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 1 ........................................................................................................................................................................ بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

 

 ه و کلیات مقدم: 8

 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

از جریان وسیع تغییرات فناورانه و ارتباطات، تحوالت  روستتاها در استتان زنجان هنانند ستایر روستاهای ر ور متا ر

های وستیع اقتصتادی، اجتنا ی و فرهن ی را تجربه ننودا اند. از  ن ستو سترمایه ی اری های یهتردا در زیرسا  

رالبدی روستتتاها، رهرا و رالبد  نها را تغییر دادا استت . ایی تغییرات به یونه ایهتت  ره ستتطا انتظارات در جامعه 

تایی به جامعه شتهری هنهویی و قراب  بی تری پیدا رردا اس . با هنه ایی تغییرات اجتنا ی سا تار تولید و روست

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بودا اس . 

. البته رشد صرفا بر مبنای سرمایه رشتد اقتصتاد روستتا بر دو محور رشد سرمایه ی اری و رشد بهرا وری متای اس 

به ستر   م نول قا دا بازدا نزولی  وام  تولید شدا و بازدا سرمایه ی اری متا رتر را راهش می دهد. ل ا ی اری 

 رشد روستا به صرف انجام سرمایه ی اری جدید به سر   متوقف می شود.

وری بهرادرصد رشد اقتصادی به ویژا در روستاها وابهته به ارتقا و رشد  ۰۵ از بیش رشد اقتصاد مطالعات استا  بر 

زمینه های سترمایه ی اری در روستتاها را می توان از طریق قابلی  سنجی و تحلی  تن ناها و سایر مظحظات  .است 

و به تبع  ن تحول در روستا را با  اقتصتاد روستتا رشتدنظیر بازار استتخرا  ننود و در قال  پروها های مختلف فر یند 

 تهریع ننود.سرمایه ی اری های جدید 

ه ی اری و ستیاست  ی اری برای ارتقا بهرا وری  نومی در اقتصاد روستا به جای ن اا پروها ای و تقریبا ی  سترمای 

 متوقف یا و راهندا  وام  توان می رلی بندی دستتته ی  در بعدی نیازمند رویارد ستتیهتتتناتی  و فر یندی استت .

 :بندی رردوری در روستاها را در قال  محور های زیر طبقه ارتقای بهرا رنندا

در و تحول در  ن نیز از ارران تحوالت اقتصادی و اجتنا ی  است  ر تاورزی محور اصتلی اقتصتاد روستتااز  نجا ره 

 ، بخش مهنی از تحول بهرا وری به تحول بهرا وری در بخش ر اورزی وابهته اس .روستاها محهوب می شود
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

ره وریبه ارتقا  
 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار شااف 
تولید تا  قینتی
و قین   مصرف

های با تغییرات 
 یهتردا

وجود دارد و بخش مهنی از ارزش  مزر ه و قین  مصتتترف رنندا درقین   ی بییفاصتتتله معنی دار
افزودا بخش ر تاورزی را از روستتا  ار  و نصتی  واسطه ها می رند. ایی شااف به راهش در مد و 

روستتتاییان منتهی می شتتود. تغییرات شتتدید قین  نیز  ظئا اشتتتباا به ان یزا های ستترمایه ی اری 
ر تاورزان می دهد. به دلی  فقدان توان ستیاس  های اصظحی، فرایند تار  ناوبتی قین  در بی تر 

 محصوالت رخ می دهد  

2 
مقیا   رد 

فعالی  ها در بخش 
 ر اورزی

ییری سیاس  ی اری صنعتی بزرگ مقیا  در تا ر از قانون تقهتیا ارایی و قانون ار  و  دم شا م
و رور  تر نیز شدا اس . در روستتاها بهتیار رور   تولید ر تاورزیرندیی دهه ی شتته مقیا  

 و نباشدمورد نظر از تولید در بهیاری از موارد هدف اقتصادی  مقیا  رور  تولید موج  شدا اس 
 حصوالت در دامنه اقتصادی  ن قرار ن یرد.و بهای تنام شدا م مبنای فعالی  صترفا  معی تی می باشد

ر ورهای در حال توسعه ایی اس  بخش ر اورزی ام  اصلی بیااری در و  ، ازنظر والتر یالنهون از 
  ره زمیی ننی تواند جنعی  روز افزون روستاها را به رارییرد 

3 
تقلی   و محدودی 
 منابع  بی

تغییرات اقلیا و محدودی  بارش در سه دهه  .است  های محوری اقتصتاد روستتاا از ارران و نهاداب 
افزایش شدید تقایای مصرف  ب در بخش ر اورزی با یهترش ارایی زیر ر    بی با حفر  ،ی شته

از طرفی  دم انت تتار و تعنیق فناوری های راهش  و به ایی ستتو ۰۵راا های مجاز و غیرمجاز از دهه 
یای از  وام  محوری ارتقاء بهرا وری و در مد روستا  در بخش ر اورزی با فقدان بازار  بمصرف  ب 

. با مصرف موجود  ب در بخش ر اورزی می توان تولید را دو تا از مح  فعالی  های ر تاورزی اس 
 سه برابر ننود.

4 

و  ها وجود دست اا
 انمتولی

سیاست  اری 
 روستاناهنهو در 

از جنله نهادهای ا ر ی ار در  روستایی و ... فایظب  ب طبیعی، منابع ای،منطقه  ب جهاد ر تاورزی،
 دست اهی و فقدان سیاس  ی اری متوازن بیی هناهن ی مهئله تحول و توسعه روستا ههتند. ر داد

 ویی سیاس  ی اری ها در حوزا روستا شدا اس هنه  دم موج 

 

۰ 
رنبود نیروی 
انهانی ماهر و 

 متخصص

ا پاییی بودن سط شود.یجاد ارزش افزودا بی تری میدر اقتصتاد بیان می شود ره  تخصص منجر به ا
ستواد و تخصتص ر تاورزان و ستی باالی ر اورزان و در مد را  نان در  رنار پارادایا  هنی مقاوم و 
ستتخ   نها به تغییر رفتاری  و ر تت   ود در برابر مهارت و دانش نیروی رار جوان منجربه شتتااف 

یدا و رون مال  و تنل  زمینها نیز از  ن سنتی یراهای ستا تاری و رفتاری بیی ایی دو دستته یرد
باشتتتد  دستتتته دوم یا مجبور به تغییر ال وی فاری و رفتاری و رنار  مدن با ستتتن  یراها  دیرینه می

باشند یا با  دم رنار  مدن و سرروب  ود، به سر وردیی و مهاجرت نیروی رار ماهر، رار فریی  و می
ردد. یوری پاییی  میباف  جنعیتی  سن  یرا  و ارثرا غیر ماهر و با بهرا های  انهانی و  حفظسرمایه

درصد جنعی ، ر اورز و روستا ن یی ههتند ره ینی تأمیی نیاز دا لی، صادر ها 3در  مریاا فقط 
هنوز غالبا  در ر تتاورزی ستتنتی و   اشتتتغال در بخش ر تتاورزی درصتتد  33می رنند اما در ایران 
 رد. معی تی به سر می ب

روستتتاییان با توجه به شتتیوا فاری و  دم دانش و مهارت و بالتبع تر  از تغییر، به ندرت دستت  به 
تغییر ال وی ستنتی و  راشت  محصوالت جای زیی و پربازدا هنانند  یلهای زینتی، دارویی، ز فران و 

 پردازند.سایر محصوالت ر تی دی ر  می

۰ 

 دم مدیری   و 
نظارت مهتنر و 

 دال  بیی  برقراری
نهلی در بهرا 
برداری از منابع 

 طبیعی

با توجه به ایی ره منابع  ب،   اک،  ررایاا ها و مراتع جزء منابع نهتت  فعلی و  یندا می باشتتد باید 
 دال  بیی نهتتلی به یونه ای باشتتد ره نهتت  حایتتر مجبور به فداراری  ود به نفع  نهتت   یندا یا 

ش از حد نهت  فعلی ن ود و به قول قا دا طظیی، از هنان های  تی با مصترف بیتضتعییع حق نهت 
دس  ره می ییری  از هنان دس  نیز پس دهی. متاسفانه فقدان سیاس  ی اری اصولی و مدیری  و 

های جدی به ایی منابع دارای  ستانه های تجدید ناپ یری زدا ره نظارت بر ایی منابع  دادی،  سی 
 ندان دور با بحران منابع مواجه شویا.انتظار می رود در در  یندا نه ر

۷ 

 به غال  توجه
 و رفاهی  دمات

 بجای زیرسا تی
 ی اری سرمایه

دول  سترمایه ی اری های ستن ینی در حوزا های زیرسا تی و رفاهی روستاها انجام دادا ولی با ایی 
ند دهه ی شته ن اا غال  به حوزا وجود میان یی در مد روستتا افرایش متناستبی نداشته اس . در ر

د ال  دول  در روستا تامیی نیازهای رفاهی و زیرسا تی بودا اس  و تواننندسازی و ظرفی  سازی 
 اقتصادی انها مورد تارید نبودا اس . 
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

ره وریبه ارتقا  
 مکانیزم و تبعات

 در اقتصادی
 روستاها

۸ 
 دم وجود 

رارراههای رور  
 مقیا  

های رور  مقیا  در روستتاهای ایران  بر  ظف ستایر ر تورهای پی ترفته ودر حال توسعه، راریا
بهتتتیتار را و به ندرت وجود دارد. .  ل  ایی امر  دم  موزش،  دم دانش، تخصتتتص و ایاهی رافی 
روستاییان و ی ار از دامداری و ر اورزی سنتی به مدرن  و از سویی  دم حنای ، پ تیبانی و ترغی  

  نها از نظر مالی و  لنی از سوی مهئولیی  ی ربط می باشد. 

۹ 
 تله نهادی

ر اورزی و تولید 
 سنتی

متا ر از  وام  پیش یفته نهادی، نظام تولید در روستا ها سنتی و رنتر متا ر از تحوالت فناورانه بودا 
استت . در بر ی بخش ها به  نوان مثال در حوزا دام ستتب ، شتتیوا پرورش و بازدا  ن تفاوت معنی 

 داری با رندیی دهه و قرن ی شته ندارد

 

خفیف یا محدود نمودن آثار عوامل کاهنده بهره وری راه حل آسان و سریعی وجود ندارد که بتوان برای تجمع بندی: 

گذاری، تزریق آن را تجویز و پیشنهاد داد. تغییرات در آنها مستلزم زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاست

یت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش و کیف

 است. 

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصادی و رالبدی طی روندهای ماانی  –ارولوهی  و اجتنا ی  –از بر ها رنش متقاب  سا   های محیطی 

ی فضای  تتتت زمانی ستا تار فضتایی منظومه باغ حلی شا  یرفته و مجنو ه روابط و فعالیتها، جریان ها و پیوندهای

درون و برون منظومه ای در نهای  به شتتا  ییری ستتازمان فضتتایی منظومه انجامیدا و در شتتا  دهی به ستتازمان 

 فضایی رنونی منظومه بهیار ا ر ی ار بودا اند. 

ارولوهی  به ویژا  –راررردی در بخش نخهتت ،  وام  محیطی  -بر استتا  جنع بهتت  مطالعات ستتا تاری 

هنواری، به هنراا پوشش ییاهی ) پوشش مرتعی ( و منابع  ب سطحی ) رود انه زنجانرود سا تار زمیی و اشاال نا

 ( و زیرزمینی و منابع  اک نقش مهنی در شا  ییری سا تار و سازمان فضایی منظومه داشته اند. ا

 البرزستلطانیه اس  ره  ندتا  در زون  -زنجان بخ تی از پهنه ستا تارییی منظومه از نظر موقعی  استتقرار ا

ی پالئوزوئی  م -دوران سنوزوئی ، مزوزوئی ، پروتروزوئی شتناسی مربو  به رینهاز نظر . غربی واقع شتدا است 

منظومه در حریا یهت  اصتلی ستلطانیه واقع شتدا و جزء مناطق با  طر متوسط و زیاد زلزله قرار دارد.  ایی  .باشتد

را شتتام  می شتتود. روستتتاهای بالوف، پرن یی، رنرود، نینه شتترقی منظومه تا مررز منظومه پهنه با  طر متوستتط 

رنه، امیر باد، برنقور، ق تتظ ، ونونان، بوجی، رن ه، اقزو ، ستتر ه دیز ،  لی  باد و رارا باد در ایی پهنه استتتقرار 

 ، طر باالی زلزله یهتردا شدا اس . روستاهای یوسف  بادیافته اند. از مررز منظومه به ستن  جنوب غربی پهنه با 

قرا بظغ،  یر باد، ستاریجالو، رردناب، سبزدر ، سلنان رندی، شاور باد، رردر ،  رمدر  و یوزلدرا سفلی در ایی 

 پهنه استقرار دارند. 

ستلطانیه به منظومه ستینایی روههتانی بخ یدا اس .  -استتقرار منظومه باغ حلی در پهنه ستا تاری زنجان

شوند. در منظومه باغ حلی شرقی و جنوب غربی منظومه م اهدا می ارایی مرتفع منظومه باغ حلی در بخش شنال



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ..................................................... 4

 
 

 

شدا اس  ره روستاهای منظومه در  شناسایی 21۵۵-24۵۵و  1۰۵۵-21۵۵، 1۰۵۵-1۰۵۵طبقه ارتفا ی  ندا سه

 اند. شداایی طبقات ارتفا ی توزیع

ا روههتانی منظومه به ویژ با افزایش ارتفاع شتی  ارایی افزایش می یابد بطوریاه شی  ارایی در بخش های

درصتد افزایش می یابد. شتی  ارایی از شنال شر  به سن  غرب و  2۵شتنال شترقی  شتر  منظومه به بیش از 

بخش میانی منظومه راستته می شتود.روستتاهای پرجنعی  و مها منظومه در ارایتی با شی  رنتر )  ندتا  شی  

پویرافی  در بخش های شتنال شترقی و جنوب غربی به  شا  درصتد ( استتقرار یافته اند. محدودی  تو ۰رنتر از 

 ییری روستاهای روههتانی و پایاوهی  ) م رف به ارایی زرا ی ( د ر ایی مناطق انجامیدا اس . 

 متا ر از شرایط توپویرافی  و موقعی  استقرار، منظومه باغ حلی دارای شرایط اقلینی نینه     سرد اس .

میلینتر یزارش شدا  2۸۷میان یی بارندیی ستالیانه بیش از ستانتی یراد است .  ۹.۹ه متوستط دمای ستاالنه منظوم

روز از سال )  مهر تا اردیبه    14۵است  ره به دلی  روههتانی بودن منظومه دورا یخبندان طوالنی بودا و حدود 

 ( در منظومه یخبندان رخ می دهد. 

و از اواستتط مهرماا تا اسفند ماا  "مرطوب"اردیبه ت  در مجنوع  شترایط  ب و هوایی منظومه از فروریی تا 

شرایط اقلینی جه  فعالی  های یردش ری وحضور شترایط  ب و هوایی     می باشد. از  رداد تا اواسط مهرماا 

 یردش ران در منظومه مناس  اس .

هنجوار بودا و ارولوهی   ن با منظومه ها و مناطق  –منابع  ب منظومه تابعی از پیوستتت ی ستتا تار محیطی 

تریی جریان رود انه ای منظومه استت . ایی دارای من تتاء درون و برون منظومه ای استت . رود انه زنجانرود اصتتلی

ریلومتر  1۰۵رود انه از جنوب شر  به شنال غرب در جریان بودا و پس از  بور از شهر زنجان و طی مهیری حدود 

د . ستترشتتا ه و بخ تتی از جریان رود انه    زو  رای در واحد پیوندبه قزل اوزن می« رجئیی » در پائیی دستت  

جوار ) بخش مررزی طارم ( در جریان  لخال در شتتنال شتتر  منظومه به ستتن  منظومه ها–هیدرولوهی  طارم 

اس .  با توجه به ویژیی های توپویرافی منظومه در شنال شر  جریان رود انه    زو  رای تأ یر رندانی در دا   

 دارد.منظومه ن

 مترماع  بر  انیه بودا اس . 111/۵متوسط  بدهی ساالنه رود انه زنجانرود در منظومه باغ حلی برابر 

های باالدستتی و در دا   منظومه بر وردار اس  و در مهیر منابع  ب ستطحی از ریفی  مناستبی در بخش

 جریان به پاییی دس  از ریفی   ب راسته می شود.

ز منابع  ب ستطحی بخ ی از  بخوان زنجان ره در منظومه باغ حلی یهتردا شدا اس   ظوا بر بهرا برداری ا

حلقه راا غیر مجاز  در بخش میانی و غربی و جنوب غربی منظومه مورد بهرا 24۰حلقته رتاا مجاز و  414از طریق 

ل بهرا برداری دهنه ر نه  ندتا در شنال شر  و جنوب غربی منظومه در حا 3۷۹برداری قرار می ییرد. هنچنیی 

رشتتته قنات نیز در بخش میانی به ستتن  جنوب و جنوب غرب منظومه مورد بهرا برداری ستتارنیی  22ههتتتند.  

 ههتند. 

 منابع  ب زیرزمینی مورد بهرا برداری در منظومه از نظر ر اورزی دارای ریفی   وب تا متوسط ههتند. 

هبتا  مناس  در ایی مناطق، پوشش تن  جن لی به دلی  یهتتردیی مناطق روههتتانی در منظومه و بارش ن

در شتنال محدودا و پوشتش مرتعی در شتنال و شتر  محدودا پوشتش ییاهی منظومه را شتا  دادا اند. بر اسا  
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هاتار ( به ارایتتی با پوشش جن لی و  2۷۰۷۵3.۹۸درصتد ر  مهتاح  منظومه )   ۰2.2بررستی های انجام شتدا 

درصد ارایی مرتعی ( ا تصاص دارد. ارایی مرتعی ره در نینه شرقی  4۸.2۵درصتد ارایتی جن لی،  3.۹۸مرتعی ) 

منظومه یهتتتردا شتتدا اند،  ندتا  حاوی ییاهان مرغوب مرتعی هنراا با توزیع قاب  توجه ای از انواع ییاهان دارویی 

 اس . 

ضایی منظومه ارولوهی  مو ر بر سا تار و سازمان ف –مجنو ه  وام  اشتارا شتدا جنع به   وام  محیطی 

 باغ حلی اس . 

ارولوهی  بر ستا تار و ستازمان فضایی منظومه ره به طور مفص  در بخش نخه   –ا ری اری  وام  محیط 

 مطالعات مورد بررسی قرار یرفته اس  به شا  ییری دو حوزا هن ی سا تاری در منظومه انجامیدا اس . 

متر به باال را شتتام  می شود.  سطا  1۰۵۵ی پهنه روههتتانی و مرتفع ره  ندتا طبقه ارتفا ی باال .1

ایی محتدودا پوشتتتیتدا از  انواع یونه های مرتعی و یونه های جن لی تن  و پرارندا استتت . پهنه 

 روههتانی بخش های شنال و شنال شرقی منظومه و جنوب غربی منظومه را شام  می شود. 

یی پهنه بیی دو بخش از پهنه پهنه دشتتتتی و هنوار ره بخش میانی منظومه را شتتتام  می شتتتود. ا .2

روههتتانی در شتتنال شتتر  و جنوب شتتر  منظومه واقع شتتدا استت . رود انه زنجانردود و  زاد راا 

تبریز از میانه  ن  بور می رنند. بخش میانی منظومه به فعالی   –زنجتان و راا  هی تهران  –قزویی 

 های ر اورزی  بی ا تصاص دارد. 

لوهیای ره در دو پهنه روههتتتانی و دشتتتی در ا تیار یروا های انهتتانی بودا ارو –به تناستت  منابع محیطی 

ساونت اا در منظومه استقرار  2۹است  ساونت اا های متعدد انهانی با مقیا  متفاوت شا  یرفته اس . در مجنوع 

فاقد نقطه شتتهری  باید  الی از جنعی  ههتتتند. ایی منظومه  ۰ستتاونت اا دارای ستتانه و  23یافته اند از ایی تعداد 

 سیاسی مررز بخش اس . –بودا و روستای یوزلدرا از نظر اداری 

نفر،  1۵۵های رنتر از ،  بادی13۹۰ستاونت اا روستتایی مهتتقر در منظومه باغ حلی در سال  23از مجنوع 

 %3/1۷بر  بادی ره برا 4نفر نیز  1۵۵۵های مهتتتاونی و روستتتتاهای بزرگ بیش از (  بادی% ۸/4۷ بادی ) 11برابر 

 (   % ۷/34 بادی ) ۸دهند و نهایتا  ها را ت ای  می بادی

 نتایج  ی  را ارائه می نناید:  13۹۰الی  13۷۰بررسی روند تغییرات مقیا   بادی های منظومه از سال 

 بادی؛ 11 بادی به  3نفر(، از  1۵۵)رنتر از  افزایش تعداد  بادی  

 (  از نف 1۵۵-24۹راهش تعداد روستاهای رور )روستا؛  1روستا به   ۷ر 

 ( از   2۰۵-4۹۹راهش تعداد روستاهای متوسط )روستا؛  3روستا به  ۰نفر 

 ( از ۹۹۹ -۰۵۵افزایش تعداد روستاهای بزرگ )روستا، 4روستا به  2نفر 

 روستا. 3روستا به  ۰های مررزی از  راهش تعداد روستا 

 نفر 2۰۵۵ا جنعی  بیش از شهر ب -تبدی  شدن یای از روستاهای منظومه به روستا 

 -1.۵۸با رشد ساالنه  13۷۰نفر در سال  142۸۸جنعی  ایی منظومه ره بطور مطلق روستتان یی ههتند از  

 ۵.1۰افزایش  ۹۵نفر راهش یافته استت . یتنی ایناه رشتتد جنعی  طی پنج ستاله نخهتت  دهه  114۹3درصتد به 

شتتدی مثب  ارزیابی می شتتود. راهش رشتتد طبیعی درصتتدی را ن تتان می دهد.  ره نهتتب  به دورا های ی شتتته ر
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شتتهری  ندا تریی دالی  راهش جنعی  منظومه طی دورا های مورد  –جنعی  به هنراا مهاجرت های روستتتایی 

 بررسی ب نار می  یند.

نفر در هر  انوار  ضو بودا اند.  3.2بعد  انوار در منظومه تابعی از متوستط استتانی و ر توری بودا بطوریاه 

 ییری  انوارهای جدید، تغییر نوع  انوار از یهتردا به ههته ای از  ندا تریی دالی  راهش بعد  انوار اس .شا  

بررستتی ویتتعی  ستتواد در منظومه نهتتب  های متفاوتی را بیی دو جنس زن و مرد ن تتان می دهد. بطوریاه 

افته اس . ایی شا ص در میان افزایش ی 13۹۰درصد در سال  ۷۹به  13۸۰درصد در سال  ۷۷.2نهتب  باسوادی از 

درصتتد افزایش یافته استت . بنابرایی نرخ ستتواد درمیان مردان  ۹2به  ۸۰درصتتد در ستتال  ۸3.۹مردان روستتتایی از 

روستتایی نهتب  به شتا ص ر  منظومه ویتعی  بهیار بهتری دارد. اما ایی شا ص در میان زنان نه تنها طی دهه 

 ۰۷.۷به  13۸۰درصد در سال  ۷۵.۸ز یافته اس . نهب  باسوادی زنان از مورد بررستی بهبود نداشتته بلاه راهش نی

 رو  بخ ی رنبود اماانات و  دمات  موزشی در سطا منظومه و ترک تحصی  د تران، درصتد راهش یافته اس . 

ه باز جنعی  باستواد زن از منظومه در پی شتا  ییری زندیی زناشویی و ازدوا ، توجه بی تر به امر تحصی  پهران 

فرهن ی و تأ یر  ن بر راهش تحصتتتی  د تران (،  –دلیت  محدودی  های فرهن ی،  موزشتتتی ) ویژیی های قومی 

نامناست  بودن راا های دستترستی و رنبود وستای  نقلیه جه  استفادا جنعی  الزم التعلیا در دسترسی به مرارز 

 ر می  یند. موزشی  ندا تریی دالی  پاییی بودن نرخ سواد زنان در منظومه ب نا

فرهن ی جامعه ای هن ی استت . بررستتی  –جنعی  ستتاری در محدودا مطالعاتی از نظر ستتا تار اجتنا ی 

فرهن ی بیی  –شتتتا ص هتای انهتتتجام و ا تناد اجتنا ی حاری از وجود ستتتطا باالی هن نی و هن رایی  قومی 

و فرهن ی یهتتتردا در ستتطا  ستتارنیی روستتتاهای مهتتتقر در منظومه استت .  دم وجود ا تظفات و درییری قومی

منظومه به هنراا یاپارر ی اجتنا ی و فرهن ی جنعی  ستتاری منظومه به ویژا از  از نظر زبان و م ه   ندا تریی 

 فرهن ی جامعه ساری در منظومه ب نار می  ید.  –ویژیی اجتنا ی 

اقتصادی منظومه نتایج ارولوهی  است . بررسی سا تار  –ستا تار اقتصتادی منظومه تابعی از منابع محیطی 

  ی  را در ا تیار قرار می دهد: 

غلبه فعالی  های بخش ر تتاورزی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( بر ستتایر بخش های  •

 اقتصادی 

 تولید محصوالت باغی با ریفی  باال از جنله محصول سی  •

 ییاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداریوجود مراتع و قابلی  توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش  •

 وجود صنایع رار انه ای در امتداد جادا ارتباطی و اماان فعالی  برای فعالیی اقتصادی منظومه •

 وجود نیروی متخصص در زمینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جنله صنایع غ ایی )رشته بری(، تولید البهه •

 د مانند معدن جهان ننای سر ه دیز  وجود معادن مها با ظرفی  باالی تولی •

بررستی ستا تار فضایی منظومه بر اسا  جریان ها و پیوندهای فضایی حارا بر منظومه ن ان می دهد اغل  

جریان های فضتایی منظومه ) جریان محصول، افراد، راال و  دمات سرمایه، فی  وری و اطظ ات ( ی  سویه ههتند. 

با  افقی را بایادی ر داشتتتته و تنها نقطه پیوند تنامی ستتتاونت اا ها در درون ستتتاونت تاا های منظومه حداق  ارت

ستیاستی بخش ( است . ستپس بی تریی ارتبا  ساونت اا های  –منظومه روستتای یوزلدرا ) به  نوان مررز اداری 
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ریی نقطه برقرار اس . شهر زنجان ج اب ت -شتهر سلطانیه  – دماتی با مررز شتهرستتان  –منظومه به لحاظ اداری 

فرهن ی و  –ستتتاونت تاهی برون منظومته در تنتامی زمینته ها بودا و تنامی روابط جریان ها و پیوندهای اجتنا ی 

اقتصتادی ستاونت اا های منظومه باغ حلی در درجه اول با ایی شتهر برقرار اس  و از شدت و ر ش باالیی بر وردار 

وی مررز شتهرستان و بیش از هنه مررز استان )  ار  از است . بنابرایی روابط شتا  یرفته بیی ستاونت اهی به ست

 منظومه / برون منظومه ای ( اس .

ارولوهی  و  –جنع بندی بررسی های انجام شدا ن ان می دهد، از بر ها رنش متقاب  سا   های محیطی 

 ه رفته و مجنواقتصادی و رالبدی طی روندهای ماانی تتت زمانی سا تار فضایی منظومه باغ حلی شا  ی –اجتنا ی 

روابط و فعالیتها، جریان ها و پیوندهای  فضتتایی درون و برون منظومه ای در نهای  به شتتا  ییری ستتازمان فضتتایی 

منظومه انجامیدا و در شتا  دهی به ستازمان فضایی رنونی منظومه بهیار ا ر ی ار بودا اند. سازمان فضایی منظومه 

با مررزی  شتهر زنجان و سپس سلطانیه بودا و دارای  دم تعادل) غیر  باغ حلی تنررزیرا به ستن   ار  از منظومه

 فضتتایی بیی ستتا تار دهد می ن تتان منظومه فضتتایی ستتازمان و فضتتایی ستتا تار نق تته دو متوازن (  استت . تطابق

 ندبر ی(    ن فضایی سازمان با  )سیاسی و اقتصتادی اجتنا ی، رالبدی، محیطی، ستا تار های بر یند الیه( منظومه 

 .نیهتند منطبق ها بر و ندارد هناهن ی وجود   )ای منظومه درون های و جریان  نلاردها
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 (8931، 8931، 8931متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت موجود )

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

 ردیف
 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص
جایگاه متغیر/ 
 (شاخص )درصد

 استان شهرستان

1 

ی
یع
طب

 

 - - - درصد ۸/۷۰ درصد 2میزان ارایی با شی  رنتر از 

2 
باالتریی میزان جنعی  ساری در طبقات شی  

 درصد 2رنتر از 
 - - - درصد ۰۰/۰۰

 - - - درصد  روستاهای واقع در پهنه  طر باالی لرزا  یزی 3

4 
 رنهب  جنعی  روستایی ساری در پهنه با  ط

 باالی لرزا  یزی
 - - - درصد ۸/۸4

 - - - درجه سانتی یراد ۹/۹ میان یی دمای ساالنه ۰
 - - - درجه سانتی یراد ۹/۹ میان یی دمای ساالنه ۰
 - - - روز 14۵ تعداد روزهای یخبندان ۷
 - - - میلی متر 3/2۸۷ میان یی بارندیی ساالنه ۸
 - - -   رداد تا اواسط مهر ی دورا     بر اسا  منحنی  مبروترم ۹
 - - -  نینه     میانه تقهیا بندی اقلینی 1۵
 - - -   رداد تا تیر  الی شا ص اقلیا یردش ری 11
 - - - حلقه 414 تعداد راا مجاز 13
 - - - حلقه 24۰ تعداد راا غیر مجاز  13
 - - - میلیون مترماع  4/۰2 مجنوع تخلیه راهها 14
 - - - درصد ۰/۸۹ ن مصرف ر اورزی از  ب راههامیزا 1۰
 - - - دهنه 3۷۹ تعداد ر نه های منظومه 1۰
 - - - درصد 1/۸۵ میزان مصرف ر اورزی از  ب ر نه ها 1۷
 - - - رشته 22 تعداد قنوات منظومه 1۸
 - - - درصد 2/۰1 میزان مصرف ر اورزی از  ب قنوات 1۹
2۵ 

ی
ن 
ره
و ف
ی 
نا 
جت
ا

 

 ۷/32 1/۷4 13۹۰ درصد 1۵۵ وستان ینی در منظومهنهب  ر

21 
-۹۰ا یر   ساله ۰ نرخ رشد جنعی  روستایی )

13۹۵) 
 درصد  ۵.1۰

۹۰-
13۹۵ 

1/۰ 4/1- 

 32/3 21/3 13۹۰ نفر 3.2 بعد  انوار)روستایی( 22
23 

 نرخ سواد 
 ) درصد باسوادی (

 ۸/۸4 2/۸1 13۹۰ درصد ۷۹ ر  
 3/۸۵ 4/۷۰ 13۹۰ درصد ۰۷.۷ زنان 24
 3/۸۹ ۵/۸۷ 13۹۰ درصد ۹2 مردان 2۰
2۰ 

ی
ید
تول
 و 
ی
اد
ص
اقت

 

 4/3۸ - 13۹۰ درصد 4۹.۰2  نرخ فعالی  )م ارر  اقتصادی(
 ۰/33 - 13۹۰ درصد 3۰.1  نرخ اشتغال 2۷
 ۰/12 - 13۹۰ درصد 2۵.۹۰  نرخ بیااری 2۸
 - - 13۹۰ درصد 2.۸  بارتاف   2۹
 3/4 3/۰۹ 13۹۷ هاتار 132۵۰  سطا زیر ر   زرا ی 3۵
 3/1 ۸/۰۷ 13۹۷ هاتار ۰14  سطا زیرر   باغی 31
32 

ی
نای
یرب
و ز
ی 
 ت
سا
یر
ز

 

 1۸ ۰/33 13۹۷ ریلومتر 13.1۰  بزریراا - زاد راا 
 ۹/۰ ۷/3۹ 13۹۷ ریلومتر ۸۹.۹  راا بیی شهری 33
 ۷/1 3/2۸ 13۹۷ ریلومتر 1۵۵.3۰  راا بیی روستایی 34
 - - 13۹۷ ریلومتر 12.۷2  راا  هی 3۰
 - - 13۹۵ درصد 1۵۵  میزان بهرا مندی از  ب  شامیدنی سالا 3۰
 - - 13۹۵ درصد 1۵۵  میزان بهرا مندی از بر  3۷
 - - 13۹۵ تعداد 13   انه بهداش  فعال 3۸
 - - 13۹۵ تعداد 3۸  بهرا مندی از  دمات  موزشی 3۹
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 ص ها به ما   یزارش تفصتیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح: منتخبی از متغیر ها و شتا  1مظحظه 

)شام  متغیرها/ شا ص های تولیدی، زیربنائی/زیرسا تی، اجتنا ی، فرهن ی،  توستعه پایدار منظومه های روستایی

  موزشی و طبیعی(

 

 

 مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظومه( -8

های ستا تار و سازمان فضایی منظومه ویژیی بندیجنعهتائ  رلیدی منظومه باغ حلی بر استا  شتناستایی م

ی های انجام شتدا در بخش نخهت  شتام  مطالعات ستادی، میدانی، بریزاری ن ه  های ها )مجنو ه بررست

     اندی ی با ننایندیان جامعه محلی،  بریان محلی، نظرات مهئولیی محلی و ... ( انجام شدا اس .

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 یهتردیی ارایی شیبدار در بخش شرقی منظومه -

 استقرار در زون با  طر باال و متوسط زلزله -

 و سطحی  ب منابع اتظف و ها شیوا ایی پاییی راندمان و سنتی  بیاری های شیوا بودن غال  -

 زیرسطحی

 فر راا های غیر مجازبهرا برداری بی رویه از سفرا های  ب زیرزمینی از طریق ح -

 ررای مفر  دام و  دم تعادل دام و مرتع به ویژا در شنال و شنال شر  منظومه -

 به ویژا در بخش شنال شرقی منظومه فرسایش زیاد منابع  اک  -

  فضایی کالبدی

 رفاهی )  ب، یاز، تلفی، اینترن  و .. ( – دم توسعه یافت ی زیرسا   های  نومی  -

 راههای با روستایی ساونت اههای ا های ارتباطی بیی روستایی و تعددریفی  نامناس  شباه را -

 ) راا  اری و شوسه ( شنالی و شرقی منظومه نامناس  به ویژا در بخش  ارتباطی

 دم دسترسی مناس  به ساونت اا های مهتقر در منناطق روههتانی شنال و شر  منظومه به دلی    -

 بر ورداری از راا ارتباطی نامناس 

 ساونت اهی نقا  بیی ارتباطی و فیزیای های پیوند بودن ییپائ -

 توزیع در فضایی ا تدال منظور به  نها به دسترسی بودن م ا  و مررزی های ساونت اا یعف -

  دمات

 فضایی سازمان در حوزا  نلاردی نقش به توجه های روستایی با ساونت اا رارررد به توجه  دم -

 مطلوب

 روستایی  نامناس  بودن شباه  برسانی -

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیری  در زنان سها بودن پاییی -
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 فقدان رویارد تواننندسازی در مدیری  منظومه به ویژا در میان زنان روستایی -

  درصد ( ۰۷.۷باغ حلی)  بخش سواد زنان روستایی ساری در پائیی سطا -

 رنبود اماانات و  دمات  موزشی در سطا منظومه و ترک تحصی  د تران -

  مدیری  و تصنیا سازی محلی در روستائیان م ارر  یعف -

 فرهن ی های رانون و مرارز رنبود -

 اجرایی بخش به روستاییان اجتنا ی ا تناد  دم -

 اقتصادی

  دم تنوع فعالی  های اقتصادی در سطا منظومه -

 ورزیر ا بخش به وابهته  دمات و فعالی  پ تیبان و اقتصادی زیرسا تهای رنبود و نامناس  بودن -

 در بویژا )فروش و فر وری تولید، فرایند نهادهها، تامیی( تولیتدی محصتتتوالت ارزش زنجیرا نبود -

 روستایی دستی صنایع و دامپروری محصوالت ر اورزی،

 تبدیلی صنایع و ر اورزی بخش در تولید ارزش زنجیر تانی   دم و تولید تنوع پاییی بودن -

 با توجه به قابلی  های ر اورزی منظومه ()  یزر اور بخش در تخصصی های ت ا  نبود -

 ر اورزی و معدن صنع ، بخش در انهانی نیروی و سرمایه وری بهرا بودن پاییی -

  دم وجود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات ر اورزی در منظومه -

 و  دم بهرا برداری مناس  از محصوالت تولیدی  تولید م اظت -

 گردشگری

  ری منظومه به ویژا جا به های طبیعی و روستایی دم شناسایی جا به های یردش -

 تفریحی در سطا منظومه – دم وجود اماانات و  دمات رفاهی  -

 ای یردش ری منظومه  یردش ری و قابلی  ها و جا به ه دم  شنایی جامعه محلی با صنع -

یژا جا به شتهرستان سلطانیه به و یردشت ری جا به های معرفی و بازاریابی برنامه های نامناست  بودن -

  های یردش ری  منظومه باغ حلی

ریفی   بهبود و توسعه منظور هنری بومی به – فرهن ی محصتوالت  ریت  ستنتی بازارهای وجود  دم -

 دارویی ییاهان و بومی محصوالت دستی، صنایع

 یردش ر ج ب جه  مناس  رالبدی و محیطی زیرسا   های بودن نامناسی -

 قابلیت ها  -2

 شناختی  بوم  - ساختار محیطی

مناس  بودن شرایط اقلینی طی ماا های  رداد تا مهر جه  فعالی  های یردش ری وحضور  -

 یردش ران در منظومه

 جریان رود انه زنجان رود در میانه منظومه با جه  جریان از جنوب شر  به شنالغرب -
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 دهنه ر نه،  3۷۹،  حلقه راا مجاز و حلقه راا غیر مجاز در منظومه 414وجو منابع  ب زیرزمینی ) -

 ( رشته قنات در بخش میانی و غربی و جنوب غربی 22

وجود مراتع سرسبز در نینه شرقی منظومه با پوشش مرغوب مرتعی هنراا با توزیع قاب  توجه ای از  -

 انواع ییاهان دارویی

 استخرا  )معادن برداش  سنگ  هی ( جه  معدنی مواد های پتانهی  وجود -

 پلنگوجودیونه جانوری ارزشنند  -

 وجود سایر یونه های جانوری از جنله روباا و یراز -

  فضایی  -کالبدی

 موقعی  منظومه به سب  هنجوار بودن با مررز استان -

 بور شریانات ارتباطی متعدد ) ط  هی،  زادراا و جادا بیی شهری( با اهنی  و  نلارد فرامنظومه ای  -

 ملی  ن از بخش میانی منظومه -، فرامنطقه ای

  دمات و راال نق  و حن  توسعه  دمات پ تیبان در زمینه  جه  الزم های انهی وجود پت -

قرارییری  بادی های بزرگ و مو ر در  دمات رسانی به  بادی های منظومه در بخش میانی و سهول   -

 دسترسی به  نها

 اجتماعی

 درصد روستان ینی در منظومه 1۵۵ -

 نفر  ضو در هر  انوار ( 3.2و ر وری )  تبعی  بعد  انوار در منظوئنه از متناظر استانی -

 وجود نهب  جنهی تقریبا  متعادل در سطا منظومه -

به  درصد در مقایهه با رشد منفی  13۹۵-۹۰افزایش نرخ رشد جنعی  روستایی طی مقطع  ماری  -

 جنعی  در دورا  ماری قب  

 درصد (  ۹2باال بودن نرخ سواد در میان مردن روستایی )  -

  ی و فرهن ی جنعی  ساری منظومه از نظر زبان و م ه یاپارر ی اجتنا -

 اقتصادی

غلبه فعالی  های بخش ر اورزی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در سا تار  -

 اقتصادی بخش باغ حلی

 تعدد و تنوع فعالیتهای ر اورزی در منظومه -

در سطا ملی و فراملی  ن  نناید از جنله  تولیدات باغی با ریفی  مطلوب ره می تواند به صورت برند -

 محصول سی  در روستاهای یوزلدرا سفلی،  رمدر  و...

 دسترسی به نیروی رار بالقوا و بالفع  -

 در منظومه دامداری و باغداریوجود پی ینه ر اورزی و  صوصا   -

 یتهای زنبورداریوجود مراتع و قابلی  توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش ییاهان دارویی، توسعه فعال -
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 تنوع نهبی در تولیدات زرا ی، باغی و دامی -

 شام   بهای سطحی و زیرزمینیمناس  وجود منابع  بی  -

 قابلی  مناس   اک برای فعالیتهای ر اورزی -

 موقعی  ارتباطی مناس  در بخش میانی منظومه به سب  وجود شریانهای ارتباطی مها و اساسی -

 وجود سیلوی قرا بظغ -

 ههای رشته بری در بر ی از روستاها از جنله روستاهای یوزلدرا سفلیوجود راریا -

 تولید محصوالت باغی با ریفی  باال از جنله محصول سی  -

 وجود صنایع رار انه ای در امتداد جادا ارتباطی و اماان فعالی  برای فعالیی اقتصادی منظومه  -

نله صنایع غ ایی )رشته بری(، تولید ینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جمزوجود نیروی متخصص در  -

 البهه

 وجود معادن مها با ظرفی  باالی تولید مانند معدن جهان ننای سر ه دیز   -

 گردشگری

جه  حضور  اقلیا  ساش از منظر یردش ری طی ماا های  رداد تا مهرماا مناس  بودن شرایط  -

 یردش ران

 ش های روههتانی منظومه با پوشش مرتعیوجود ر ا اندازهای منحصر به فرد طبیعی به ویژا در بخ -

 تنای  جامعه محلی جه  توسعه فعالی  های یردش ری روستایی و بوم یردی -

هنجواری با شهر سلطانیه و جا به های یردش ری ایی شهر ) ینبد سلطانیه ( و اماان بهرا برداری از  -

 ه باغ حلیجا به های یردش ری ایی شهر در پیوند با جا به های اروتوریهتی منظوم

 اماان سرمایه ی اری جامعه محلی در توسعه واحدهای اقامتی بوم یردی -

 اماان سرمایه ی اری در توسعه زیرسا   های یردش ری منظومه -

 محدودیت ها و تنگناها -9

 

 شناختی بوم  - ساختار محیطی

 متر 1۰۵۵روههتانی بودن منظومه و ارتفاع بیش از  -

 ط زلزلهاستقرار در زون با  طر باال و متوس -

 حارنی  اقلیا نینه     سرد بر منظومه -

وزش بادهای شدید، مخصوصا  در هنه فصول و با شدت بی تر در فص  های زمهتان و تابهتان با  -

 جه  شنال به جنوب

 وقوع سرمازدیی در منظومه  -

 ینیرزمیاز پهنه منظومه در محدودا مننو ه به لحاظ برداش   ب ز یبخش  ندا ا یریقراری -

بخش میانی منظومه ره مح   بور رود انه زنجانرود محهوب می شود و ر وقوع سی  در وجود  ط -

 تهدید روستاهای قرا بظغ،  یر باد و یوسف  باد 
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قرارییری ارایی روستای یوزلدرا سفلی، رردناب، بالوف، رنرود، پرن یی و رنه در معرض فرسایش  -

 زیاد

 ه به دلی  وجود شی  زیاد و ارایی روههتانی  طر وقوع رانش و زمیی لغزش در نینه شرقی منظوم -

 بادی های بزرگ و  طر  لودیی زیهتتت  محیطی  مجاورتاستتتتقرار واحتدهای صتتتنعتی  الیندا در  -

 )رار انه تولید اسید، معادن برداش  سنگ  هی(

 تدا   قلنرو زیه  یونه جانوری در حال انقراض پلنگ با محدودا فعالی  جوامع محلی -

  فضایی کالبدی

درصد ر  ساونت اا  4۷.۸نفر در منظومه )  1۵۵دد روستاهای بهیار رور  و با جنعی  رنتر از تع -

 های روستایی (

 محدود جنعی  شنار با روههتانی های  بادی پرارندیی -

 ود نقطه شهری در منظومهج دم و -

 ایراهه با روستایی ساونت اههای ریفی  نامناس  شباه راا های ارتباطی بیی روستایی و تعدد -

 نامناس  به ویژا در بخش شرقی و غربی منظومه ) راا  اری و شوسه ( ارتباطی

دسترسی نامطلوب به  بادی های واقع در مناطق روههتانی و صع  العبور از جنله بخش شرقی منظومه  -

 ره  ندتا  دارای راههای  اری و شوسه ههتند.

بر  رسانی ) شام  ترانس زمینی و ریفی  نامناس  زیرسا   های  نومی به ویژا فرسودیی شباه  -

 هوایی، اف  ف ار بر ، قرارییری نامناس  تیرهای رراغ بر  در طول معابر روستایی (

 ورزشی –ت فرهن ی ا  روستاهای منظومه از  دمات و اماانمحرومی -

 نارافی و نامناس  بودن اماانات و  دمات بهداشتی و درمانی  -

 توزیع در فضایی ا تدال منظور به  نها به دسترسی بودن م ا  و مررزی های ساونت اا یعف -

  دمات

 مراجعه جنعی  منظومه به مررز استان و شهرستان جه  تأمیی مایحتا   -

 شدا سازی مقاوم مهاری سطا بودن پائیی -

مخاطرات طبیعی به ویژا  با مقابله روستاهای منظومه جه  رالبد سازی مهاری روستایی و مقاوم  دم -

 لغزش و فرسایش سی ، رانش، زمیی

  طر سیظب و  ب یرفت ی در طول جریانات  ب سطحی به سب   دم ر ای  حریا و الیروبی  نها -

 اجتماعی

 درصد روستان ینی در منظومه 1۵۵ -

 نفر 114۹3نفر به  142۸۸از  13۹۰الی  13۷۰راهش تعداد جنعی  در منظومه طی مقاطع  ماری  -

 روند رشد نزولی جنعی  در منظومه -

 انتقال تدریجی جنعی  از سا تاری جوان به سا تاری میانهال و سالخورداتغییر و  -

 بخش روستاهای مدیری  در زنان سها بودن پاییی -

 استانی میان یی از رنتر درصد ( ۰۷.۷باغ حلی)  بخش سواد زنان روستایی ساری در ییپای سطا -

 رنبود اماانات و  دمات  موزشی در سطا منظومه و ترک تحصی  د تران -

 فرهن ی های رانون و مرارز نبودر -
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وجود شرایط سخ  طبیعی در بخ های غربی و شرقی منظومه و ا رات  ن در پاییی بودن تعداد جنعی   -

  نها

 در روستاهای واقع در شرایط نامطلوب طبیعی جنعی روند رشد منفی  -

 بیی دو یروا جنهی زن و مردوجود ا تظف و تفاوت از لحاظ نرخ باسوادی  -

 

 اقتصادی

  دم وجود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات ر اورزی در منظومه -

 ر اورزی بخش به وابهته  دمات و فعالی  پ تیبان و اقتصادی زیرسا تهای بودن پائیی -

ه بخش های شنال رقی و شرقی منظومه و محدودی  در انتقال راههای دسترسی ب نامناس  بودن -

 محصوالت ر اورزی و دسترسی به بازار

 نیروی فعال روستاهای واقع در مناطق صع  العبور مهاجرت -

 وجود روابط داللی و سلف  ری در  رید محصوالت زرا ی و باغی -

 ییی بودن راندمان تولیددامداری و پاسنتی بودن تولیدات ر اورزی به ویژا  -

قتصاد ا یعف و یا نابودی بر ی از فعالیتهای مربو  به صنایع دستی و به حاشیه رفتی زنان روستایی در -

 روستاهای منظومه

 ) و مدیری  اوقاف بر ایی ارایی ( فی ووقارایی مم اظت مالای  ارایی به دلی  وجود  -

 گردشگری

 ج ب راستای در منظومه در یردش ری و تفریحی اماانات و مناس  ارتباطی مهیرهای وجود  دم -

 ی ار و یردش ر سرمایه

 سنتی هنرهای دستی و نایعص محصوالت  ریه مخصوص های فروش اا  دم وجود  -

 شناسایی جا به های صنایع دستی  دم -

    دم شناسایی و معرفی جا به های یردش ری منظومه  -

 معرفی جا به های یردش ری منظومه در تبلیغات یعف و اجرایی ریزی برنامه فقدان -

 

 ساختار و سازمان فضائی موجود )نقشه( -4

 

از  13۹۰ سال مهای و نفو   نومی سرشناری با مطابق هسلطانی شهرستان باغ حلی بخش ساونت اهی شباه

 . بادی  الی از سانه ت ای  شدا اس  ۰نقطه روستایی دارای سانه و  22
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 جمعبندی -1

 

جنع بهت  مطالعات حایر ن ان می دهد، منظومه باغ حلی مجنو ه ای از ساونت اا های روستایی با معی   غال   

ه فاقد نقطه شتتهر به  نوان مررز منظومه و هناهنگ رنندا و پیونددهندا استت . ایی منظوم دامداری و ر تتاورزی

 روابط، جریان ها و پیوندهای بیی ساونت اهی اس .  

باغ  منظومهفعالی  های بخش ر تتاورزی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در ستتا تار اقتصتتادی 

یفی  مطلوب با قابلی  توزیع به بازارهای تقایتتتا  در ستتتطا ملی و تولیدات باغی با ر. مهنتریی نقش را دارد حلی

شترایط ویژا ای را در زمینه توسعه  فراملی ) از جنله محصتول ستی  در روستتاهای یوزلدرا ستفلی،  رمدر  و... (

 و رنبود دم وجود صتتتنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات ر تتتاورزی فعتالیت  هتای باغداری فراها ننودا استتت . اما 

از  ندا تریی نقا  یعف اقتصاد منظومه  بخش ایی  به وابهته  دمات و فعالی  پ تتیبان و اقتصتادی ستا تهایزیر

حداق  بودا و نقش رنی در ستتتا تار هنچنیی فعتالی  های صتتتنعتی،  دماتی و بازریانی در ایی منظومه استتت . 

 اقتصادی منظومه ایفا می رنند.

هی،  زادراا و جادا بیی شتتتهری با اهنی  و  نلارد فرامنظومه ای ،  ط  مها از جنله  بور شتتتریتانتات ارتباطی  

نقش مهنی در پیوند فیزیای منظومه با ستتطا منطقه ای و ملی دارد.  ملی  ن از بخش میانی منظومه -فرامنطقه ای

  یفیاز ر شتباه راا های ارتباطی بیی روستتایی به ویژا در بخش شترقی و غربی منظومه ) راا  اری و شتتوسه (اما 

زیرسا   های  نومی به ویژا فرسودیی شباه بر  رسانی ) شام  ترانس زمینی نامناسبی بر وردار اس . هنچنیی 

  محرومیو شتتباه  ب و  و هوایی، اف  ف تتار بر ، قرارییری نامناستت  تیرهای رراغ بر  در طول معابر روستتتایی (

افی و نامناست  بودن اماانات و  دمات بهداشتی و نارو  ورزشتی –روستتاهای منظومه از  دمات و اماان  فرهن ی 

 از  ندا تریی م اظت منظومه ب نار می  یند.درمانی 
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 پایان برنامه هفتم( 8441تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :   -ب 

 اهداف کلی/ چشم انداز -8

 اهداف رظن توسعه بخش باغ حلی 
  اصظح شیوا های بهرا برداریحفظ منابع طبیعی و تجدید ناپ یر منظومه با 

  ارتقاء جای اا اقتصتتادی منظومه از طریق ایجاد و تقوی  زمینه های فعالی  جدید و ستتازیار با

 توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –و رالبدی ) زیرسا تی فرهن ی  –ارتقاء شا ص های اجتنا ی 

  فضایی ساونت اا ها و فعالی  های منظومه –توسعه ماانی 

 ها ) توستتعه زی و تفویض ا تیار به جوامع مدنی محلی در م تتارر  و اجرای برنامهنهادستتا

 حانروایی محلی (

 افزایش تولید محصوالت ر اورزی بر پایه منابع موجود 

 ارتقاء شا ص های صرفه جویی و بهرا وری از منابع  ب 

 توسعه و بهبود زیرسا   های اقتصادی وابهته به بخش ر اورزی و یردش ری 

 14۵۰ر ا انداز بخش باغ حلی در افق  -2-1
، برمحور بهرا جویی از فرصت  ها و تبدی  تهدیدها به فرص  های باغ حلیر تا انداز توستعه پایدار منظومه 

جدید و رنترل و مدیری  یتعف های ستا تاری، استتوار می یردد. محورهای اساسی ر ا انداز توسعه پایدار 

 رتند از:  با ایی منظومهمنظومه های روستایی 

 ارولوهی  در فر یند توسعه پایدار منظومه –بهرا برداری از ظرفی  ها و پتانهی  های محیطی  -

 اجتنا ی و رالبدی –برای توسعه اقتصادی و زیربناهای  بر ورداری از زیرسا تها -

 توسعه ره  و رارهای  رد و متووسط در نقا  روستایی منظومه -

 در فر یند توسعه و حانروایی ناحیه ای  م ارر  جه تواننندسازی جامعه محلی  -

ستتاماندهی منابع ستترمایه ای و  رد و پس اندازهای  رد روستتتایی در فر یند توستتعه رالبدی و  -

 ) رار  فرینی (اقتصادی 

 بهرا برداری از پتانهی  بالقوا و بالفع  بخش ر اورزی با تأرید بر محصوالت باغی به ویژا سی  -

یردشتتت ری منظومه به ویژا جا به های اروتوریهتتتتی، یردشتتت ری بهرا برداری از جتا به های  -

 روستایی و بوم یردی
 

 شاخص های هدف )منتخب متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود( -2

درصد( ارایی زرا ی دیا و   2/۰۰هاتار )  ۸۷4۰هاتار )  132۵۰زرا ی  بی و دیا مهاح  ارایی  -

 هاتار ۰14سطا زیر ر   باغات  بی و دیا  ودرصد( ارایی زرا ی  بی ( ۸/33هاتار ) 44۰۹

بر ورداری از راا های ارتباطی به ویژا راا  هی،  زاد راا، بزریراا و جادا های بیی روستایی اصلی و  -

 فر ی

 بر ورداری از اماانات و زیرسا   های رالبدی و اقتصادی  -

 درصد ( ۰۷و  3.۷درصد ، زنان و مردان به ترتی   3۰.1منظومه  ) ر  نرخ اشتغال -

 درصد ۷/۰۷نرخ سواد زنان روستایی  -
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 درصد با می  به راهش ۵/1۰نرخ رشد جنعی   -

 درصد نهب  روستان ینی  1۵۵ -

 راهبردها و سیاست ها -9

راهبردهای توستعه پایدار منظومه های روستتایی، در راستتای ر ا انداز توسعه، منابع و پیوندهای درون و 

 برون منظومه ای به شرح زیر اس :

بهداشتتتی،  موزشتتی در ستتطا روستتتاها با استتتفادا از رفاهی،  - نومی دمات زیهتتتی،  توستتعه  -

 م ارر  جامعه محلی ا تبارات  نرانی و

ارتقتاء ارزش افزودا فر ینتدهای تولیدی منظومه با ایجاد  وشتتته های صتتتنعتی رور  محلی و  -

 ) ره  و رارهای  رد محلی (  ان ی

) بهرا برداری حدارثری از قابلی  های دامداری،  هنته جانبه فعالی  های ر تتتاورزی توستتتعته  -

 باغداری، زرا  ، زنبور داری و ... منظومه (

 توسعه زنجیرا دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن -

 استفادا از ظرفی  های اقلینی برای تولید انرهی های تجدید پ یر ) انرهی باد ( -

 حلیتوسعه صنایع دستی بومی با م ارر  جامعه زنان م -

 توسعه سازمان یافته  وشه های یردش ری ) طبیع  یردی، بوم یردی، یردش ری روستایی و ...(  -

 تواننندسازی جامعه محلی با محوری  زنان برای م ارر  فعال در توسعه پایدار روستا -

 توسعه واحدهای صنفی، تعاونی و  دماتی -

 محورهای پیشران توسعه بخش -4

 مدیری  و بهرا وری منابع  ب -

 عه زنجیرا فعالی  های ر اورزی ) زرا ی ، باغی ، دام و طیور ( و افزایش تولیدتوس -

 توسعه فعالیتهای زنبورداری، پرورش ییاهان دارویی با توجه به وجود مراتع غنی در منظومه -

  مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی -

 ایجاد  وشه تخصصی صنایع دستی -

 توسعه اماانات و  دمات یردش ری  -

 و ساماندهی واحدهای راریاهی و رور   ان ی با محوری  زنان ایجاد -
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه( -1
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 فعالی  ها شام  تصنینات و مصوبات مقرراتی و اجرائی -1

سطا بخش به تفای  ر اورزی، صنعتی و  دماتی، روستا، طرح های سترمایه ی اری الوی  بندی شدا در  -2

مقیا   نلارد، دارای م تخصته رار فرینی و ا تبار مورد نیاز با تعییی  وردا بخش  صتتوصتتی )در صورت 

 اقتضا برای هر روستا دو طرح(

پروها هتای  نرانی الوی  بندی شتتتدا در ستتتطا بخش به تفای  محیطی، رالبدی، اجتنا ی و فرهن ی،  -3

 ا مجری و روستا و ا تبار الزم )پی نهاد در صورت نیاز(دست ا

اهنی  و جای اا روستتتا در بخش، در الوی  بندی طرح های ستترمایه ی اری و پروها های  نرانی تا یر ی ار 

 باشد.

: منابع ا تباری مورد نیاز طرح های سترمایه ی اری و پروها های  نرانی در قال  بودجه سنواتی  ۰مظحظه 

 نابع تامیی ا تبار منظور  واهد شد.و سایر م

: فیلد های اطظ اتی فعالی  ها، طرح ها و پروها ها باید مهتتتند به شتترح  دمات برنامه و طرح  ۰مظحظه 

ی و پروها های  نرانی به رارروب بودجه های سنواتی توستعه و ا تبارات مورد نیاز طرح های سرمایه ی ار

 )به ما   سازمان مدیری  و برنامه ریزی استان( مهتند باشد.

: فهرستت  فعالی  ها، طرح های ستترمایه ی اری، پروها های  نرانی و جنعبندی ا تبارات مورد  ۷مظحظه 

)با ر ای   4، جدول شتتتنارا 3را ، جدول شتتتنا2نیاز پروها های  نرانی به ترتی  در قال  جدول شتتتنارا 

 .  ارائه  واهد شد  ۰( و جدول شنارا 4مطال  منعاس در مظحظه 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

ستازمان اجرائی ستند : ایی سازمان زیر نظر رنیته برنامه ریزی شهرستان فعالی  می نناید. ت ایظت ایی  -1

رنامه ریزی و ادارا ر  بنیاد مهای انقظب اسظمی استان ستازمان با پی تنهاد م ترک سازمان مدیری  و ب

 زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصوی   واهد رسید.

نظارت بر اجراء : در قال  رارروب های مقرر از ستوی سازمان مدیری  و برنامه ریزی استان، اجرای اسناد  -2

ظمی و با م تارر  دست اا های اجرائی مورد اهتنام بخش ها با راهبری ادارا ر  بنیاد مهتای انقظب است

قرار  واهد یرف . نظارت و رصتتد اجرای ستتند بخش ها در رارروب رویه های جاری دنبال  واهد شتتد. 

 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزارش  واهد شد. ۰نتایج نظارت در مقاطع 

)در رارروب مضامیی مرتبط برنامه هفتا( و  14۵1ل در ستا "د"و  "ب"بازن ری ستند : بازن ری بندهای  -3

 بصورت ساالنه انجام  واهد شد. " "بند 

: با پی تتنهاد م تتترک ستتازمان مدیری  و برنامه ریزی و ادارا ر  بنیاد مهتتای انقظب استتظمی  ۸مظحظه 

مطالعات به استتان زنجان و تصوی  شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از  دمات مهندسیی م اور مجری 

 .. نوان تههیل ران اجرای سند استفادا  واهد شد
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 : نحوه مدیریت و اجرای طرح ) پیشنهادی مشاور (8د

در رارروب رویارد م اررتی محقق  واهد شد.  باغ حلیمدیری  اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی 

انی منهتتتجا و یاپارره مدیری  پایدار منظومه در ایی رویارد جامعه محلی و دستتتت اا های اجرایی در قال  ستتتازم

 روستایی را بر  هدا  واهند داش .   

م تارر  روستاییان در امر مدیری  پایدار روستایی منظومه با توجه به رویاردهای پایداری طرح ره م ارر  

ای در تبییی نندارناپ یر و یتتروری استت . زیرا جامعه محلی نقش تعیییجامعه محلی از الزامات  ن استت ، اجتناب

ها، طرحها و تصتنیا ستازی داشتته و فر یند تحول و پی رف  در سطا روستاها با تظش و روشش جوامع ستیاست 

ییری، م تتاظت و محلی محقق  واهد شتتد. به  بارتی با حضتتور و م تتارر  مردم در فر یند برنامه ریزی و تصتتنیا

 اقدام  واهد شد. ها به درستی شناسایی شدا و برای رفع  نها نارسایی

 

 تعیین نحوه اجرای طرح )سازوکار اجرای طرح با تاکید بر اجرای مشارکتی(

 

اغ بنحوا اجرای طرح م رور بر مبنای رویارد م تتاررتی استتتوار استت  از اینرو تعییی ال وی مدیری  منظومه 

 -به لحاظ تقهینات سیاسی در افق طرح بهتیار یتروری و مها اس . در ایی راستا با توجه ایناه  نلارد طرح حلی

شود. سا تار مدیریتی منظومه اداری در مقیا  بخش  واهد بود، ال وی مدیری  منظومه نیز در ایی سطا تعییی می

و توان به داستت  در ویتتعی  فعلی را می ستتلطانیهشتتهرستتتان  باغ حلیره منطبق بر بخش  باغ حلیهای روستتایی 

تریی مقام منظومه و بخش ،ره بخ تتدار به  نوان ننایندا دول  و  الیبخش تقهتتیا: الف( ستتا تار دولتی منظومه 

شود ره شتود. ب( سا تار مردمی مدیری  منظومه ره دهیار، شورای روستا و شورای بخش را شام  میمحهتوب می

یندا در ایی زمینه دهیار  ندتا وظایف اجرایی و شتتورای بخش و روستتتا وظایف نظارتی دارند. بخ تتدار به  نوان ننا

 ود. شتواند به مدیری  منظومه رن  رند اشارا میدول  وظایفی متعددی دارد ره به بر ی از مهنتریی  نها ره می

 ماموری . حوزا در دول   نومی سیاس  حفظ

 محلی. اقتصاد و اجتنا ی اویاع پی رف  و بهبود در مراقب 

 .مدیری  محلی منظومه بر نظارت

 دامپروری (. و و باغدارینظارت بر امرر اورزی) زرا   

 ت تتویق طریق از  ن نظایر و باشتت اهها ، پاررها تاستتیس و فر ی راههای بویژا راهها ستتا تی بر نظارت

  ودیاری. به مردم

  یریه. جنعی  های و سازمانها به مربو  امور جریان حهی و پی رف  در مها ی ت ری  و مراقب 

مدیری  محلی )  وای اری و محلی امور در  نان رر م تتا و  ودیاری امر به یممرد ترقی  و ت تتویق

 مردم) جامعه محلی (. روستایی ( به

 اسظمی. شوراهای امور بر نظارت

 مربو . مصوبات پی یری و مقررا وظایف اجرای برای بخش ... و رنیهیونها ، شوراها مرت  ت ای 

 دول .  نومی سیاس  جه  در بخش دولتی دست اا های فعالیتهای رردن هناهنگ

 مقامات به استتتانداری طرف از ابظغی دستتتورالعن  های حهتت  بر نیاز مورد ا تبارات بر ورد و بررستتی

 . مربوطه حهابهای ن هداری و و تهلیا مقررات طبق مربوطه
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ره در واقع بخش مردمی مدیری   باغ حلیهنان طوری ره بیان شد از دی ر  ناصر مدیری  منظومه روستایی 

قانون وظایف شوراهای اسظمی،  ۷۵شورای بخش اس  ره رارررد نظارتی داشته و بر اسا  مادا  شتود،محهتوب می

 وظایف و ا تیارات  ن به شرح  ی  اس :
رنبودهای اجتنا ی، ارائه طرحها و پی تتتنهادهای اصتتتظحی به مهتتتاولیی اجرایی منطقه جه  رفع  

 بخش.رفاهی فرهن ی،  موزشی، اقتصادی،  نرانی، بهداشتی و سایر امور

ارائه پاسخ حدارثر  مقامات اجرائی  یربط موظف به بررستی طرحها و پی نهادهای م رور و -تبصترا   

مو د مقرر مرات  جه  انجام اقدامات  ظرف مدت دو ماا به شورا ههتند. در صورت  دم ارائه پاسخ در

 قانونی به اطظع مقامات مافو   واهد رسید.

 یی شوراهای اسظمی روستاهای واقع در محدودا بخش.ایجاد هناهن ی الزم ب 

 نظارت بر شوراهای روستاها به منظور ر ای  وظایف قانونی. 

واقع در محدودا بخش، ح  و فصت  م تاظت و ا تظفات میان دو یا رند روستا یا شوراهای روستایی 

 در مواردی ره قاب  پی یری قضائی نیه .

 روستا اس . ار  از حیطه ا تیارات و وظایف شورای رسیدیی به امور  نرانی بخش ره 

ره به هر دلی  فاقد شورای ایفای وظایف شتورای روستا در مزارع مهتق ، ماانها و  بادیها و روستاهایی 

 باشند.روستا می

ر تتتاورزی، حن  و نق ،  های  نرانیی اری در امور و برنامهت تتتویق مردم بته هنااری و ستتترمایه 

 م هبی بخش.بهداش ، صنایع روستایی و دستی، امور فرهن ی و

ربط جه  مراجع  یبررستتی و تأیید طرح های هادی روستتتاهای واقع در محدودا بخش و ارستتال به 

  تصوی  نهایی.

  جراء مصوبات شورای اسظمی بخشنظارت بر حهی ا 

  های  نرانی بخش.نظارت و پی یری اجراء طرحها و پروها  

ستا تار پی تنهادی مدیری  منظومه از دو بخش  مدیری  فرابخ تی و مدیری  منظومه ت تای  می شود ره 

 دهند. ایی دو در ارتبا  متقاب  باها مدیری  یاپارره منظومه را شا  می
 

 ابخشیالف(: مدیریت فر

های مدیری  روستتتتایی در ایران فقدان مدیری  یاپارره روستتتتایی و وجود ادارات و یای از مهنتریی رالش

رنند و از انهتتجام و ای  ن  میهای مختلف د ی  در امور روستتتایی ههتت  ره به صتتورت بخ تتی و جزیراستتازمان

بخ تتتی تح   نوان مدیری   ،  منظومههناهن ی الزم بر وردار نیهتتتتند از اینرو در ستتتا تار پی تتتنهادی مدیری

های د ی  در مهای  روستایی را بر  هدا  واهد فرابخ تی پی تنهاد شدا ره وظیفه هناهن ی بیی ادارات و سازمان

 شود.راری ادارات در مهای  روستایی پی نهاد میداش  در واقع ایی بخش در جه  ح ف برورراسی اداری و موازی

 بخشی  ارکان و ترکیب مدیریت فرا

فرهنگ و ارشتتاد ، میرا  فرهن ی،  ب منطقه ای، جهادر تتاورزی، فرمانداری،  شتتورای برنامه ریزی استتتان

سایر ادارات و دست اا ، ادارا ر  محیط زیهت ، ادارا  ب و فایتظب، ادارا یاز، نیروی انتظامی، راا و ترابری، استظمی

 های اجرایی
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 ب (: مدیریت منظومه

منظور  نلیاتی رردن رویارد م ارر  از پاییی به باال و  هنچنیی م ارر  جامعه محلی مدیری   منظومه به 

 ریزی، نظارت و اجرای طرح پی نهاد شدا و دارای اررانی به شرح زیر اس .در امر برنامه

 شتتورای  الی مدیری  منظومه،  ارران مدیری  منظومه شتتام  مدیر یا رئیس شتتورای منظومه ،

 .می شود  انهدبیر، شورای اجرایی

 ترکیب ارکان منظومه

تریی مقام دولتی بخش مدیر منظومه: در ستا تار پی نهادی مدیری  اجرایی منظومه،  بخ دار به  نوان  الی

به  نوان مدیر منظومه تعییی شتتدا استت  ره ایی مویتتوع به دلی  وظایف  اتی  ن و هنچنیی حارنی  ایی نهاد بر 

 بخش و در راستای مدیری  هناهنگ و یاپارره پی نهاد یردیدا اس . های دولتی در مقیا  سایر اریان

شتورای  الی مدیری  منظومه: در رارت پی تنهادی با توجه به وظایف متعدد و متنوع بخ داری جه  تنررز 

شتود نهاد/سازمانی تح   نوان سازمان مدیری  منظومه ایجاد یردد ره وظایف و بر اجرای طرح م رور پی تنهاد می

 های  ن صرفا مرتبط با اجرای طرح  واهد بود.  ولی مهو

استتظمی ی  نفر از ا ضتتای شتتورای  دهیار یا  شتتورای اجرایی: ا ضتتای ایی شتتورا مت تتا  از شتتورای بخش و

 و ننایندیان جامعه محلی  واهد بود.  روستاهای منظومه 
ان مردم( با توجه به حضور بخ دار، در سا تار پی نهادی حضور دائا ننایندا جامعه محلی ) به  نوان ننایندی

ریزی و مدیری  شتتود جامعه محلی ) مردم ( حضتتور  ود را در برنامه، با ث می دهیارانا ضتتای شتتورای بخش و 

تر انجام ییرد. در ستتا تار پی تتنهادی شتتورای اجرایی، منظومه احهتتا  رردا و در نتیجه فر یند اجرای طرح ستتریع

 ای را بر هدا دارند:بخش تقهیا شدا ره هر ی  وظیفه ویژا ییری/ تصنیا سازی به سهتصنیا

ر ریزی، هناهن ی را دییری اس  ره وظایف برنامهریزی یای از ارران شورای تصنیاریزی: بخش  برنامهبرنامه

 ها، پی یری رارهای مربو  به طرح و غیرا را  هدا دار  واهد بود. صوص جلهات، دریاف  یزارشات، بازدید

تدویی شدا برای اجرایی شدن نیاز به تامیی ا تبار  باغ حلیهایی ره در طرح منظومه روستایی پروها گذاری:هسرمای

های تدویی شدا و حتی بررسی پی نهادات جدید ی اری مهوولی  ج ب سرمایه برای پروهادارند ره بخش سرمایه

 ی اری را بر  هدا  واهد داش .سرمایه

از ارران شورای اجرایی، بخش  نران و نظارت اس  ره مهوولی  فعالیتهای  نرانی و  یای دی ر عمران و نظارت:

 بر  هدا ایی قهن   واهد بود. باغ حلینظارت طرح منظومه روستایی 

دبیر انه توستعه پایدار منظومه: دبیر انه توستعه پایدار منظومه به ریاستت  بخ دار در بخ داری ت ای  می 

 شود.
 واحد اطظع رسانی و هناه ی و ، مررز اطظ ات منظومه ،  رئیس دبیر انه  سا تار دبیر انه شام

 پ تیبانی اداری منظومه،  واهد بود.

تواند به شیوا های  ی  های م رور میهنچنیی الزم به  رر اس  ره تامیی نیروی رارشناسی برای قهن 

 انجام شود: 

 های دولتی.الف( استفادا از بدنه رارشناسی سازمان

 ج ب نیروی رارشناسی به صورت مهتق  توسط شورای اجرایی. ب(
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 مشارکت جامعه محلی -

، م تارر  جامعه محلی اس . باغ حلییای از مهنتریی رری ستا تار مدیری  پی تنهادی منظومه روستتایی 

  و ستتایی مهتتائای در توستتعه پایدار منظومه ایفا نناید بطوریاه شتتناتواند نقش ویژاایی رری از مدیری  منظومه می

زی ریتواند به برنامهها از طریق جامعه محلی و دریاف  نظرات  نها در زمینه توستتعه منظومه میم تتاظت ستتاونت اا

تواند در اشاال مختلف ها رن  نناید. از اینرو م تارر  جامعه محلی میها و پروهابینانه و  نلیاتی شتدن طرحواقع

ماهه( و هنچنیی استتتفادا از  نها به  2یا  1های زمانی م تتخص )در بازا از جنله ت تتای  جلهتتات با جامعه محلی

 نوان بازوی اطظ اتی مدیری  منظومه در جه  شتناستایی مهتای  و م تاظت صتورت ییرد. ا ضای جامعه محلی 

 شود ا ضاء جامعه محلی از اق ار زیر ت ای  شود.تواند از اق ار مختلف ت ای  شود ل ا پی نهاد میمی

، ننایندا جامعه زار ان، ننایندا جامعه باغداران، ستتتفیدانننایندا جامعه ریش، ننایندا شتتتورا، اردهیت

، ننایندا جامعه فعاالن صتتنایع دستتتی، ننایندا جامعه ستتلف  ران میوا و محصتتوالت زرا ی و باغی

، ن تتتجویانننایندا جامعه دا، ننایندا جوانان، ننایندا جامعه زنان، ننتاینتدا جامعه صتتتنایع راریاهی

ننایندا جامعه معلوالن یا افراد دارای ، ننتاینتدا جتامعه راررنان اداری، ننتاینتدا جتامعته محصتتتلیی

 های  اص.بیناری

 

 

 باغ حلیساختار مدیریت اجرایی توسعه پایدار منظومه روستایی 

 

 

 

 

 

 

 مدیر منظومه 

 ) بخشدار (

 دبیرخانه و شورای اجرایی

 نمایندگان جامعه محلی

 شورای برنامه ریزی استان

 سلطانیهفرمانداری 

 جهادکشاورزی

 آب منطقه ای

 میراث فرهنگی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 راه و ترابری

 نیروی انتظامی

 اداره گاز

 اداره آب و فاضالب

 حیط زیستم

ساایر ادارا  و دساتگااه های 

 شهرستان سلطانیه اجرایی

 

 مدیریت واحد ) یکپارچه ( منظومه

 مدیریت محلی مدیریت فرابخشی

مدیریت اجرایی منظومه 

 روستایی باغ حلی

 برنامه ریزی

 سرمایه گذاری

 نظار  و عمران

مشارکت جامعه 

 محلی
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 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی پیوست 2جدول شماره 

 ردیف
 عنوان فعالیت

 8) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات دستگاه اجرائی مرتبط

1 
اد مررز مدیری  سازماندهی اجتنا ی ت ا  های محلی جه  اجرای پروها های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار منظومه های روستایی )ایج

 و ساماندهی محلی در مررز بخش  با حوزا نفو  تح  پوشش تنامی روستاهای منظومه (

سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / 

 /ادارا ر  رار،رفاا و تامیی اجتنا یبخ داری
 

2 
پایدار منظومه و اشتغالزایی  ی توسعه موزشی، راریاههای م اررتی، ن ه  های تبادل اطظ ات و  شنایی با پروها های اجرای نیازسنجی

 روستایی
  سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / بخ داری

 تههی  در فر یند ا   مجوز های مرتبط با ایجاد راریاا های تولیدی و صنعتی رور  3
سازمان جهادر اورزی، سازمان صنایع و معادن 

 و تجارت
 

  ر اورزی جهاد سازمان ههتند ابنیه سا   ره نیازمند اقتصادی راربریهای ایجاد جه   ر اورزی ادجه سوی از شدا ایجاد تههی  در محدودیتهای 4

  مهای بان  ر اورزی بان  .) ... و بازپردا   نحوا یامی،( م اظت مربو  به  ن و تههی  فر یند پردا   تههیظت و وام بانای به متقاییان روستایی و رفع محدودی  ۰

 مجوز تههی  صدور طریق از شهری و روستایی بیی های راا احدا  طریق از فیزیای هایپیوند تقوی  ۰

 و دستی صنایع فرهن ی، میرا  ر  ادارا

 - ادارا طبیعی منابع ر  ادارا - یردش ری

 ای جادا نق  و حن  و راهداری ر 

 

 تعییی تالیف ارایی موقوفه  ۷
 یاداوقاف و امور  یریه و موقوفه مربوطه، بن ادارا

 مهای انقظب اسظمی
 

۸ 
 یاه  یاستفادا در فعال ییوابط و الزامات برا  یها با ر ا  یههتند، رفع محدود  یعیادارا منابع طب  یریاطراف روستاها ره تح  مد یارای

 یو دامدار یر اورز
  طبیعی منابع ر  ادارا

۹ 
رد  ن در سطا روستا و بخش زیر نظر راریروهی مت ا  از ننایندیان دریاف  ارزش افزودا از معادن واقع در محدودا منظومه و هزینه ر

 فرمانداری، بخ داری و تعاونی دهیاران
  سازمان صنع ، معدن و تجارت

 ر به ح  و فص  مهائ  و م اظتات ناظفعالی  های ناظر به تصنینات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پ تیبان طرح های سرمایه ی اری و پروها های  نرانی، شام  اقدام -1
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 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

اع کد شع

 8عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

 راهبرد:ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی منظومه با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 

  ماندهی کارگاه های سنتی و خانگی بسته بندی حبوبات : سا) پیشران (برنامه اقدام 

 

1 
ایجاد واحدها  ان ی و راریاهی بهتتته بندی 

ورزی ( با محوری  حبوبات ) محصتوالت ر ا

 واحد (  12زنان روستایی )

۰۵۵۵ 3۰ 

 یر باد، قرا بظغ  

رردناب، سر ه 

 ، یوسف  باددیز 

 - جهادر اورزی اولوی  دوم  یر  ر اورزی  رد/ روستا

2 
 موزش شتتیوا های نویی و بهداشتتتی بهتتته 

بندی و  ریته محصول به جامعه روستایی با 

 محوری  زنان

1۵۵  
  یر بادبا مررزی  

 و یوزلدرا سفلی

 متوسط/

 دههتان
 الوی  اول بله ر اورزی

سازمان  -جهاد کشاورزی

 آموزش فنی و حرفه ایی
- 

3 
ایجاد مررز جنع  وری و بازاریابی محصتتوالت 

 بات ()حبو
  یر باد ۰ 22۰۵

 رظن/

 بخش
 - سازمان جهاد کشاورزی الوی  اول بله ر اورزی

 - جهادر اورزی اولوی  دوم  یر  ر اورزی  رد/ روستا  یر باد 3 1۰۵ ایجاد راریاا بوجاری و بهته بندی حبوبات 4

۰ 
ایجاد شرر   دمات پ تیبانی واحدبازاریابی 

 واحد(1و فروش محصول )
 - سازمان جهاد کشاورزی الوی  اول بله ر اورزی رظن / بخش ایوزلدر 3 1۵۵

۰ 
تولید رارتی برای بهتتتته بندی از یتتتایعات 

 ر اورزی
  سازمان جهاد ر اورزی الوی  اول بله ر اورزی  رظن / بخش یوزلدرا 32 14۵۵۵۵
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 توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند  9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 برنامه اقدام ) پیشران (: پرورش ماکیان و طیور بومی با رویکرد ایجاد واحدهای کسب و کار خرد و کوچک 

 

۷ 
ایتتجتتاد واحتتدهتتای 

  ه  پرورش زنبور
۰۰۵۵ 2۸ 

پرن یی، رنه، رنرود، برنقور، ق ظ ، 

امیر باد، ونونان، اقزو ، رن ه، بوجی، 

  رمدر ، رردر ، سبزدر  و رردناب

 الوی  اول  بله ر اورزی روستا/  رد

سازمان جهاد 

ر اورزی و ادارا ر  

 دامپزشای

- 

۸ 
اصتظح نژاد دام سب  

 )اف اری(
1۵۵۵  

الو، قرا سر ه دیز ، یوسف  باد، ساریج

بظغ، یوزلدرا، رردناب، سبزدر ، 

 رمدر ، شاور باد، سلناناندی، 

رردر ،  یر باد، رنرود، 

امیر باد، قزو ، برنقور، ونونان، رارا باد، 

 بوجی، پرن یی

 الوی  اول  بله ر اورزی روستا/  رد
سازمان 

 جهادر اورزی
- 

۹ 
ایتتجتتاد واحتتدهتتای 

 پرورش مرغ بومی
2۰۵۵۵ 2۰ 

بزدر ، شاور باد، سلنان رندی، س

رردر ، رردناب، و سایر روستاهای 

 بخش

 الوی  اول بله ر اورزی رظن / بخش
سازمان 

 جهادر اورزی
- 

 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد مجتمع های گلخانه ای 

1۵ 

ایجاد واحدهای  ان ی 

هتای رور  و مجتنع

یلختتانتته ای تولیتتد و 

 پرورش قارچ

۸۵۵ 2۸ 
سلنان رندی، شاور باد، سبزدر ، 

 رارا باد، رردر ، رردناب، یوسف  باد
 اولوی  دوم  یر ر اورزی روستا/  رد

سازمان 

 جهادر اورزی
- 
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 زائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

 1اجرائی مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

11 
 احدا  یلخانه) صیفی جات (

ایجتاد مجتنع های رور  یلخانه 

 ای

1۰۵۵۵ 3۵ 
یوسف  باد، ،  قرا بظغ، ،یوزلدرا

 و، سرخ دیز سبزدر ، ساریجال
 الوی  اول  یر ر اورزی  رظن / بخش

سازمان 

 جهادر اورزی
- 

12 
متتررتتز جنع  وری و بتتازاریتتابی 

 محصول
 اولوی  دوم  یر ر اورزی رظن/بخش یوسف  باد 3 1۰۵۵

سازمان 

 جهادر اورزی
- 

 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 کسب و کارهای خرد محلی( اشتغال زنان در ) با هدفبا محوریت زنان  برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد کارگاه های کوچک خانگی 

 متوسط/دههتان رردناب،  رمدر  ۰ ۰۵۵۵ اا رشته بریایجاد راری 13
صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تانیلی( و معدن

سازمان صنع  معدن  الوی  دوم بله
 - و تجارت

 رظن/ بخش یوزلدرا ۰ ۰3۵۵ ایجاد راریاا تولید مربای ی  14
صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تانیلی( و معدن

جهاد ن سازما الوی  دوم بله
 - ر اورزی

ایجاد راریاا های  ان ی بهته بندی  1۰
سازمان  الوی  دوم  یر ر اورزی  رظن / بخش رردر سبز در ،  شاور باد، 12 ۹۵۵ ییاهان دارویی

 - جهادر اورزی

1۰ 

ایجتاد واحتدهتای رور  صتتتنایع 
تبتدیلی و تانیلی در زمینه فر وری 
ستتتیتت  زمینی ) ریپس و ستتتایر 

 فر وردا ها (

 متوسط/ دههتان  یر باد 3 1۵۵۵
صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تانیلی( و معدن

سازمان  الوی  دوم بله
 - جهادر اورزی

ا )ب ایجتاد رتاریاا تولید ریپس میوا 1۷
فرارظن/شهرستان  یوزلدرا،  رمدر  1۵ ۸۵۵۵ تارید بر میوا سی (

 و استان

صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تانیلی( و معدن

سازمان صنع  معدن  الوی  دوم بله
 - و تجارت

ایجاد و فعال سازی راریاا های  1۸
سازمان  الوی  دوم  بله ر اورزی متوسط/دههتان  یر بادو  سلنان رندی، رارا باد 3 1۵۵۵ روستایی تولید لبنیات

 - جهادر اورزی



 2۹ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

 اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله( : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 
 نیاز

میلیون 
 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع عملکردی  
8 

کد موضوعی طرح 
2 

کد 
کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح در 
 4سطح بخش 

کد دستگاه 
 1اجرائی مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

شاور باد،   رمدر ، سلنان رندی،  2۵ ۰۵۵۵ ایجاد راریاا تولید البهه ) یاطی( 1۹
 رردر ، رردناب، رارا باد 

فرارظن/شهرستان و 
 استان

صنع  و معدن و 
سازمان صنع   الوی  دوم بله تجارت

 - معدن و تجارت

 مان یافته گردشگری روستاییراهبرد:  توسعه ساز 
  ایجاد و ساماندهی کلبه های ) کاشانه های ( روستایی  محور گردشگری مرکز و جنوب غربی منظومه8برنامه اقدام : 

2۵ 
رفاهی بوم یردی و  –ایجاد مرارز اقامتی 

در    مادا ستتازی راشتتانه های روستتتایی
 واحد( ۷محور یردش ری            )

 2۵۵۵۵ 24  

دشتتت ری جنوب غربی متحتور یر
)شتتتتتاتتتور بتتتاد، یتتتوزلتتتدرا 
ستتتفتتلتتی،رردر ، رمتتدر (محور 
یردشت ری شتنال و شتنال شتتر  
 منظومه )برنقور، پرن یی، اقزو  (

فرارظن/شهرستان و 
 استان

 الوی  اول بله یردش ری

سازمان میرا  
فرهن ی، یردش ری 
و صنایع دستی 

 استان 

- 

 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  توسعه زیرساخت ها، امکانات و خدمات پشتیبان گردشگری2برنامه اقدام : 

21 
ایجاد رستوران های محلی و واحدهای 
ارائه غ ای  ان ی و فر وردا های بومی 

 واحد( 3)

3۵۵۵   12 
سر ه دیز ، یوسف  باد، یوزلدرا 

 سفلی 
فرارظن/شهرستان و 

 استان
 الوی  اول بله یردش ری

سازمان میرا  
ن ی، یردش ری فره

و صنایع دستی 
 استان 

- 

22 
ایجاد اورهانس جادا ای در فواص  
 مناس   وشه های یردش ری

 واحد( 1) 

 2۰۵۵ 4  
محور یردش ری جنوب غربی 

 )یوزلدرا (
فرارظن/شهرستان و 

 استان
 الوی  اول بله یردش ری

شباه بهداش  و 
  درمان

- 

23 
تجهیز مرارز بهداشتی برای ارائه  دمات 

 واحد( 2) اورهانهی 
 4۵۵۵ ۰  

محور یردش ری جنوب غربی 
 )یوزلدرا(

 محور یردش ری مررز ) یر باد(

فرارظن/شهرستان و 
 استان

 الوی  اول بله یردش ری
شباه بهداش  و 

 درمان
- 

24 
ایجاد واحدهای  دمات توریهتی مدرن 
برای بازاریابی فروش تور و  تور یردانی و 

 و محلی(تبلیغات )در مقیا  ملی 
 یوزلدرا سفلی   1۵  ۰۵۵۵

فرارظن/شهرستان و 
 استان

 الوی  اول بله یردش ری

سازمان میرا  
فرهن ی، یردش ری 
و صنایع دستی 

 استان 

- 
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 وستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های ر 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 
 نیاز

میلیون 
 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع عملکردی  
8 

کد موضوعی 
 2طرح 

کد 
کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 
در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 
 1مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

2۰ 
احدا  فروش اا های  ریه محصوالت 

 واحد(2محلی، فرهن ی، صنایع دستی )
 یوسف  باد،  یر باد 4  2۵۵۵ 

فرارظن/شهرستان و 
 استان

 الوی  اول بله یردش ری
سازمان میرا  فرهن ی، 
یردش ری و صنایع 
 دستی استان 

- 

2۰ 
بازسازی حنام قدینی برای توریه  

 درمانی
  رمدر  ۰ 3۵۵۵

فرارظن/شهرستان و 
 استان

 الوی  اول بله یردش ری
سازمان میرا  فرهن ی، 
یردش ری و صنایع 
 دستی استان 

 

 راهبرد: توانمند سازی جامعه محلی با محوریت زنان برای مشارکت فعال در توسعه پایدار روستایی 

 برنامه اقدام : ایجاد خوشه تخصصی صنایع دستی 

2۷ 
ایجاد و فعال سازی صنایع دستی 

 قالی و یلیا بافی(  ان ی و بومی)
 واحد  ان ی( ۷۵) 

 ۰2۰۵۵ 3۰ 

سبزدر ، سلنان رندی، رارا باد، 

رردر ، رردناب، یوسف  باد، سر ه 

 دیز 

فرارظن/شهرستان و 

 استان

صنع  ) با 

الوی  صنایع 

تبدیلی و 

تانیلی( و 

 معدن

 الوی  اول بله
سازمان صنع  معدن 

 و تجارت
- 

 ایجاد مررز  موزش صنایع دستی 2۸
 

 یوزلدرا سفلی ۰ 1۰۵۵ 
فرارظن/شهرستان و 

 استان

صنع  ) با 

الوی  صنایع 

تبدیلی و 

تانیلی( و 

 معدن

 الوی  اول بله
سازمان میرا  

فرهن ی، یردش ری و 

 صنایع دستی استان

- 

2۹ 
ایجاد بن اا تأمیی مواد اولیه و  ام ، 

جنع  وری، بازاریابی و  ریه 
 مصنو ات دستی

 یوزلدرا سفلی ۰ 1۰۵۵ 
فرارظن/شهرستان و 

 استان

صنع  ) با الوی  

صنایع تبدیلی و 

 تانیلی( و معدن

سازمان صنع  معدن  الوی  اول بله

 و تجارت
- 



 31 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

 گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه  9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغا

 ل نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

ح در طر

سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

 1اجرائی مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

3۵ 

 موزش جامعه محلی و 
تههیل ری اجتنا ی برای 
تواننندسازی افراد و نحوا 

استفادا از قابلی  ها و اماانات 
 موجود

 الوی  اول  یر وزش م متوسط / دههتان تنام روستاها ۰ 11۰۵
ادارا ر  رار، رفاا و 
 تامیی اجتنا ی

 

 ) راهبرد: استفاده از ظرفیت های اقلیمی برای تولید انرژی های تجدید پذیر ) انرژی باد 

31 
ایجتتاد شتتتباتته مزارع توربیی 

 بادی
 رردر  4۰ ۸۵۵۵۵۵۵

فرارظن / شهرستان 

 و استان
 بله صنع 

الوی  

 دوم

بخش  – وزارت نیرو

  صوصی
- 

 راهبرد: توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن 

 برنامه اقدام ) پیشران (: مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی   

32 

درن سازی اماندهی و  مس

واحدهای دامداری روستایی 

 در مقیا   ان ی

۰۵۵۵ 1۰ 
تنامی روستاهای با بیش 

  انوار 2۵از 

 متوسط/

 دههتان
 بله ر اورزی

الوی  

 دوم 

سازمان جهاد -

 اورزیر 

 سازمان دامپزشای-

- 

33 
ایجاد شرر    دمات 

 دامپزشای وپ تیبان دامداری
 بله ر اورزی رظن / بخش یوزلدرا ۰  3۵۵۵

لوی  ا

 اول
 - سازمان دامپزشای-

 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه زنجیره فعالیت های باغداری و افزایش تولید 

34 
ایجاد و توستتتعه باغات پرورش 

 ی  محندی
3۷۵۵ 12 

سلنان رندی، یوسف 

  باد، سبزدر ، یوزلدرا
 بله ر اورزی متوسط/ دههتان

الوی  

 اول

سازمان 

 در اورزیجها
- 
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 ی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستای 9جدول شماره 

  نوان طرح ردیف

ا تبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 مح  اجرا

 نام روستا

رد شعاع 

 1 نلاردی  

رد 

یو ی مو

 2طرح 

رد رار فریی 

 3محوری 

الوی  طرح 

در سطا 

 4بخش 

رد دست اا اجرائی 

 ۰مرتبط 

 توییا

 ۰دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

  ۸3۰۵۵ اصظح و نوسازی باغات 3۰

رنه،رنرود، برنقور، ق ظ ، 

ونونان، رمدر ،رردر ،رردناب، سبزدر ، 

 یوزلدرا

 - سازمان جهادر اورزی الوی  اول  یر ر اورزی  رظن / بخش

 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  فعالیت زنبورداریزنجیره برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه 

3۰ 
ایجتاد و توستتتعه واحدهای 

 زنبورداری
3۵۵۵ 12 

 رمدر ، سبز در ، سر ه دیز ، رردر ، 
 رردناب، 

 - سازمان جهادر اورزی الوی  اول بله ر اورزی روستا/  رد

 توسعه کشاورزیراهبرد : 
 برنامه اقدام ) پیشران (: مدیریت و بهره وری منابع آب 

3۷ 

رتقای شتتا ص بهرا بروری ا
  ب از طریق:

  موزش -الف
  نلیات اجرایی-ب

       تنام روستاهای بخش باغ حلی  



 33 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

 ادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتص 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
عملکردی  

8 

کد 
موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرین 
محوری 

9 

الویت 
طرح 
در 

سطح 
بخش 

4 

کد دستگاه 
 1اجرائی مرتبط 

 توضیح
 1 دارد

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

 1-الف

 رظ  های  موزشی و ترویجی در مویو ات زیر:بریزاری  -الف

 بهبود مدیری -محصتتوالت  رقا رییتغ-رود دهی)تغ یه( اصتتظح برنامهتوستتعه یلخانه،  -
هرز،  ین راش ، رنترل    فها یماش ی،یزم هیته یزمان راشت ، نحو ههای زرا ی )
 داتیانجام تنه و ب مصرفی  دیرمفیغ شنا   مصارف-(و ...... های ناریبمبارزا با  فات 

 خیث  اصتتظح تارم ی ب مصتترف راهشی برا یزرا  اتیاصتتظح  نل- رنترل  نها یبرا
 یاز رو شهای)اریاصظح روش  ب-یی ر   ن ا یاجرا مثظ  ر   وایشت رییتغ- ر ت 
  یریبا اصتتظح مد هنراای اریاصتتظح رو ش  ب-ی( اری ب یینو یها به ستتامانه یستتنت

 ادوات، ایمانند تنظ عاتیراهش یا یالزم برا داتیتنه-ی زرا  اتیمصترف رود و  نل
 رایزنج جادیو ا یفر ور یواحدها جادیمناستت ، ای بند اصتتظح زمان برداشتت ، بهتتته

مصرف  بدس  دنیتا رس محصتول از زمان برداشت  عاتییتاراهش - تا مصترف دیتول
ی  راهاارهای از مخاطرات بخش ر تتاورز ی هتتارات ناشتت رودها و یی ب تتو- رنندا

الت، مقابله با سترمازدیی محصتوالت )استتفادا از دمندا ها، تغییر واریته و رقا محصو
 تغییر رهیا روددهی،ایجاد بادشای ها و تقویا  بیاری و ...(

11۰۵  

تنام روستاهای 
 بخش باغ حلی

)پهنه بندی جهاد 
 ر اورزی(

  یر ر اورزی رظن/بخش
الوی  
1 

سازمان 
 یجهادر اورز

سازمان فنی و –
 حرفه ایی

 

 برنامه عملیات اجرایی  -ب

 12 2۰2۰۵۵ تجهیز ارایی به سیهتا  بیاری تح  ف ار 1ب 

 یر باد، سر ه 

  لیادیز ، یوزلدرا 

سفلی، یوسف و 

، ، قرا بظغ باد

رارا باد، لی  باد، 

 ساریجالو

متوسط/ 

 دههتان
  یر ر اورزی 

الوی  

 دوم

سازمان 

 جهادر اورزی
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 ی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائ 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغا

 ل نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 

ائی کد دستگاه اجر

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

  ۸۵۵۵ اجرای سیهتا را ف ار 2ب 

 قزو ، امیر باد،بوجی، پرن یی، سلنان رندی، 

، رردر سبزدر ،  رمدر ، رردناب، شاور باد، 

 ونونان، برنقور، رنه ، رنرود

 الوی  اول  یر ر اورزی  رظن / بخش
سازمان 

 جهادر اورزی
- 

 3ب 
ای اجرای طرح یاجار تی در روستاهای دار

 جنعی  فصلی و غیر ساری
  

پرن یی، رنرود، رنه، برنقور، ق ظ ، ونونان، 

 امیر باد، اقزو ، بوجی، رن ه، اقزو ، 
 الوی  اول  یر ر اورزی  رظن / بخش

سازمان 

 جهادر اورزی
- 

  :یو خدمات یتعاون ،یصنف یتوسعه واحدهاراهبرد   

1 
ایجاد ال وی نظام بهرا برداری )شرر  

 لید روستایی(تعاونی تو
1۵۵۵ 1۵ 

یوزلدرا، ساریجالو، رردناب، سبزدر ، سلنان 

رندی، شاور باد، رردناب، قرا بظغ،  یر باد، 

 یوسف  باد، سر ه دیز ، رارا باد

 الوی  اول  یر ر اورزی متوسط / دههتان
سازمان تعاون 

 روستایی
 

2 
ایجاد اتحادیه تعاونی تولید روستایی در 

 سطا شهرستان یا منطقه
 الوی  اول  یر ر اورزی متوسط / دههتان تعاونی های تولید ایجاد شدا ۰ ۰۵۵

سازمان تعاون 

 روستایی
 

 ۰ 1۵۵۵ ایجاد تعاونی یردش ری 3
یوزلدرا،  رمدر ، شاور باد، رردر ، برنقور، 

 پرن یی، اقزو 
 الوی  اول بله یردش ری متوسط / دههتان

ادارا ر  تعاون، رار و 

 رفاا اجتنا ی
 

 3 1۵۵۵ ایجاد شرر  تعاونی فرش دس  باف  4
به مررزی  یوزلدرا و  ضوی  دارندیان رارت 

 فرش بافی و قالی بافی
 متوسط / دههتان

صنایع 

 دستی
 الوی  اول  یر

ادارا ر  تعاون، رار و 

 رفاا اجتنا ی
 

 یوزلدرا 4 1۵۵۵ ایجاد واحد  دماتی حن  و نق  )باربری( ۰
فرا رظن 

 شهرستان و باالتر
 الوی  دوم  یر  دمات

سازمان حن  و نق  و 

 پایانه ها
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 چارچوب. 3: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی، مراجعه شود به صفحه  9توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -1

 9ره جدول شما 1توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9پیوست جدول شماره دستگاه اچرایی 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 تحقق طرح در روتاا مدت توسعه ر   محصوالت تجاری پربازدا ) ز فران، ی  محندی ( 1

 تحقق طرح در روتاا مدت ییروستا دستی صنایع تولید راریاههای ایجاد جه  تههیظت ا طای 2

در روتاا مدت تحقق طرح اقامت اا های بوم یردی ایجاد و تجهیز جه  تههیظت ا طای 3  

4 

 طیور، و دام ن هداری صحیا اصول زمینه در ی موزش بریزاری دورا های

 دام جای اا اصظح نژاد و اصظح

 ... و

 تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) روتاا مرت، میان مدت و بلند مدت (

 

۰ 

 محصوالت به زرا ی ر   ال وی تغییر  موزشی  جه  بریزاری دورا های

 و ی  دارویی، ییاهان ی  محندی، ز فران، حبوبات، نظیر پربازدهو تجاری 

 .. و باغداری توسعه

 تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) روتاا مرت، میان مدت و بلند مدت (

مانی برنامه ) روتاا مرت، میان مدت و بلند مدت (تحقق طرح تدریجی و در مقاطع ز  بی ماهیان سرد پرورش واحدهای ایجاد جه   موزشی بریزاری دورا های ۰  

 تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) روتاا مرت، میان مدت و بلند مدت ( رور  و بزرگ دام دامپروری واحدهای توسعه ۷

) روتاا مرت، میان مدت و بلند مدت (تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه  ر اورزی محصوالت فر وری و بهته بندی واحدهای ایجاد ۸  
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 : : فهرس  پروها های  نرانی 4جدول شنارا 

 یح توسعه پایدار منظومه های روستایپیوس  سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طر

 اهداف پروها  نوان پروها ردیف
 نوان 

 فص 

 نوان 

 برنامه

ا تبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 مح  اجرا

 نام روستا

ت 
دس

ی
رائ
اج
اا 

ها 
یاز
ش ن

 پی
ت و

اما
الز

 

ی 
رد
لا
 ن
ع 
عا
 ش
رد

1 

ها 
رو
  پ
وی
ال

2 

د 
دار
ا 
یی
تو

3 
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 راهبرد: برنامه ریزی برای حفاظت سرزمینی و سکونتگاه های واقع در محدوده های آسیب پذیر 

  برنامه اقدام : انجام مطالعات و اجرای طرح های حفاظتی 

 

 

 
1 

لعات انجام مطا

اجرایی -تفصیلی

 بخیزداری در حویه 

های  بخیر  باالدس  

 )سرشا ه ها( 

در حوزا  بخیز 

 منظومه

 

رنترل ستتتی ،فرستتتایش،حفاظ  از -

ارایتتتی،احیاء و افزایش توان تولیدی 

متراتع،جلوییری از ستتتیر قهقهرایی 

مراتع افزایش میزان  بدهی ر نه ها 

 و راهها و ....

 محیطی
مطالعات 

  بخیزداری
 

یه های  بخیر حو

 م رف بر منظومه

ادارا رتت  منتتابع 

طتتبتتیتتعتتی و 

  بخیزداری استان
یرورت حفظ و احیاء 

منابع طبیعی و 

جلوییری از  هارات 

و   مالی و جانی
توجیه فنی لزوم 

اجرای پروها های 

 منابع طبیعی

رظن / 

 بخش

اولوی  

 اول
  یر

2 

اجرای طرح های 

 بخیزداری جه  

مدیری   ب های 

 سطحی

 را  ب و جبران رنبود  ب  ی -
تغتت یتته مویتتتعی ستتتفرا  بهتتای -

 زیرزمینی

 جلوییری از ایجاد سیظبهای مویعی-

 محیطی
 نلیات 

  بخیزداری
 

روستاهای 

روههتانی و 

حاشیه رود انه 

زنجان رود در 

بخش میانی 

 منظومه

ادارا رتت  منتتابع 

طتتبتتیتتعتتی و 

  بخیزداری استان

رظن / 

 بخش

اولوی  

 اول
  یر

3 

 رتعداریتهیه طرح م

 )مطالعات(

 

احیتتا  و  جلوییری از نتتابودی مراتع، 

بازسازی مراتع به منظور اماان تولید 

 لوفته   مورد نیاز دام های منظومه و 

 تولید ییاهان دارویی

 

 محیطی
مطالعات 

  بخیزداری
 

تیپ های مرتعی  

شنال و شنال 

 شر  منظومه
 

ادارا ر  منابع 

طبیعی و 

  بخیزداری استان

 اء مراتعیرورت احی
رظن / 

 بخش

اولوی  

 اول
  یر
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 : : فهرست پروژه های عمرانی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی 4جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

شعاع کد 

 8عملکردی 

الویت 

پروژه 

2 

توضیح 

 9دارد 

1 2 4 ۰ ۰ ۷ ۸ 1۵ 11 12 

  رفاهی، بهداشتی، آموزشی در سطح روستاها با استفاده از اعتبارات عمرانی و مشارکت جامعه محلی-توسعه خدمات زیستی، عمومی  :راهبرد 

1 
وزیع تبههازی وارتقاء ریفی  شباه 

 روستایی ) شباه  ب شرب (در  ب

 روستا ۹  اسط

  بتوزیع  شباه بههازی زیرسا تی

  شامیدنی
 

، رندی سر ه دیز ، رارا باد،  یر باد، شاور باد، سلنان

  رردر ،  رمدر ، رردناب، ساریجالو

 فایظب و  ب

 روستایی

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول

  یر

تعویض شباه توزیع  ب روستایی )  2

 روستا ۰ سطا شباه  ب شرب (در
 زیرسا تی

  ب شباه بههازی

  شامیدنی
 

بوجی، برنقور، رن ه،  قزو ، ونونان، ق ظ ، رنه، رنرود، 

 امیر باد،  لی  باد، سبزدر 

 فایظب و  ب

 روستایی

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

 رندی  رمدر ، شاور باد، سلنان  حفر راا برای تامیی  ب زیرسا تی تامیی  ب شرب 3
 فایظب و  ب

 روستایی

 / سطمتو

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

احدا  شیر برداش  ایطراری  4

 جه  تامیی  ب و  تش ن انی
 زیرسا تی

احدا  شیر برداش  

 ایطراری
 یوزلدرا 

 فایظب و  ب

 روستایی

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

۰ 

 شباه تقوی  و تعنیر و بههازی

سطا تنامی روستاهای  در بر 

 واجد شرایط

 زیرسا تی
و تقوی  شباه  بههازی

 بر 
 

تنامی روستاهای واجد شرایط ) سر ه دیز ، سبزدر  و 

) ... 

 / متوسط ادارا ر  بر 

 دههتان

 اولوی 

 اول

  یر

 احدا  سالی ورزشی ۰
 زیرسا تی

 یوزلدرا   ورزشی -فرهن ی 
سازمان ورزش 

 و جوانان

اولوی    رد/ روستا

 اول

  یر

 زیرسا تی احدا  مدرسه ابتدایی ۷
درسه و تقوی  احدا  م

 زیرسا   های  موزشی
 رظسه ۰رظسه،  رمدر  ۰شاور باد 2۷۸۵۵

سازمان 

 نوسازی مدار 
 متوسط/بخش

الوی  

 اول
  یر
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 : : فهرست پروژه های عمرانی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله( 4جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
نوان ع

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

کد شعاع 

 8عملکردی 
الویت 

 2پروژه 

توضیح 

 9دارد 

1 2 4 ۰ ۰ ۷ ۸ 1۵ 11 12 

۸ 

 تجهیزو توسعه اماانات بهداشتی در

و  انه های  درمانی - بهداشتی مرارز

 ( دههتان مرارز)  بهداش 

 زیرسا تی

اسیست  تجهیز و 

 -بهداشتی مرارز

 درمانی

 

شاور باد، یوزلدرا،قرا بظغ،  یر باد، سر ه 

یوسف  باد مدر ،قرا بظغ، دیز ، رارا باد، ر

 ساریجالو

 بهداش ، شباه

 رفاا و درمان

 اجتنا ی

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

۹ 
بههازی و توسعه رالبدی فضاهای 

 (درمانی )  انه بهداش   –بهداشتی 
 زیر سا تی

 تجهیز و تاسیس

 -بهداشتی مرارز

 درمانی

 سبزدر  

 بهداش ، شباه

 رفاا و درمان

 اجتنا ی

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

 پنپ یاز  احدا  پنپ یاز زیرسا تی ایجاد و احدا  پنپ یاز 1۵

شتتترر  پاالیش و 

نفتی  پتتختتش مواد

 استان

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

11 

مخابراتی –ت ارتباطی توسعه  دما  

) تقوی  پوشش  نتی دهی اینترن  و 

 تلفی هنراا(

 زیرسا تی
بههازی و تقوی  

 زیرسا   های مخابراتی
 شاور باد، سبزدر  

ادارا ر  په  و 

 مخابرات

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول
  یر

12 

ارتبا  روستایی  واحد دفتر   4 تاسیس

 (ITC  ) 

 

 زیرسا تی
 ردفت واحد  4 تاسیس

 ( ICTارتبا  روستایی ) 
 ساریجالو، سبزدر ، سلنان رندی، رردناب 

په  و  ر  ادارا

 خابراتم

 / متوسط

 دههتان

 اولوی 

 اول

  یر

13 
واحد   1۵۸۵ مقاوم سازی و نوسازی

 مهای روستایی
  مهای نوسازی ساونت اهی

مهاری روستایی واجد شرایط در تنامی 

 روستاهای منظومه
 تاروس/  رد مهای بنیاد

 اولوی 

 اول

  یر
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 فهرست پروژه های عمرانی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(:  4جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرائی

کد شعاع 

 8دی عملکر
الویت 

 2پروژه 

توضیح 

 9دارد 

1 2 4 ۰ ۰ ۷ ۸ 1۵ 11 12 

14 
توسعه شباه راا های ارتباطی درون منظومه 

 ) جادا بیی روستایی ( ای بههازی
 سبزدر ، سر ه دیز   سازی راا ساونت اهی

 نق  و حن 

 ای جادا
 بخش/ رظن

 اولوی 

 اول

  یر

 ساونت اهی اجرای طرح هادی 1۰
بههازی باف  

 دی روستاییرالب
 

 رمدر ،  یر باد،سبزدر ، سر ه 

 دیز ، شاور باد، قرا بظغ، 
  یر الوی  اول روستا/  رد بنیاد مهای

 ساونت اهی ایجاد شباه فایظب 1۰
بههازی باف  

 رالبدی روستایی
  انوار 2۵تنام روستاهای باالی  

 فایظب و  ب

 روستایی

 اولوی  روستا/  رد

 اول

  یر
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  : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی( : 1جدول شماره 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 شماره

 طبقه بندی
 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا 

 اعتبار میلیون ریال

 سال دوم سال اول
سال های 

 بعد
 جمع

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ 

    * یاهاله دستی صنایع و یردش ری فرهن ی، میرا  سازمان یردش ری 2

 زیرسا تی 3
  راهداری سازمان یردش ری و فرهن ی میرا  سازمان

 روستایی فایظب و  ب جادا نق  و حن  و

 یاهاله
 *   

 ساونت اهی 4
 - - جادا نق  و حن  و راهداری سازمان مهای بنیاد

 ای منطقه  ب ادارا
   *  یاهاله

   *  دوساله - ای منطقه  ب طبیعی منابع ادارا محیطی ۰

3و سه ساله و بی تر  2، دوساله 1تولید  واهد شد. * رد دوران اجرا : یاهاله  4با استفادا از جدول شنارا  ۰جدول شنارا 



 

 
 

 


