه جدول  

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 تحقق طرح در کوتاه مدت (گل محمدیکشت محصوالت تجاری پربازده ) توسعة 1

در کوتاه مدت تحقق طرح ییروستا دستی صنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت تسهیالت اعطای 2  

 تحقق طرح در کوتاه مدت گردیهای بوماقامتگاه ایجاد و تجهیز جهت تسهیالت اعطای 3

4 
 اصالح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول ةزمین در یآموزش هایبرگزاری دوره

 ... و  دام جایگاه اصالح نژاد و
 و بلند مدت ( ، میان مدتمدتتحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه 

5 

 محصوالت به زراعی کشت الگوی تغییر جهت آموزشی هایبرگزاری دوره

 و گل دارویی، گیاهان گل محمدی، زعفران، حبوبات، نظیر و تجاری پربازده

 ... و باغداری توسعة

 ، میان مدت و بلند مدت (مدتتحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه 

 ، میان مدت و بلند مدت (مدتتحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه  کوچک و بزرگ دام دامپروری واحدهای توسعة 6

 ، میان مدت و بلند مدت (مدتتحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه  کشاورزی محصوالت فرآوری و بسته بندی واحدهای ایجاد 7
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 عمرانیهای فهرست پروژه - 6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 ییدستگاه اجرا

شعاع 

 عملکردی

 یتالو

پروژه در 

سطح 

 بخش

توضیح 

 دارد 

1 

یی آبخیزداری در اجرا -انجام مطالعات تفصـــیلی

 ها( باالدست )سرشاخهحوضه های آبخیر 

 آبخیز منظومه ةدر حوز
 2111 مطالعات آبخیزداری محیطی

های آبخیر مشرف بر حوضه

 منظومه

کل منابع  ةادار

طبیعی و آبخیزداری 

 استان

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر

2 
هــای آبخیزداری جهــت مــدیریــت اجرای طرح

 های سطحیآب
 2111 عملیات آبخیزداری محیطی

 ةروستاهای کوهستانی و حاشی

رود در بخش رودخانه زنجان

 میانی منظومه

کل منابع  ةادار

طبیعی و آبخیزداری 

 استان

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر

3 
 طرح مرتعداری ةتهی

 )مطالعات(
 3111 مطالعات آبخیزداری محیطی

شمال و شمال های مرتعی تیپ

 شرق منظومه

کل منابع  ةادار

طبیعی و آبخیزداری 

 استان

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر

 محیطی مزارید لیطرح تبد یامکان سنج 4

از  یریجــلــوگو  ایــاحــ

ـــاز ینابود  یمراتع، بازس

مراتع بــه منظور امکــان 

 ازیــمورد ن علوفــه دیــتول

 منظومه یهادام

3111 

چمرود، چمه، برنقور،  ن،یپرنگ

اقزوج،  رآباد،یقشالق، ونونان، ام

 کنگه، اقزوج، ،یبوج

کل منابع  ةادار

طبیعی و آبخیزداری 

 استان

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر

 محیطی یدیخورش یهانصب آبگرمکن 5
جــلــوگیری از  احــیــا و

 جنگلنابودی 
31111 

پرنگین، چمرود، چمه، برنقور، 

آباد، اقزوج، قشالق، ونونان، امیر

 بوجی، کنگه، اقزوج

های سازمان انرژی

 نو

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر
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 )دنباله(های عمرانی فهرست پروژه - 6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرایی

شعاع 

 عملکردی

 یتالو

پروژه 

در 

سطح 

 بخش

توضیح 

 دارد 

6 
ــازی و ــبکه  ارتقای بهس کیفیت ش

ـــتایی ) توزیع آب شـــبکه آب روس

 روستا 9 سطح در (شرب

 آبتوزیع  ةشبک بهسازی زیرساختی

 آشامیدنی
13511 

شکورآباد، سلمان  رآباد،یکاکاآباد، خ زج،یسرخه د

 جالویکردرق، خرمدرق، کردناب، سار ،یکند

 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول

 خیر

7 
تعویض شــبکه توزیع آب روستایی 

 11 ســطح در ()شــبکه آب شــرب

 روستا

 زیرساختی
 آب ةشبک بهسازی

 آشامیدنی
16511 

برنقور، کنگه، آقزوج، ونونان، قشالق، چمه،  ،یبوج

 آباد، سبزدرق یعل رآباد،یچمرود، ام

 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

 کندی خرمدرق، شکورآباد، سلمان 5111 مین آبأحفر چاه برای ت زیرساختی مین آب شربأت 1
 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

ــطراری  9 ــت اض ــیر برداش احداث ش

 مین آب و آتش نشانیأجهت ت
 زیرساختی

احداث شیر برداشت 

 اضطراری
 گوزلدره 511

 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

11 

 شــبکه تقویت و تعمیر و بهســازی

ــتاهای  در برق ــطح تمامی روس س

 واجد شرایط

 زیرساختی
شبکه  بهسازی و تقویت

 برق
111111 

تمامی روستاهای واجد شرایط )سرخه دیزج، 

 (سبزدرق و ...

 / متوسط اداره کل برق

 دهستان

 اولویت

 اول

 خیر

 احداث سالن ورزشی 11
 زیرساختی

 گوزلدره  55111 ورزشی -فرهنگی 
سازمان ورزش و 

 جوانان

اولویت  خرد/ روستا

 اول

 خیر

 زیرساختی ابتدایی ةاحداث مدرس 12
احداث مدرسه و تقویت 

 های آموزشیزیرساخت
 کالسه 6کالسه، خرمدرق 6شکورآباد 27111

سازمان نوسازی 

 مدارس

 متوسط/

 بخش

لویت وا

 اول
 خیر

 زیرساختی تجهیز مدارس 13
های تقویت زیرساخت

 آموزشی
 تمامی مدارس بخش 21111

سازمان نوسازی 

 مدارس

 متوسط/

 بخش

لویت وا

 اول
 خیر
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 های عمرانی )دنباله(پروژه فهرست - 6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرایی

شعاع 

 عملکردی

 یتالو

پروژه 

در 

سطح 

 بخش

توضیح 

 دارد 

14 

 امکانات بهداشتی در توسـعةو  تجهیز

های و خانه درمانی - بهداشــتی مراکز

  بهداشت

 زیرساختی

،سیستأ  تجهیز و 

 بهداشتی مراکز

 درمانی

 اقزوج ،یکند سلمانمشک آباد،  2111

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

15 
ـــاز ـــعـةو  یبهس مراکز  یکـالبد توس

 خدمات جامع سالمت
 زیر ساختی

،سیستأ  تجهیز و 

 بهداشتی مراکز

 درمانی

 سبزدرق، رآبادیخ ،گوزلدره 1111

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

 زیر ساختی بهداشت ةساخت خان 16

،سیستأ  تجهیز و 

 بهداشتی مراکز

 درمانی

 سبزدرق ،ونونان 6111

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

 گوزلدره 19111 و اورژانس یاامداد جاده زیر ساختی یپزشک یهاتیفور گاهیپا 17

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی

 بخش کالن/
 اولویت

 اول
 خیر

11 

مخابراتی –خدمات ارتباطی  توسعة  

تقویت پوشـــش آنتن دهی اینترنت و )

 تلفن همراه(

 زیرساختی
بهسازی و تقویت 

 مخابراتیهای زیرساخت
111111 

شکورآباد، سبزدرق، کنگه، بوجی، پرنگین، 

 بوجی اقزوج،

شرکت ارتباطات 

 یرساختز

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

19 
ارتباط روستایی  واحد دفتر 4 سـیسأت

(ITC) 
 زیرساختی

 دفتر واحد 4 سیستأ

 (ICTارتباط روستایی )
4111 

ساریجالو، سبزدرق، سلمان کندی، 

 کردناب

ارتباطات شرکت 

 یرساختز

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول

 خیر
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21 
ــازی ــازی و نوس واحد  1111 مقاوم س

 مسکن روستایی
 111111 مسکن نوسازی سکونتگاهی

مساکن روستایی واجد شرایط در تمامی 

 روستاهای منظومه
 روستا/ خرد مسکن بنیاد

 اولویت

 اول

 خیر
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 های عمرانی )دنباله(فهرست پروژه - 6جدول 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرایی

شعاع 

 عملکردی

لویت وا

 پروژه 

توضیح 

 دارد 

21 
 ایمنظومه های ارتباطی درونشبکه راه توسعة

 ()جاده بین روستایی بهسازی
 141111 سازی راه سکونتگاهی

چمرود،  ن،یپرنگ زج،یسبزدرق، سرخه د

 رآباد،یچمه، برنقور، قشالق، ونونان، ام

 کنگه، اقزوج ،یاقزوج، بوج

اداره کل راه و 

 شهرسازی
 بخش/ کالن

 اولویت

 اول
 خیر

 سکونتگاهی اجرای طرح هادیتکمیل  22
بهسازی بافت 

 کالبدی روستایی
9111 

سرخه  سبزدرق، رآباد،یخرمدرق، خ

 شکورآباد، قره بالغ، زج،ید
 روستا/ خرد بنیاد مسکن

لویت وا

 اول
 خیر

 سکونتگاهی ایجاد شبکه فاضالب 23
بهسازی بافت 

 کالبدی روستایی
 خانوار 21تمام روستاهای باالی  111111

 فاضالب و آب

 روستایی
 روستا/ خرد

 اولویت

 اول
 خیر

 

 ی یهای اجراای دستگاههای سرمایهییهای تملک دارااعتبار طرح - 7جدول 

 شماره

 طبقه بندی
 ییاجرا عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

دوران  

 اجرا

 اعتبار میلیون ریال

 سال اول
سال 

 دوم

های سال

 بعد
 جمع

    * یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان گردشگری 2

 زیرساختی 3
 و حمل سازمان، گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 روستایی فاضالب و آب ،راهداریو  ایهجاد نقل
   *  یکساله

 سکونتگاهی 4
بنیاد مسکن،  ،راهداریو  ایهجاد لنق و حمل سازمان

 ادارة آب منطقه ای
   *  یکساله

   *  دوساله ایمنطقه آب طبیعی، منابع ةادار محیطی 5

 3و سه ساله و بیشتر  2ساله  ، دو1یکساله : تولید خواهد شد. * کد دوران اجرا 4با استفاده از جدول شماره  5جدول شماره 



 

 
 

 


