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 ه و کلیات مقدم: 8

 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

ارتباطهات، توهو ت روستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متاثر از جریان وسیع تغییرات فناورانهه و 

ههای وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده اند. از آن سو سرمایه گذاری ههای گتهترده در زیرسها  

کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده اس . این تغییرات به گونهه ایته  کهه سهطت انتظهارات در جامعهه 

بیشتری پیدا کرده اس . با همه این تغییرات اجتماعی سها تار تولیهد و روستایی به جامعه شهری همتویی و قراب  

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات مودودتری بوده اس . 

. البته رشد صرفا بهر مبنهای سهرمایه رشد اقتصاد روستا بر دو موور رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری متکی اس 

امل تولید شده و بازده سرمایه گذاری متا رتر را کاهش می دهد. لهذا گذاری به سرع  مشمول قاعده بازده نزولی عو

 رشد روستا به صرف انجام سرمایه گذاری جدید به سرع  متوقف می شود.

وری درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابتته به ارتقا و رشد بههره ۰۵ از بیش رشد اقتصاد مطالعات اساس بر 

زمینه های سرمایه گذاری در روستاها را می توان از طریق قابلی  سنجی و تولیل تنگناهها و سهایر مظحظهات  .اس 

و به تبهع آن توهول در روسهتا را بها  اقتصاد روستا رشدنظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه های مختلف فرآیند 

 تتریع نمود.سرمایه گذاری های جدید 

س  گذاری برای ارتقا بهره وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پهروژه ای و تقریبها یه  سرمایه گذاری و سیا 

 متوقهف یها و کاهنهده عوامهل توان می کلی بندی دسته ی  در بعدی نیازمند رویکرد سیتتماتی  و فرآیندی اس .

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

در و توول در آن نیهز از ارکهان توهو ت اقتصهادی و اجتمهاعی  اس  کشاورزی موور اصلی اقتصاد روستااز آنجا که 

 ، بخش مهمی از توول بهره وری به توول بهره وری در بخش کشاورزی وابتته اس .روستاها موتوب می شود
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

ره وریبه ارتقا  
 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار شکاف 
تولید تا  قیمتی
و قیم   مصرف

های با تغییرات 
 گتترده

وجود دارد و بخش مهمی از ارزش افهزوده  مزرعه و قیم  مصرف کننده درقیم   ی بینفاصله معنی دار
بخش کشاورزی را از روستا  ارج و نصیب واسطه ها می کند. این شکاف به کاهش درآمد و انگیزه ههای 
سرمایه گذاری روستاییان منتهی می شود. تغییرات شدید قیم  نیز عظئم اشتباه به کشاورزان می دههد. 

 رایند تار عنکوبتی قیم  در بیشتر موصو ت رخ می دهد  به دلیل فقدان توان سیاس  های اصظحی، ف

2 
مقیاس  رد فعالی  

ها در بخش 
 کشاورزی

گیری سیاس  گهذاری صهنعتی بهزرق مقیهاس در تاثر از قانون تقتیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلم
مقیاس  و کوچ  تر نیز شده اس .در روستاها بتیار کوچ   تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

و مبنهای  نباشهدمهورد نظهر از تولید در بتیاری از موارد هدف اقتصادی  کوچ  تولید موجب شده اس 
نظهر  از  و بهای تمام شده موصو ت در دامنه اقتصادی آن قهرار نگیهرد. فعالی  صرفاً معیشتی می باشد

ه این اس  کهه زمهین کشورهای در حال توسعبخش کشاورزی امل اصلی بیکاری در وع ، ازوالتر گالنتون
  نمی تواند جمعی  روز افزون روستاها را به کارگیرد 

3 
تقلیل  و مودودی 
 منابع آبی

تغییهرات اقلهیم و موهدودی  بهارش در سهه دههه  .های مووری اقتصاد روستا اس ه از ارکان و نهاداب 
افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گتترش اراضی زیر کش  آبهی بها ح هر  ،گذشته

از طرفی عدم انتشهار و تعمیهق فنهاوری ههای کهاهش  و به این سو ۰۵چاه های مجاز و غیرمجاز از دهه 
ز یکی از عوامل مووری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا ادر بخش کشاورزی با فقدان بازار آب مصرف آب 

. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی می توان تولیهد را دو تها سهه مول فعالی  های کشاورزی اس 
 برابر نمود.

4 

و  ها وجود دستگاه
 انمتولی

سیاستگذاری 
 روستاناهمتو در 

از جملهه نهادههای اثهر گهذار در  روستایی و ... فاضظب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب جهاد کشاورزی،
 دستگاهی و فقدان سیاسه  گهذاری متهوازن بین هماهنگی متئله توسعه روستا هتتند. ر دادتوول و 
 ویی سیاس  گذاری ها در حوزه روستا شده اس همت عدم موجب

 

۰ 
کمبود نیروی 
انتانی ماهر و 

 متخصص

پهایین بهودن سهطت  شهود.در اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می
سواد و تخصص کشاورزان و سن با ی کشاورزان و درآمد کم آنان در  کنار پارادایم ذهنی مقاوم و سخ  
آنها به تغییر رفتاری  و کش   ود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شهکاف سها تاری و 

باشهد  از آن سنتی گراهای دیرینهه می رفتاری بین این دو دسته گردیده و چون مال  و تمل  زمینها نیز
باشند یا با عدم کنهار دسته دوم یا مجبور به تغییر الگوی فکری و رفتاری و کنار آمدن با سن  گراها  می

های  انتهانی و  آمدن و سرکوب  ود، به سر وردگی و مهاجرت نیروی کهار مهاهر، کهارآفرین  و سهرمایه
درصهد 3گردد. در آمریکا فقه  وری پایین  مییر ماهر و با بهرهح ظ باف  جمعیتی  سن  گرا  و اکثرا غ

 33جمعی ، کشاورز و روستا نشین هتتند که ضمن تأمین نیاز دا لی، صادر هم می کنند اما در ایهران 
 هنوز غالباً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می برد.   اشتغال در بخش کشاورزی درصد 

فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دس  به تغییهر روستاییان با توجه به شیوه 
الگوی سنتی و  کاش  موصو ت جایگزین و پربازده همانند  گلههای زینتهی، دارویهی، زع هران و سهایر 

 پردازند.موصو ت کشتی دیگر  می

۰ 

عدم مدیری   و 
نظارت متتمر و 

برقراری عدال  بین 
نتلی در بهره 

از منابع برداری 
 طبیعی

با توجه به این که منابع آب،   اک،  چراگاه ها و مراتع جزء منابع نتل فعلهی و آینهده مهی باشهد بایهد 
عدال  بین نتلی به گونه ای باشد که نتل حاضر مجبور به فداکاری  ود به ن ع  نتل آینده یا تضهعییع 

قاعده طظیی، از همان دس  کهه مهی های آتی با مصرف بیش از حد نتل فعلی نشود و به قول حق نتل
گیری  از همان دس  نیز پس دهی. متاس انه فقدان سیاس  گذاری اصولی و مدیری  و نظهارت بهر ایهن 

های جدی به این منابع دارای آستانه های تجدید ناپذیری زده که انتظار می رود در منابع  دادی، آسیب
 ویم.در آینده نه چندان دور با بوران منابع مواجه ش

۷ 

 به غالب توجه
 و رفاهی  دمات

 بجای زیرسا تی
 گذاری سرمایه

 در اقتصادی
 روستاها

دول  سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه های زیرسا تی و رفاهی روسهتاها انجهام داده ولهی بها ایهن 
وجود میانگین درآمد روستا افرایش متناسبی نداشته اس . در چند دههه گذشهته نگهاه غالهب بهه حهوزه 
د ال  دول  در روستا تامین نیازهای رفاهی و زیرسا تی بوده اسه  و توانمندسهازی و فرفیه  سهازی 

 اقتصادی انها مورد تاکید نبوده اس . 
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

ره وریبه ارتقا  
 مکانیزم و تبعات

۸ 
عدم وجود 

کارکاههای کوچ  
 مقیاس 

در روستاهای ایران  بر  ظف سایر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه، کارگاهای کوچ  مقیاس بتهیار 
کم و به ندرت وجود دارد. . عل  این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و اگهاهی کهافی روسهتاییان و 

آنها از نظر مالی گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمای ، پشتیبانی و ترغیب 
 و علمی از سوی متئولین ذی رب  می باشد. 

۹ 
تله نهادی 

کشاورزی و تولید 
 سنتی

متاثر از عوامل پیش گ ته نهادی، نظام تولید در روستا ها سنتی و کمتر متاثر از توهو ت فناورانهه بهوده 
آن ت اوت معنی داری با اس . در بر ی بخش ها به عنوان مثال در حوزه دام سب ، شیوه پرورش و بازده 

 چندین دهه و قرن گذشته ندارد

 

برای تخفیف یا محدود نمودن آثار عوامل کاهنده بهره وری راه حل آسان و سریعی وجود ندارد که جمع بندی: 

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

و کیفیت مداخالت در روستا و بخش  تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش

 کشاورزی است. 

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصهادی و کالبهدی طهی رونهدهای  –اکولوژیه  و اجتمهاعی  –از بر هم کنش متقابل سا   های مویطی 

مکانی ه زمانی سا تار فضایی منظومه باغ حلی شکل گرفته و مجموعه روابه  و فعالیتهها، جریهان هها و پیونهدهای  

فضایی درون و برون منظومه ای در نهای  به شکل گیری سازمان فضهایی منظومهه انجامیهده و در شهکل دههی بهه 

 ثر گذار بوده اند. سازمان فضایی کنونی منظومه بتیار ا

اکولوژیه  بهه ویهژه  –کارکردی در بخش نخت ، عوامهل مویطهی  -بر اساس جمع بت  مطالعات سا تاری 

سا تار زمین و اشکال ناهمواری، به همراه پوشش گیاهی ) پوشش مرتعی ( و منابع آب سطوی ) رود انه زنجانرود 

 ر و سازمان فضایی منظومه داشته اند. ا( و زیرزمینی و منابع  اک نقش مهمی در شکل گیری سا تا

سلطانیه اسه  کهه عمهدتاً در زون البهرز  -زنجان بخشی از پهنه سا تاریین منظومه از نظر موقعی  استقرار ا

پالئوزوئیه  مهی  -دوران سنوزوئی ، مزوزوئی ، پروتروزوئیه شناسی مربوط به چینهاز نظر . غربی واقع شده اس 

منظومه در حریم گتل اصلی سلطانیه واقع شده و جزء مناطق با  طهر متوسه  و زیهاد زلزلهه قهرار دارد.  این  .باشد

نیمه شرقی منظومه تا مرکز منظومه پهنه با  طر متوس  را شامل می شهود. روسهتاهای بهالوف، پهرنگین، چمهرود، 

علی آباد و کاکاآبهاد در ایهن پهنهه اسهتقرار چمه، امیرآباد، برنقور، قشظق، ونونان، بوجی، کنگه، اقزوج، سر ه دیزج، 

 طر با ی زلزله گتترده شده اس . روستاهای یوسف آبهاد، یافته اند. از مرکز منظومه به سم  جنوب غربی پهنه با 

قره بظغ،  یرآباد، ساریجالو، کردناب، سبزدرق، سلمان کندی، شکورآباد، کردرق،  رمدرق و گوزلدره س لی در ایهن 

 ار دارند. پهنه استقر

سلطانیه به منظومه سهیمایی کوهتهتانی بخشهیده اسه .  -استقرار منظومه باغ حلی در پهنه سا تاری زنجان

شوند. در منظومه باغ حلی اراضی مرت ع منظومه باغ حلی در بخش شمال شرقی و جنوب غربی منظومه مشاهده می

شده اس  که روستاهای منظومه در  اساییشن 21۵۵-24۵۵و  1۰۵۵-21۵۵، 1۰۵۵-1۰۵۵طبقه ارت اعی عمده سه

 اند. شدهاین طبقات ارت اعی توزیع
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با افزایش ارت اع شیب اراضی افزایش می یابد بطوریکه شیب اراضی در بخش های کوهتتانی منظومه به ویهژه 

 درصد افزایش می یابد. شیب اراضی از شهمال شهرق بهه سهم  غهرب و 2۵شمال شرقی  شرق منظومه به بیش از 

بخش میانی منظومه کاسته می شود.روستاهای پرجمعی  و مهم منظومه در اراضی با شهیب کمتهر ) عمهدتاً شهیب 

درصد ( استقرار یافته اند. مودودی  توپوگرافی  در بخش های شمال شرقی و جنهوب غربهی بهه  شهکل  ۰کمتر از 

 مناطق انجامیده اس .  گیری روستاهای کوهتتانی و پایکوهی  ) مشرف به اراضی زراعی ( د ر این

 متاثر از شرای  توپوگرافی  و موقعی  استقرار، منظومه باغ حلی دارای شرای  اقلیمی نیمه  ش  سرد اس .

میلیمتهر گهزارش شهده  2۸۷میانگین بارندگی سهالیانه بهیش از سانتی گراد اس .  ۹.۹متوس  دمای سا نه منظومه 

روز از سال )  مهر تا اردیبهشه   14۵یخبندان طو نی بوده و حدود  اس  که به دلیل کوهتتانی بودن منظومه دوره

 ( در منظومه یخبندان رخ می دهد. 

و از اواس  مهرماه تها اسه ند مهاه  "مرطوب"در مجموع  شرای  آب و هوایی منظومه از فرورین تا اردیبهش  

جه  فعالی  های گردشگری وحضهور  شرای  اقلیمیشرای  آب و هوایی  ش  می باشد. از  رداد تا اواس  مهرماه 

 گردشگران در منظومه مناسب اس .

اکولوژی  آن با منظومه ها و مناطق همجهوار بهوده و  –منابع آب منظومه تابعی از پیوستگی سا تار مویطی 

ترین جریهان رود انهه ای منظومهه اسه . ایهن دارای منشاء درون و برون منظومه ای اس . رود انه زنجانرود اصهلی

 1۰۵رود انه از جنوب شرق به شمال غرب در جریان بهوده و پهس از عبهور از شههر زنجهان و طهی متهیری حهدود 

پیوندد . سرشا ه و بخشی از جریهان رود انهه آق زوج چهای در به قزل اوزن می« رجئین » دس  کیلومتر در پائین 

جهوار ) بخهش مرکهزی طهارم ( در  لخال در شمال شرق منظومه به سهم  منظومهه هم–واحد هیدرولوژی  طارم 

چای تهأثیر چنهدانی  جریان اس .  با توجه به ویژگی های توپوگرافی منظومه در شمال شرق جریان رود انه آق زوج

 در دا ل منظومه ندارد.

 مترمکعب بر ثانیه بوده اس . 111/۵متوس  آبدهی سا نه رود انه زنجانرود در منظومه باغ حلی برابر 

های با دستی و در دا ل منظومه بر هوردار اسه  و در متهیر منابع آب سطوی از کی ی  مناسبی در بخش

 سته می شود.جریان به پایین دس  از کی ی  آب کا

عظوه بر بهره برداری از منابع آب سطوی بخشی از آبخوان زنجان که در منظومه باغ حلی گتترده شده اسه  

حلقه چاه غیر مجاز  در بخش میانی و غربی و جنوب غربی منظومه مهورد بههره 24۰حلقه چاه مجاز و  414از طریق 

شمال شرق و جنوب غربی منظومه در حال بهره برداری  دهنه چشمه عمدتا در 3۷۹برداری قرار می گیرد. همچنین 

رشته قنات نیز در بخش میانی به سم  جنوب و جنهوب غهرب منظومهه مهورد بههره بهرداری سهاکنین  22هتتند.  

 هتتند. 

 منابع آب زیرزمینی مورد بهره برداری در منظومه از نظر کشاورزی دارای کی ی   وب تا متوس  هتتند. 

مناطق کوهتتانی در منظومه و بارش نتبتاً مناسب در این مناطق، پوشش تنه  جنگلهی  به دلیل گتتردگی

در شمال مودوده و پوشش مرتعی در شمال و شرق مودوده پوشش گیهاهی منظومهه را شهکل داده انهد. بهر اسهاس 

و  هکتار ( بهه اراضهی بها پوشهش جنگلهی 2۷۰۷۵3.۹۸درصد کل متاح  منظومه )   ۰2.2بررسی های انجام شده 

درصد اراضی مرتعی ( ا تصاص دارد. اراضی مرتعی که در نیمهه شهرقی  4۸.2۵درصد اراضی جنگلی،  3.۹۸مرتعی ) 
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منظومه گتترده شده اند، عمدتاً حاوی گیاهان مرغوب مرتعی همراه با توزیع قابل توجه ای از انهواع گیاههان دارویهی 

 اس . 

اکولوژی  موثر بر سا تار و سازمان فضهایی منظومهه  –مجموعه عوامل اشاره شده جمع بت  عوامل مویطی 

 باغ حلی اس . 

اکولوژی  بر سا تار و سازمان فضایی منظومه که به طور م صل در بخهش نخته   –اثرگذاری عوامل موی  

 مطالعات مورد بررسی قرار گرفته اس  به شکل گیری دو حوزه همگن سا تاری در منظومه انجامیده اس . 

متر به با  را شامل می شهود.  سهطت  1۰۵۵و مرت ع که عمدتا طبقه ارت اعی با ی  پهنه کوهتتانی .1

این مودوده پوشیده از  انواع گونه های مرتعی و گونه ههای جنگلهی تنه  و پراکنهده اسه . پهنهه 

 کوهتتانی بخش های شمال و شمال شرقی منظومه و جنوب غربی منظومه را شامل می شود. 

بخش میانی منظومه را شامل می شهود. ایهن پهنهه بهین دو بخهش از پهنهه  پهنه دشتی و هموار که .2

کوهتتانی در شمال شرق و جنوب شرق منظومهه واقهع شهده اسه . رود انهه زنجهانردود و آزاد راه 

تبریز از میانه آن عبور می کنند. بخش میانی منظومه به فعالی   –زنجان و راه آهن تهران  –قزوین 

 های کشاورزی آبی ا تصاص دارد. 

اکولوژیکی که در دو پهنه کوهتتانی و دشتی در ا تیار گهروه ههای انتهانی بهوده  –به تناسب منابع مویطی 

سکونتگاه در منظومه اسهتقرار  2۹اس  سکونتگاه های متعدد انتانی با مقیاس مت اوت شکل گرفته اس . در مجموع 

آباید  الی از جمعی  هتتند. این منظومهه فاقهد نقطهه شههری  ۰سکونتگاه دارای سکنه و  23یافته اند از این تعداد 

 سیاسی مرکز بخش اس . –بوده و روستای گوزلدره از نظر اداری 

ن هر،  1۵۵ههای کمتهر از ادی، آب13۹۰سکونتگاه روستایی متتقر در منظومه باغ حلی در سال  23از مجموع 

 %3/1۷آبهادی کهه برابهر  4ن هر نیهز  1۵۵۵های متکونی و روستاهای بزرق بیش از ( آبادی% ۸/4۷آبادی ) 11برابر 

 (   % ۷/34آبادی ) ۸دهند و نهایتاً ها را تشکیل میآبادی

 ارائه می نماید: نتایج ذیل را  13۹۰الی  13۷۰بررسی روند تغییرات مقیاس آبادی های منظومه از سال 

 آبادی؛ 11آبادی به  3ن ر(، از  1۵۵)کمتر از  افزایش تعداد آبادی 

 (  از  1۵۵-24۹کاهش تعداد روستاهای کوچ )روستا؛  1روستا به   ۷ن ر 

 (  از   2۰۵-4۹۹کاهش تعداد روستاهای متوس )روستا؛  3روستا به  ۰ن ر 

 ( از ۹۹۹ -۰۵۵افزایش تعداد روستاهای بزرق )روستا، 4وستا به ر 2ن ر 

 روستا. 3روستا به  ۰های مرکزی از  کاهش تعداد روستا 

 ن ر 2۰۵۵شهر با جمعی  بیش از  -تبدیل شدن یکی از روستاهای منظومه به روستا 

 -1.۵۸با رشد سها نه  13۷۰ن ر در سال  142۸۸جمعی  این منظومه که بطور مطلق روستانشین هتتند از  

 ۵.1۰افهزایش  ۹۵ن ر کاهش یافته اس . ضمن اینکه رشد جمعی  طهی پهنج سهاله نخته  دههه  114۹3درصد به 

کهاهش رشهد طبیعهی  درصدی را نشان می دهد.  که نتب  به دوره های گذشته رشدی مثبه  ارزیهابی مهی شهود.

شهری عمده ترین د یل کاهش جمعی  منظومه طهی دوره ههای مهورد  –جمعی  به همراه مهاجرت های روستایی 

 بررسی بشمار می آیند.
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ن ر در هر  انوار عضهو بهوده انهد.  3.2بعد  انوار در منظومه تابعی از متوس  استانی و کشوری بوده بطوریکه 

 یر نوع  انوار از گتترده به هتته ای از عمده ترین د یل کاهش بعد  انوار اس .شکل گیری  انوارهای جدید، تغی

بررسی وضعی  سواد در منظومه نتب  های مت اوتی را بین دو جنس زن و مهرد نشهان مهی دههد. بطوریکهه 

ان افزایش یافته اس . این شا ص در میه 13۹۰درصد در سال  ۷۹به  13۸۰درصد در سال  ۷۷.2نتب  باسوادی از 

درصد افهزایش یافتهه اسه . بنهابراین نهرخ سهواد درمیهان مهردان  ۹2به  ۸۰درصد در سال  ۸3.۹مردان روستایی از 

روستایی نتب  به شا ص کل منظومه وضعی  بتیار بهتری دارد. اما این شا ص در میان زنان نهه تنهها طهی دههه 

 ۰۷.۷بهه  13۸۰درصد در سهال  ۷۵.۸ی زنان از مورد بررسی بهبود نداشته بلکه کاهش نیز یافته اس . نتب  باسواد

 روج بخشهی کمبود امکانات و  دمات آموزشی در سطت منظومه و ترک توصیل د تران، درصد کاهش یافته اس . 

از جمعی  باسواد زن از منظومه در پی شکل گیری زندگی زناشویی و ازدواج، توجه بیشتر به امر توصیل پتهران بهه 

فرهنگی و تهأثیر آن بهر کهاهش توصهیل د تهران (،  –گی، آموزشی ) ویژگی های قومی دلیل مودودی  های فرهن

نامناسب بودن راه های دسترسی و کمبود وسایل نقلیه جه  است اده جمعی   زم التعلهیم در دسترسهی بهه مراکهز 

 آموزشی عمده ترین د یل پایین بودن نرخ سواد زنان در منظومه بشمار می آیند.

فرهنگهی جامعهه ای همگهن اسه . بررسهی  –مودوده مطالعاتی از نظر سا تار اجتمهاعی  جمعی  ساکن در

فرهنگهی بهین  –شا ص های انتجام و اعتماد اجتماعی حاکی از وجهود سهطت بها ی همگنهی و همگرایهی  قهومی 

ساکنین روستاهای متتقر در منظومه اس . عدم وجود ا تظفهات و درگیهری قهومی و فرهنگهی گتهترده در سهطت 

منظومه به همراه یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعی  ساکن منظومه به ویژه از  از نظر زبان و مذهب عمده تهرین 

 فرهنگی جامعه ساکن در منظومه بشمار می آید.  –ویژگی اجتماعی 

اکولوژی  اس . بررسی سا تار اقتصهادی منظومهه نتهایج  –سا تار اقتصادی منظومه تابعی از منابع مویطی 

 را در ا تیار قرار می دهد:  ذیل

غلبه فعالی  های بخش کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( بر سهایر بخهش ههای  •

 اقتصادی 

 تولید موصو ت باغی با کی ی  با  از جمله موصول سیب •

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

 وجود صنایع کار انه ای در امتداد جاده ارتباطی و امکان فعالی  برای فعالین اقتصادی منظومه •

 وجود نیروی متخصص در زمینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غذایی )رشته بری(، تولید البته •

 ی سر ه دیزج وجود معادن مهم با فرفی  با ی تولید مانند معدن جهان نما •

بررسی سا تار فضایی منظومه بر اساس جریان ها و پیوندهای فضایی حاکم بر منظومه نشان می دههد اغلهب 

جریان های فضایی منظومه ) جریان موصول، افراد، کا  و  دمات سرمایه، فن آوری و اطظعات ( ی  سویه هتهتند. 

داشهته و تنهها نقطهه پیونهد تمهامی سهکونتگاه هها در درون سکونتگاه های منظومه حداقل ارتباط افقی را بایکهدیگر 

سیاسی بخش ( اس . سهپس بیشهترین ارتبهاط سهکونتگاه ههای  –منظومه روستای گوزلدره ) به عنوان مرکز اداری 

برقرار اس . شهر زنجان جهذاب تهرین نقطهه  -شهر سلطانیه  – دماتی با مرکز شهرستان  –منظومه به لواظ اداری 

فرهنگهی و  –ون منظومه در تمامی زمینه ها بوده و تمامی روابه  جریهان هها و پیونهدهای اجتمهاعی سکونتگاهی بر
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اقتصادی سکونتگاه های منظومه باغ حلی در درجه اول با این شهر برقرار اس  و از شدت و کشش بها یی بر هوردار 

از همهه مرکهز اسهتان )  هارج از  اس . بنابراین رواب  شکل گرفته بین سکونتگاهی به سوی مرکز شهرستان و بهیش

 منظومه / برون منظومه ای ( اس .

اکولوژی  و  –جمع بندی بررسی های انجام شده نشان می دهد، از بر هم کنش متقابل سا   های مویطی 

اقتصادی و کالبدی طی روندهای مکانی ه زمانی سا تار فضایی منظومه باغ حلی شکل گرفته و مجموعهه  –اجتماعی 

فعالیتها، جریان ها و پیوندهای  فضایی درون و برون منظومه ای در نهای  به شهکل گیهری سهازمان فضهایی  رواب  و

منظومه انجامیده و در شکل دهی به سازمان فضایی کنونی منظومه بتیار اثر گذار بوده اند. سازمان فضهایی منظومهه 

و سپس سلطانیه بوده و دارای عدم تعهادل) غیهر باغ حلی تمرکزگرا به سم   ارج از منظومه با مرکزی  شهر زنجان 

 منظومه  فضایی بین سا تار دهد می نشان منظومه فضایی سازمان و فضایی سا تار نقشه دو متوازن (  اس . تطابق

 عملکردهها برآیند(   آن فضایی سازمان با  )سیاسی و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، مویطی، سا تار های برآیند  یه(

 .نیتتند منطبق هم بر و ندارد هماهنگی وجود   )ای منظومه درون های و جریان
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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 اراضی با شیب کمتر از 

2 
با ترین میزان جمعی  ساکن در طبقات شیب 

 درصد 2کمتر از 
 - - - درصد ۰۰/۰۰

 - - - درصد  روستاهای واقع در پهنه  طر با ی لرزه  یزی 3

4 
با  طر نتب  جمعی  روستایی ساکن در پهنه 

 با ی لرزه  یزی
 - - - درصد ۸/۸4

 - - - درجه سانتی گراد ۹/۹ میانگین دمای سا نه ۰
 - - - درجه سانتی گراد ۹/۹ میانگین دمای سا نه ۰
 - - - روز 14۵ تعداد روزهای یخبندان ۷
 - - - میلی متر 3/2۸۷ میانگین بارندگی سا نه ۸
 - - -   رداد تا اواس  مهر آمبروترمی دوره  ش  بر اساس منونی  ۹
 - - -  نیمه  ش  میانه تقتیم بندی اقلیمی 1۵
 - - -   رداد تا تیر عالی شا ص اقلیم گردشگری 11
 - - - حلقه 414 تعداد چاه مجاز 13
 - - - حلقه 24۰ تعداد چاه غیر مجاز  13
 - - - میلیون مترمکعب 4/۰2 مجموع تخلیه چاهها 14
 - - - درصد ۰/۸۹ میزان مصرف کشاورزی از آب چاهها 1۰
 - - - دهنه 3۷۹ تعداد چشمه های منظومه 1۰
 - - - درصد 1/۸۵ میزان مصرف کشاورزی از آب چشمه ها 1۷
 - - - رشته 22 تعداد قنوات منظومه 1۸
 - - - درصد 2/۰1 میزان مصرف کشاورزی از آب قنوات 1۹
2۵ 

 و 
ی
ماع

جت
ا

ی
نگ
ره
ف

 

 ۷/32 1/۷4 13۹۰ درصد 1۵۵ نتب  روستانشینی در منظومه

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

13۹۵) 
 درصد  ۵.1۰

۹۰-
13۹۵ 

1/۰ 4/1- 

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

 نرخ سواد 
 ) درصد باسوادی (

 ۸/۸4 2/۸1 13۹۰ درصد ۷۹ کل 
 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  )مشارک  اقتصادی(
 ۰/33 - 13۹۰ درصد 3۰.1  نرخ اشتغال 2۷
 ۰/12 - 13۹۰ درصد 2۵.۹۰  نرخ بیکاری 2۸
 - - 13۹۰ درصد 2.۸  بارتک ل  2۹
 3/4 3/۰۹ 13۹۷ هکتار 132۵۰  زیر کش  زراعیسطت  3۵
 3/1 ۸/۰۷ 13۹۷ هکتار ۰14  سطت زیرکش  باغی 31
32 

ی
نای
یرب
و ز
ی 
 ت
سا
یر
ز

 

 1۸ ۰/33 13۹۷ کیلومتر 13.1۰  بزرگراه -آزاد راه 
 ۹/۰ ۷/3۹ 13۹۷ کیلومتر ۸۹.۹  راه بین شهری 33
 ۷/1 3/2۸ 13۹۷ کیلومتر 1۵۵.3۰  راه بین روستایی 34
 - - 13۹۷ کیلومتر 12.۷2  راه آهن 3۰
 - - 13۹۵ درصد 1۵۵  میزان بهره مندی از آب آشامیدنی سالم 3۰
 - - 13۹۵ درصد 1۵۵  میزان بهره مندی از برق 3۷
 - - 13۹۵ تعداد 13   انه بهداش  فعال 3۸
 - - 13۹۵ تعداد 3۸  بهره مندی از  دمات آموزشی 3۹
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 : منتخبی از متغیر ها و شا ص ها به ما ذ گزارش ت صیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشهتغالزائی و طهرح 1مظحظه 

)شامل متغیرها/ شا ص های تولیدی، زیربنائی/زیرسا تی، اجتماعی، فرهنگهی،  توسعه پایدار منظومه های روستایی

 آموزشی و طبیعی(

 

 

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

ههای سها تار و سهازمان فضهایی منظومهه ویژگی بندیجمعشناسایی متائل کلیدی منظومه باغ حلی بر اساس 

ی های انجام شده در بخش نخت  شامل مطالعات ستادی، میدانی، برگهزاری نشته  ههای ههم )مجموعه بررس

    مولی،  برگان مولی، نظرات متئولین مولی و ... ( انجام شده اس . اندیشی با نمایندگان جامعه 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 گتتردگی اراضی شیبدار در بخش شرقی منظومه -

 استقرار در زون با  طر با  و متوس  زلزله -

 و سطوی آب منابع اتظف و ها شیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری های شیوه بودن غالب -

 زیرسطوی

 بهره برداری بی رویه از س ره های آب زیرزمینی از طریق ح ر چاه های غیر مجاز -

 چرای م رط دام و عدم تعادل دام و مرتع به ویژه در شمال و شمال شرق منظومه -

 به ویژه در بخش شمال شرقی منظومه فرسایش زیاد منابع  اک  -

  فضایی کالبدی

 رفاهی ) آب، گاز، تل ن، اینترن  و .. ( –عدم توسعه یافتگی زیرسا   های عمومی  -

 راههای با روستایی سکونتگاههای کی ی  نامناسب شبکه راه های ارتباطی بین روستایی و تعدد -

 ) راه  اکی و شوسه ( شمالی و شرقی منظومه نامناسب به ویژه در بخش  ارتباطی

عدم دسترسی مناسب به سکونتگاه های متتقر در ممناطق کوهتتانی شمال و شرق منظومه به دلیل   -

 بر ورداری از راه ارتباطی نامناسب

 سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی های پیوند بودن پائین -

 توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی های سکونتگاه ضعف -

  دمات

 فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه های روستایی با سکونتگاه کارکرد به توجه عدم -

 مطلوب

 نامناسب بودن شبکه آبرسانی روستایی  -

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیری  در زنان سهم بودن پایین -
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 فقدان رویکرد توانمندسازی در مدیری  منظومه به ویژه در میان زنان روستایی -

  درصد ( ۰۷.۷باغ حلی)  بخش سواد زنان روستایی ساکن در پائین سطت -

 کمبود امکانات و  دمات آموزشی در سطت منظومه و ترک توصیل د تران -

  مدیری  و تصمیم سازی مولی در روستائیان مشارک  ضعف -

 فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -

 اجرایی بخش به روستاییان اجتماعی اعتماد عدم -

 اقتصادی

 تنوع فعالی  های اقتصادی در سطت منظومه عدم -

 کشاورزی بخش به وابتته  دمات و فعالی  پشتیبان و اقتصادی زیرسا تهای کمبود و نامناسب بودن -

 در بهویژه )فهروش و فهرآوری تولیهد، فراینهد نهادههها، تهامین( تولیهدی موصهو ت ارزش زنجیره نبود -

 روستایی دستی صنایع و دامپروری موصو ت کشاورزی،

 تبدیلی صنایع و کشاورزی بخش در تولید ارزش زنجیر تکمیل عدم و تولید تنوع پایین بودن -

 ) با توجه به قابلی  های کشاورزی منظومه ( یزکشاور بخش در تخصصی های تشکل نبود -

 کشاورزی و معدن صنع ، بخش در انتانی نیروی و سرمایه وری بهره بودن پایین -

 مرتب  با تولیدات کشاورزی در منظومه عدم وجود صنایع تبدیلی -

 و عدم بهره برداری مناسب از موصو ت تولیدی  تولید مشکظت -

 گردشگری

 عدم شناسایی جاذبه های گردشگری منظومه به ویژه جاذبه های طبیعی و روستایی -

 ت ریوی در سطت منظومه –عدم وجود امکانات و  دمات رفاهی  -

 ای گردشگری منظومهگردشگری و قابلی  ها و جاذبه ه  عدم آشنایی جامعه مولی با صنع -

شهرستان سلطانیه بهه ویهژه جاذبهه  گردشگری جاذبه های معرفی و بازاریابی برنامه های نامناسب بودن -

  های گردشگری  منظومه باغ حلی

کی یه   بهبهود و توسهعه منظور هنری بومی به – فرهنگی موصو ت عرضة سنتی بازارهای وجود عدم -

 دارویی گیاهان و بومی موصو ت دستی، صنایع

 گردشگر جذب جه  مناسب کالبدی و مویطی زیرسا   های بودن نامناسی -

 قابلیت ها  -2

 شناختی  بوم  - ساختار محیطی

مناسب بودن شرای  اقلیمی طی ماه های  رداد تا مهر جه  فعالی  های گردشگری وحضور  -

 گردشگران در منظومه

 در میانه منظومه با جه  جریان از جنوب شرق به شمالغربجریان رود انه زنجان رود  -
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 دهنه چشمه،  3۷۹،  حلقه چاه مجاز و حلقه چاه غیر مجاز در منظومه 414وجو منابع آب زیرزمینی ) -

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

زیع قابل توجه ای از وجود مراتع سرسبز در نیمه شرقی منظومه با پوشش مرغوب مرتعی همراه با تو -

 انواع گیاهان دارویی

 استخراج )معادن برداش  سنگ آهن ( جه  معدنی مواد های پتانتیل وجود -

 وجودگونه جانوری ارزشمند پلنگ -

 وجود سایر گونه های جانوری از جمله روباه و گراز -

  فضایی  -کالبدی

 موقعی  منظومه به سبب همجوار بودن با مرکز استان -

ارتباطی متعدد )   آهن، آزادراه و جاده بین شهری( با اهمی  و عملکرد فرامنظومه ای عبور شریانات  -

 ملی آن از بخش میانی منظومه -، فرامنطقه ای

  دمات و کا  نقل و حمل توسعه  دمات پشتیبان در زمینه  جه   زم های وجود پتانتیل -

ای منظومه در بخش میانی و سهول  قرارگیری آبادی های بزرق و موثر در  دمات رسانی به آبادی ه -

 دسترسی به آنها

 اجتماعی

 درصد روستانشینی در منظومه 1۵۵ -

 ن ر عضو در هر  انوار ( 3.2تبعی  بعد  انوار در منظوئمه از متنافر استانی و کشوری )  -

 وجود نتب  جنتی تقریباً متعادل در سطت منظومه -

به  درصد در مقایته با رشد من ی  13۹۵-۹۰افزایش نرخ رشد جمعی  روستایی طی مقطع آماری  -

 جمعی  در دوره آماری قبل 

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

 یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعی  ساکن منظومه از نظر زبان و مذهب -

 اقتصادی

کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در سا تار غلبه فعالی  های بخش  -

 اقتصادی بخش باغ حلی

 تعدد و تنوع فعالیتهای کشاورزی در منظومه -

تولیدات باغی با کی ی  مطلوب که می تواند به صورت برند در سطت ملی و فراملی عمل نماید از جمله  -

  رمدرق و...موصول سیب در روستاهای گوزلدره س لی، 

 دسترسی به نیروی کار بالقوه و بال عل -

 در منظومه دامداری و باغداریوجود پیشینه کشاورزی و  صوصاً  -

 وجود مراتع و قابلی  توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش گیاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداری -
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 تنوع نتبی در تولیدات زراعی، باغی و دامی -

 شامل آبهای سطوی و زیرزمینیب مناسوجود منابع آبی  -

 قابلی  مناسب  اک برای فعالیتهای کشاورزی -

 موقعی  ارتباطی مناسب در بخش میانی منظومه به سبب وجود شریانهای ارتباطی مهم و اساسی -

 وجود سیلوی قره بظغ -

 وجود کارگاههای رشته بری در بر ی از روستاها از جمله روستاهای گوزلدره س لی -

 ت باغی با کی ی  با  از جمله موصول سیبتولید موصو  -

 وجود صنایع کار انه ای در امتداد جاده ارتباطی و امکان فعالی  برای فعالین اقتصادی منظومه  -

ینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غذایی )رشته بری(، تولید مزوجود نیروی متخصص در  -

 البته

 وجود معادن مهم با فرفی  با ی تولید مانند معدن جهان نمای سر ه دیزج  -

 گردشگری

جه  حضور  اقلیم آساش از منظر گردشگری طی ماه های  رداد تا مهرماه مناسب بودن شرای   -

 گردشگران

 وجود چشم اندازهای منوصر به فرد طبیعی به ویژه در بخش های کوهتتانی منظومه با پوشش مرتعی -

 تمایل جامعه مولی جه  توسعه فعالی  های گردشگری روستایی و بوم گردی -

همجواری با شهر سلطانیه و جاذبه های گردشگری این شهر ) گنبد سلطانیه ( و امکان بهره برداری از  -

 جاذبه های گردشگری این شهر در پیوند با جاذبه های اکوتوریتتی منظومه باغ حلی

 ولی در توسعه واحدهای اقامتی بوم گردیامکان سرمایه گذاری جامعه م -

 امکان سرمایه گذاری در توسعه زیرسا   های گردشگری منظومه -

 محدودیت ها و تنگناها -9

 

 شناختی بوم  - ساختار محیطی

 متر 1۰۵۵کوهتتانی بودن منظومه و ارت اع بیش از  -

 استقرار در زون با  طر با  و متوس  زلزله -

 منظومه حاکمی  اقلیم نیمه  ش  سرد بر -

وزش بادهای شدید، مخصوصًا در همه فصول و با شدت بیشتر در فصل های زمتتان و تابتتان با  -

 جه  شمال به جنوب

 وقوع سرمازدگی در منظومه  -

 ینیرزمیاز پهنه منظومه در مودوده ممنوعه به لواظ برداش  آب ز یبخش عمده ا یریقرارگ -

بخش میانی منظومه که مول عبور رود انه زنجانرود موتوب می شود و وجود  طر وقوع سیل در  -

 تهدید روستاهای قره بظغ،  یرآباد و یوسف آباد 
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قرارگیری اراضی روستای گوزلدره س لی، کردناب، بالوف، چمرود، پرنگین و چمه در معرض فرسایش  -

 زیاد

 شیب زیاد و اراضی کوهتتانی   طر وقوع رانش و زمین لغزش در نیمه شرقی منظومه به دلیل وجود -

آبهادی ههای بهزرق و  طهر آلهودگی زیته  مویطهی  مجهاورتاستقرار واحدهای صنعتی آ ینده در  -

 )کار انه تولید اسید، معادن برداش  سنگ آهن(

 تدا ل قلمرو زیت  گونه جانوری در حال انقراض پلنگ با مودوده فعالی  جوامع مولی -

  فضایی کالبدی

درصد کل سکونتگاه  4۷.۸ن ر در منظومه )  1۵۵بتیار کوچ  و با جمعی  کمتر از تعدد روستاهای  -

 های روستایی (

 مودود جمعی  شمار با کوهتتانی های آبادی پراکندگی -

 ود نقطه شهری در منظومهجعدم و -

 راههای با روستایی سکونتگاههای کی ی  نامناسب شبکه راه های ارتباطی بین روستایی و تعدد -

 نامناسب به ویژه در بخش شرقی و غربی منظومه ) راه  اکی و شوسه ( ارتباطی

دسترسی نامطلوب به آبادی های واقع در مناطق کوهتتانی و صعب العبور از جمله بخش شرقی  -

 منظومه که عمدتًا دارای راههای  اکی و شوسه هتتند.

شامل ترانس زمینی و  کی ی  نامناسب زیرسا   های عمومی به ویژه فرسودگی شبکه برق رسانی ) -

 هوایی، اف  فشار برق، قرارگیری نامناسب تیرهای چراغ برق در طول معابر روستایی (

 ورزشی –ت فرهنگی ا  روستاهای منظومه از  دمات و امکانمورومی -

 ناکافی و نامناسب بودن امکانات و  دمات بهداشتی و درمانی  -

 توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی های سکونتگاه ضعف -

  دمات

 مراجعه جمعی  منظومه به مرکز استان و شهرستان جه  تأمین مایوتاج  -

 شده سازی مقاوم متاکن سطت بودن پائین -

مخاطرات طبیعی به ویژه  با مقابله روستاهای منظومه جه  کالبد سازی متاکن روستایی و مقاوم عدم -

 فرسایشسیل، رانش، زمین لغزش و 

  طر سیظب و آب گرفتگی در طول جریانات آب سطوی به سبب عدم رعای  حریم و  یروبی آنها -

 اجتماعی

 درصد روستانشینی در منظومه 1۵۵ -

 ن ر 114۹3ن ر به  142۸۸از  13۹۰الی  13۷۰کاهش تعداد جمعی  در منظومه طی مقاطع آماری  -

 روند رشد نزولی جمعی  در منظومه -

 تدریجی جمعی  از سا تاری جوان به سا تاری میانتال و سالخوردهتغییر و انتقال  -

 بخش روستاهای مدیری  در زنان سهم بودن پایین -

 استانی میانگین از کمتر درصد ( ۰۷.۷باغ حلی)  بخش سواد زنان روستایی ساکن در ینپای سطت -

 کمبود امکانات و  دمات آموزشی در سطت منظومه و ترک توصیل د تران -

 فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -
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وجود شرای  سخ  طبیعی در بخشهای غربی و شرقی منظومه و اثرات آن در پایین بودن تعداد  -

 جمعی  آنها

 در روستاهای واقع در شرای  نامطلوب طبیعی جمعی روند رشد من ی  -

 بین دو گروه جنتی زن و مردوجود ا تظف و ت اوت از لواظ نرخ باسوادی  -

 

 اقتصادی

 وجود صنایع تبدیلی مرتب  با تولیدات کشاورزی در منظومهعدم  -

 کشاورزی بخش به وابتته  دمات و فعالی  پشتیبان و اقتصادی زیرسا تهای بودن پائین -

ه بخش های شمالشرقی و شرقی منظومه و مودودی  در انتقال راههای دسترسی ب نامناسب بودن -

 موصو ت کشاورزی و دسترسی به بازار

 نیروی فعال روستاهای واقع در مناطق صعب العبورمهاجرت  -

 وجود رواب  د لی و سلف  ری در  رید موصو ت زراعی و باغی -

 یین بودن راندمان تولیددامداری و پاسنتی بودن تولیدات کشاورزی به ویژه  -

ضعف و یا نابودی بر ی از فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و به حاشیه رفتن زنان روستایی در  -

 اقتصاد روستاهای منظومه

 ) و مدیری  اوقاف بر این اراضی ( فی ووقاراضی ممشکظت مالکی  اراضی به دلیل وجود  -

 گردشگری

 جذب راستای در منظومه در گردشگری و ت ریوی امکانات و مناسب ارتباطی متیرهای وجود عدم -

 گذار و گردشگر سرمایه

 سنتی هنرهای دستی و صنایع موصو ت عرضه مخصوص های فروشگاه عدم وجود  -

 شناسایی جاذبه های صنایع دستی عدم -

   عدم شناسایی و معرفی جاذبه های گردشگری منظومه  -

 معرفی جاذبه های گردشگری منظومه در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزی برنامه فقدان -

 

 ساختار و سازمان فضائی موجود )نقشه( -4

 

از  13۹۰ سال متکن و ن وس عمومی سرشماری با مطابق سلطانیه شهرستان باغ حلی بخش سکونتگاهی شبکه

 .آبادی  الی از سکنه تشکیل شده اس  ۰نقطه روستایی دارای سکنه و  22
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جمع بت  مطالعات حاضر نشان می دهد، منظومه باغ حلی مجموعه ای از سکونتگاه های روستایی با معیش  غالهب  

اس . این منظومه فاقد نقطه شهر به عنهوان مرکهز منظومهه و هماهنهگ کننهده و پیونددهنهده  دامداری و کشاورزی

 رواب ، جریان ها و پیوندهای بین سکونتگاهی اس .  

بهاغ  منظومههفعالی  های بخش کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در سها تار اقتصهادی 

یدات باغی با کی ی  مطلوب با قابلی  توزیهع بهه بازارههای تقاضها  در سهطت ملهی و تول. مهمترین نقش را دارد حلی

شهرای  ویهژه ای را در زمینهه توسهعه  فراملی ) از جمله موصول سیب در روستاهای گوزلدره س لی،  رمهدرق و... (

 و کمبهودزی عهدم وجهود صهنایع تبهدیلی مهرتب  بها تولیهدات کشهاورفعالی  های باغداری فراهم نموده اس . امها 

از عمده ترین نقاط ضهعف اقتصهاد منظومهه  بخش این  به وابتته  دمات و فعالی  پشتیبان و اقتصادی زیرسا تهای

حهداقل بهوده و نقهش کمهی در سها تار همچنین فعالی  های صنعتی،  دماتی و بازرگهانی در ایهن منظومهه اس . 

 اقتصادی منظومه ای ا می کنند.

   آهن، آزادراه و جهاده بهین شههری بها اهمیه  و عملکهرد فرامنظومهه ای ، مهم از جمله عبور شریانات ارتباطی  

نقش مهمی در پیوند فیزیکی منظومه با سطت منطقه ای و ملهی دارد.  ملی آن از بخش میانی منظومه -فرامنطقه ای

از کی یه   کی و شوسهه (شبکه راه های ارتباطی بین روستایی به ویژه در بخش شرقی و غربی منظومهه ) راه  هااما 

زیرسا   های عمومی به ویژه فرسودگی شبکه برق رسانی ) شامل ترانس زمینی نامناسبی بر وردار اس . همچنین 

  مورومیهو شهبکه آب و  و هوایی، اف  فشار برق، قرارگیری نامناسب تیرهای چراغ برق در طول معهابر روسهتایی (

ناکافی و نامناسب بودن امکانهات و  هدمات بهداشهتی و و  ورزشی –گی روستاهای منظومه از  دمات و امکان  فرهن

 از عمده ترین مشکظت منظومه بشمار می آیند.درمانی 
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 پایان برنامه هفتم( 8441تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :   -ب 

 اهداف کلی/ چشم انداز -8

 اهداف کظن توسعه بخش باغ حلی 
 ح ظ منابع طبیعی و تجدید ناپذیر منظومه با اصظح شیوه های بهره برداری 

  ارتقاء جایگاه اقتصادی منظومه از طریق ایجاد و تقوی  زمینه های فعالی  جدید و سهازگار بها

 توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –و کالبدی ) زیرسا تی فرهنگی  –ارتقاء شا ص های اجتماعی 

  فضایی سکونتگاه ها و فعالی  های منظومه –توسعه مکانی 

 هها ) توسهعه نهادسازی و ت ویض ا تیار به جوامع مدنی مولی در مشهارک  و اجهرای برنامهه

 حکمروایی مولی (

 افزایش تولید موصو ت کشاورزی بر پایه منابع موجود 

 ارتقاء شا ص های صرفه جویی و بهره وری از منابع آب 

    های اقتصادی وابتته به بخش کشاورزی و گردشگریتوسعه و بهبود زیرسا 

 14۵۰چشم انداز بخش باغ حلی در افق  -2-1
، برموور بهره جویی از فرص  ها و تبدیل تهدیدها بهه فرصه  ههای باغ حلیچشم انداز توسعه پایدار منظومه 

توسهعه پایهدار  جدید و کنترل و مدیری  ضعف های سا تاری، استوار می گردد. موورهای اساسی چشم انهداز

 عبارتند از:  این منظومهمنظومه های روستایی 

 اکولوژی  در فرآیند توسعه پایدار منظومه –بهره برداری از فرفی  ها و پتانتیل های مویطی  -

 اجتماعی و کالبدی –برای توسعه اقتصادی و زیربناهای  بر ورداری از زیرسا تها -

 روستایی منظومهتوسعه کتب و کارهای  رد و متووس  در نقاط  -

 مشارک  در فرآیند توسعه و حکمروایی ناحیه ای  جه توانمندسازی جامعه مولی  -

ساماندهی منابع سرمایه ای و  رد و پس انهدازهای  هرد روسهتایی در فرآینهد توسهعه کالبهدی و  -

 ) کار آفرینی (اقتصادی 

 موصو ت باغی به ویژه سیببهره برداری از پتانتیل بالقوه و بال عل بخش کشاورزی با تأکید بر  -

بهره برداری از جاذبه های گردشهگری منظومهه بهه ویهژه جاذبهه ههای اکوتوریتهتی، گردشهگری  -

 روستایی و بوم گردی
 

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

ی دیم و  درصد( اراضی زراع 2/۰۰هکتار )  ۸۷4۰هکتار )  132۵۰زراعی آبی و دیم متاح  اراضی  -

 هکتار ۰14و سطت زیر کش  باغات آبی و دیم درصد( اراضی زراعی آبی ( ۸/33هکتار ) 44۰۹

بر ورداری از راه های ارتباطی به ویژه راه آهن، آزاد راه، بزرگراه و جاده های بین روسهتایی اصهلی  -

 و فرعی

 بر ورداری از امکانات و زیرسا   های کالبدی و اقتصادی  -

 درصد ( ۰۷و  3.۷درصد ، زنان و مردان به ترتیب  3۰.1منظومه  ) کل نرخ اشتغال -

 درصد ۷/۰۷نرخ سواد زنان روستایی  -
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 درصد با میل به کاهش ۵/1۰نرخ رشد جمعی   -

 درصد نتب  روستانشینی  1۵۵ -

 راهبردها و سیاست ها -9

پیونهدهای درون و راهبردهای توسعه پایدار منظومه های روستایی، در راستای چشم انداز توسهعه، منهابع و 

 برون منظومه ای به شرح زیر اس :

بهداشهتی، آموزشهی در سهطت روسهتاها بها اسهت اده از رفهاهی،  -عمومیتوسعه  دمات زیتتی،   -

 مشارک  جامعه مولی اعتبارات عمرانی و

ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی منظومه بها ایجهاد  وشهه ههای صهنعتی کوچه  مولهی و  -

 ارهای  رد مولی () کتب و ک  انگی

) بههره بهرداری حهداکثری از قابلیه  ههای دامهداری،  همه جانبه فعالی  های کشهاورزی توسعه  -

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

 توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن -

 ژی باد (است اده از فرفی  های اقلیمی برای تولید انرژی های تجدید پذیر ) انر -

 توسعه صنایع دستی بومی با مشارک  جامعه زنان مولی -

 توسعه سازمان یافته  وشه های گردشگری ) طبیع  گردی، بوم گردی، گردشگری روستایی و ...(  -

 توانمندسازی جامعه مولی با مووری  زنان برای مشارک  فعال در توسعه پایدار روستا -

 توسعه واحدهای صن ی، تعاونی و  دماتی -

 محورهای پیشران توسعه بخش -4

 مدیری  و بهره وری منابع آب -

 توسعه زنجیره فعالی  های کشاورزی ) زراعی ، باغی ، دام و طیور ( و افزایش تولید -

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

  مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی -

  وشه تخصصی صنایع دستیایجاد  -

 توسعه امکانات و  دمات گردشگری  -

 ایجاد و ساماندهی واحدهای کارگاهی و کوچ   انگی با مووری  زنان -
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائیفعالی   -1

طرح های سرمایه گذاری الوی  بندی شده در سطت بخش به ت کی  کشاورزی، صنعتی و  دماتی، روسهتا،  -2

مقیاس عملکرد، دارای مشخصه کارآفرینی و اعتبار مورد نیاز با تعیهین آورده بخهش  صوصهی )در صهورت 

 اقتضا برای هر روستا دو طرح(

عمرانی الوی  بندی شده در سطت بخش بهه ت کیه  مویطهی، کالبهدی، اجتمهاعی و فرهنگهی،  پروژه های -3

 دستگاه مجری و روستا و اعتبار  زم )پیشنهاد در صورت نیاز(

اهمی  و جایگاه روستا در بخش، در الوی  بندی طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی تهاثیر گهذار 

 باشد.

ی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی در قالب بودجه سهنواتی : منابع اعتبار ۰مظحظه 

 و سایر منابع تامین اعتبار منظور  واهد شد.

: فیلد های اطظعاتی فعالی  ها، طرح ها و پروژه ها باید متتند به شرح  هدمات برنامهه و طهرح  ۰مظحظه 

ی و پروژه های عمرانی به چارچوب بودجه های سهنواتی توسعه و اعتبارات مورد نیاز طرح های سرمایه گذار

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

: فهرس  فعالی  ها، طرح های سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی و جمعبنهدی اعتبهارات مهورد  ۷مظحظه 

)بها رعایه   4، جهدول شهماره 3شهماره ، جهدول 2نیاز پروژه های عمرانی به ترتیب در قالب جدول شماره 

 .  ارائه  واهد شد  ۰( و جدول شماره 4مطالب منعکس در مظحظه 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

سازمان اجرائی سند : این سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان فعالی  می نماید. تشهکیظت ایهن  -1

و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد متکن انقظب اسهظمی اسهتان سازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیری  

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

نظارت بر اجراء : در قالب چارچوب های مقرر از سوی سازمان مدیری  و برنامه ریزی استان، اجرای اسهناد  -2

اسظمی و با مشارک  دستگاه های اجرائهی مهورد اهتمهام  بخش ها با راهبری اداره کل بنیاد متکن انقظب

قرار  واهد گرف . نظارت و رصد اجرای سند بخش ها در چارچوب رویه ههای جهاری دنبهال  واههد شهد. 

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

)در چارچوب مضامین مرتب  برنامهه ه هتم( و  14۵1سال  در "د"و  "ب"بازنگری سند : بازنگری بندهای  -3

 بصورت سا نه انجام  واهد شد. "ج"بند 

: با پیشنهاد مشترک سازمان مدیری  و برنامه ریزی و اداره کهل بنیهاد متهکن انقهظب اسهظمی  ۸مظحظه 

مجری مطالعات بهه استان زنجان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از  دمات مهندسین مشاور 

 ..عنوان تتهیلگران اجرای سند است اده  واهد شد
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 : نحوه مدیریت و اجرای طرح ) پیشنهادی مشاور (8د

در چارچوب رویکرد مشارکتی موقق  واهد شد.  باغ حلیمدیری  اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی 

در این رویکرد جامعه مولی و دستگاه های اجرایی در قالب سهازمانی منتهجم و یکپارچهه مهدیری  پایهدار منظومهه 

 روستایی را بر عهده  واهند داش .   

طرح که مشهارک  مشارک  روستاییان در امر مدیری  پایدار روستایی منظومه با توجه به رویکردهای پایداری 

ای در تبیهین کننهدهناپذیر و ضروری اس . زیرا جامعه مولهی نقهش تعیهینجامعه مولی از الزامات آن اس ، اجتناب

ها، طرحها و تصمیم سازی داشته و فرآیند توول و پیشرف  در سطت روسهتاها بها تهظش و کوشهش جوامهع سیاس 

گیهری، مشهکظت و مردم در فرآیند برنامهه ریهزی و تصهمیممولی موقق  واهد شد. به عبارتی با حضور و مشارک  

 ها به درستی شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام  واهد شد. نارسایی

 

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

 

بهاغ نووه اجرای طرح مذکور بر مبنای رویکرد مشارکتی استوار اس  از اینرو تعیین الگهوی مهدیری  منظومهه 

 -در افق طرح بتیار ضروری و مهم اس . در این راستا با توجه اینکه عملکرد طرح به لواظ تقتهیمات سیاسهی حلی

شهود. سها تار مهدیریتی طت تعیهین مهیاداری در مقیاس بخش  واهد بود، الگوی مدیری  منظومه نیهز در ایهن سه

توان به اس  در وضعی  فعلی را می سلطانیهشهرستان  باغ حلیکه منطبق بر بخش  باغ حلیمنظومه های روستایی 

ترین مقام منظومه و بخهش دو بخش تقتیم: الف( سا تار دولتی منظومه ،که بخشدار به عنوان نماینده دول  و عالی

شهود کهه مردمی مدیری  منظومه که دهیار، شورای روستا و شورای بخش را شامل می شود. ب( سا تارموتوب می

در این زمینه دهیار عمدتا وفایف اجرایی و شورای بخش و روستا وفایف نظارتی دارند. بخشهدار بهه عنهوان نماینهده 

 شود. م  کند اشاره میتواند به مدیری  منظومه کدول  وفای ی متعددی دارد که به بر ی از مهمترین آنها که می

 ماموری . حوزه در دول  عمومی سیاس  ح ظ

 مولی. اقتصاد و اجتماعی اوضاع پیشرف  و بهبود در مراقب 

 .مدیری  مولی منظومه بر نظارت

 دامپروری (. و نظارت بر امرکشاورزی) زراع  و باغداری

 تشهویق طریهق از آن نظهایر و باشهگاهها ، پارکها تاسیس و فرعی راههای بویژه راهها سا تن بر نظارت

  ودیاری. به مردم

  یریه. جمعی  های و سازمانها به مربوط امور جریان حتن و پیشرف  در متاعی تشری  و مراقب 

مهدیری  مولهی )  واگهذاری و مولهی امهور در آنان مشارک  و  ودیاری امر به یممرد ترقیب و تشویق

 مردم) جامعه مولی (. روستایی ( به

 اسظمی. شوراهای امور بر نظارت

 مربوط. مصوبات پیگیری و مقرره وفایف اجرای برای بخش ... و کمیتیونها ، شوراها مرتب تشکیل

 دول . عمومی سیاس  جه  در بخش دولتی دستگاه های فعالیتهای کردن هماهنگ

 مقامهات بهه اسهتانداری طهرف از ابظغی دستورالعمل های حتب بر نیاز مورد اعتبارات برآورد و بررسی

 . مربوطه حتابهای نگهداری و و تتلیم مقررات طبق مربوطه
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که در واقع بخش مردمی مدیری   باغ حلیهمان طوری که بیان شد از دیگر عناصر مدیری  منظومه روستایی 

اسهظمی، قانون وفایف شهوراهای  ۷۵شود، شورای بخش اس  که کارکرد نظارتی داشته و بر اساس ماده موتوب می

 وفایف و ا تیارات آن به شرح ذیل اس :
کمبودههای اجتمهاعی، ارائه طرحها و پیشنهادهای اصظحی به متهوولین اجرایهی منطقهه جهه  رفع  

 بخش.فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی

ارائه پاسه  حهداکثر  مذکور ومقامات اجرائی ذیرب  موفف به بررسی طرحها و پیشنهادهای  -تبصره   

موعد مقرر مراتب جه  انجام اقدامات  فرف مدت دو ماه به شورا هتتند. در صورت عدم ارائه پاس  در

 قانونی به اطظع مقامات مافوق  واهد رسید.

 ایجاد هماهنگی  زم بین شوراهای اسظمی روستاهای واقع در مودوده بخش. 

 منظور رعای  وفایف قانونی.نظارت بر شوراهای روستاها به  

واقع در موهدوده بخهش، حل و فصل مشکظت و ا تظفات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی 

 در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیت .

 روستا اس .رسیدگی به امور عمرانی بخش که  ارج از حیطه ا تیارات و وفایف شورای 

که به هر دلیل فاقد شهورای مزارع متتقل، مکانها و آبادیها و روستاهاییای ای وفایف شورای روستا در  

 باشند.روستا می

حمهل و نقهل،  کشهاورزی، های عمرانهیگذاری در امهور و برنامههتشویق مردم به همکهاری و سهرمایه 

 مذهبی بخش.بهداش ، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و

ربه  جهه  مراجع ذیبررسی و تأیید طرح های هادی روستاهای واقع در مودوده بخش و ارسهال بهه 

  تصویب نهایی.

  نظارت بر حتن اجراء مصوبات شورای اسظمی بخش 

  عمرانی بخش.های نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه  

سا تار پیشنهادی مدیری  منظومه از دو بخش  مدیری  فرابخشی و مدیری  منظومه تشهکیل مهی شهود کهه 

 دهند. این دو در ارتباط متقابل باهم مدیری  یکپارچه منظومه را شکل می
 

 الف(: مدیریت فرابخشی

یکپارچهه روسهتایی و وجهود ادارات و های مدیری  روستایی در ایران فقدان مهدیری  یکی از مهمترین چالش

کننهد و از انتهجام و ای عمهل مهیهای مختلف د یل در امور روستایی هت  که به صورت بخشهی و جزیهرهسازمان

بخشهی توه  عنهوان مهدیری   ،هماهنگی  زم بر وردار نیتتند از اینرو در سها تار پیشهنهادی مهدیری  منظومهه

های د یل در متایل روستایی را بر عههده  واههد ی بین ادارات و سازمانفرابخشی پیشنهاد شده که وفی ه هماهنگ

 شود.کاری ادارات در متایل روستایی پیشنهاد میداش  در واقع این بخش در جه  حذف بروکراسی اداری و موازی

 ارکان و ترکیب مدیریت فرابخشی  

فرهنهگ و ارشهاد ، میهراث فرهنگهی، آب منطقهه ای، جهادکشهاورزی، فرمانداری،  شورای برنامه ریزی استان

سهایر ادارات و دسهتگاه ، اداره کل موی  زیته ، اداره آب و فاضظب، اداره گاز، نیروی انتظامی، راه و ترابری، اسظمی

 های اجرایی
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 ب (: مدیریت منظومه

جامعه مولی مدیری   منظومه به منظور عملیاتی کردن رویکرد مشارک  از پایین به با  و  همچنین مشارک  

 ریزی، نظارت و اجرای طرح پیشنهاد شده و دارای ارکانی به شرح زیر اس .در امر برنامه

 شهورای عهالی مهدیری  منظومهه،  ارکان مدیری  منظومه شامل مدیر یا رئیس شورای منظومهه ،

 .می شود دبیر انه، شورای اجرایی

 ترکیب ارکان منظومه

ترین مقام دولتی بخهش مدیری  اجرایی منظومه،  بخشدار به عنوان عالیمدیر منظومه: در سا تار پیشنهادی 

به عنوان مدیر منظومه تعیین شده اس  که این موضوع به دلیل وفایف ذاتی آن و همچنین حاکمیه  ایهن نههاد بهر 

 های دولتی در مقیاس بخش و در راستای مدیری  هماهنگ و یکپارچه پیشنهاد گردیده اس . سایر ارگان

ای عالی مدیری  منظومه: در چارت پیشنهادی با توجه به وفایف متعدد و متنوع بخشداری جهه  تمرکهز شور

شود نهاد/سازمانی تو  عنوان سازمان مدیری  منظومه ایجاد گردد کهه وفهایف و بر اجرای طرح مذکور پیشنهاد می

 های آن صرفا مرتب  با اجرای طرح  واهد بود.  متوولی 

اسهظمی یه  ن هر از اعضهای شهورای  دهیهار یها  عضای این شورا متشکل از شورای بخهش وشورای اجرایی: ا

 و نمایندگان جامعه مولی  واهد بود.  روستاهای منظومه 
در سا تار پیشنهادی حضور دائم نماینده جامعه مولهی ) بهه عنهوان نماینهدگان مهردم( بها توجهه بهه حضهور 

ریهزی و شود جامعهه مولهی ) مهردم ( حضهور  هود را در برنامههث می، باع دهیارانبخشدار، اعضای شورای بخش و 

تر انجام گیهرد. در سها تار پیشهنهادی شهورای مدیری  منظومه احتاس کرده و در نتیجه فرآیند اجرای طرح سریع

 ای را برعهده دارند:گیری/ تصمیم سازی به سه بخش تقتیم شده که هر ی  وفی ه ویژهاجرایی، تصمیم

ریزی، هماهنگی را در گیری اس  که وفایف برنامهریزی یکی از ارکان شورای تصمیمزی: بخش  برنامهریبرنامه

 ها، پیگیری کارهای مربوط به طرح و غیره را عهده دار  واهد بود. صوص جلتات، دریاف  گزارشات، بازدید

تدوین شده برای اجرایی شدن نیاز به تامین  باغ حلیهایی که در طرح منظومه روستایی پروژه گذاری:سرمایه

های تدوین شده و حتی بررسی پیشنهادات گذاری متوولی  جذب سرمایه برای پروژهاعتبار دارند که بخش سرمایه

 گذاری را بر عهده  واهد داش .جدید سرمایه

ولی  فعالیتهای عمرانی و یکی دیگر از ارکان شورای اجرایی، بخش عمران و نظارت اس  که متو عمران و نظارت:

 بر عهده این قتم   واهد بود. باغ حلینظارت طرح منظومه روستایی 

دبیر انه توسعه پایدار منظومه: دبیر انه توسعه پایدار منظومه به ریاس  بخشدار در بخشهداری تشهکیل مهی 

 شود.
 رسانی و هماهگی و واحد اطظع ، مرکز اطظعات منظومه ،  رئیس دبیر انه سا تار دبیر انه شامل

 پشتیبانی اداری منظومه،  واهد بود.

تواند به شیوه های ذیل های مذکور میهمچنین  زم به ذکر اس  که تامین نیروی کارشناسی برای قتم 

 انجام شود: 

 های دولتی.الف( است اده از بدنه کارشناسی سازمان

 اجرایی.ب( جذب نیروی کارشناسی به صورت متتقل توس  شورای 

 

 

 



 ناقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا سند برنامه توسعه ................................................... 24

 
 

 

 مشارکت جامعه محلی -

، مشهارک  جامعهه مولهی اسه . باغ حلییکی از مهمترین رکن سا تار مدیری  پیشنهادی منظومه روستایی 

ای در توسعه پایدار منظومه ای ا نمایهد بطوریکهه شناسهایی متهائل و تواند نقش ویژهاین رکن از مدیری  منظومه می

ریهزی تواند بهه برنامههمولی و دریاف  نظرات آنها در زمینه توسعه منظومه می ها از طریق جامعهمشکظت سکونتگاه

تواند در اشهکال مختلهف ها کم  نماید. از اینرو مشارک  جامعه مولی میها و پروژهبینانه و عملیاتی شدن طرحواقع

ن اسهت اده از آنهها بهه ماههه( و همچنهی 2یها  1های زمانی مشخص )از جمله تشکیل جلتات با جامعه مولی در بازه

عنوان بازوی اطظعاتی مدیری  منظومه در جه  شناسایی متایل و مشکظت صهورت گیهرد. اعضهای جامعهه مولهی 

 شود اعضاء جامعه مولی از اقشار زیر تشکیل شود.تواند از اقشار مختلف تشکیل شود لذا پیشنهاد میمی

، نماینهده جامعهه زارعهان، ماینده جامعهه باغهدارانن، س یداننماینده جامعه ریش، نماینده شورا، دهیار

، نماینهده جامعهه فعها ن صهنایع دسهتی، نماینده جامعه سلف  ران میوه و موصو ت زراعهی و بهاغی

، نماینهده جامعهه دانشهجویان، نماینهده جوانهان، نماینده جامعهه زنهان، نماینده جامعه صنایع کارگاهی

-نماینده جامعه معلو ن یا افراد دارای بیمهاری، کارکنان ادارینماینده جامعه ، نماینده جامعه موصلین

 های  اص.

 

 

 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

 محیط زیست

سااایر اداراو و دسااتگاه هااای 

 شهرستان سلطانیه اجرایی

 

 مدیریت واحد ) یکپارچه ( منظومه

 مدیریت محلی مدیریت فرابخشی

منظومه مدیریت اجرایی 

 روستایی باغ حلی

 برنامه ریزی

 سرمایه گذاری

 نظارو و عمران

 مشارکت جامعه

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

 ردیف
 عنوان فعالیت

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

1 
 سازماندهی اجتماعی تشکل های مولی جه  اجرای پروژه های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار منظومه های روستایی )ایجاد مرکز مدیری  و

 پوشش تمامی روستاهای منظومه (ساماندهی مولی در مرکز بخش  با حوزه ن وذ تو  
  سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / بخشداری

  سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / بخشداری پایدار منظومه و اشتغالزایی روستایی آموزشی، کارگاههای مشارکتی، نشت  های تبادل اطظعات و آشنایی با پروژه های اجرایی توسعه نیازسنجی 2

 در فرآیند ا ذ مجوز های مرتب  با ایجاد کارگاه های تولیدی و صنعتی کوچ تتهیل  3
سازمان جهادکشاورزی، سازمان صنایع و معادن 

 و تجارت
 

  کشاورزی جهاد سازمان هتتند ابنیه سا   که نیازمند اقتصادی کاربریهای ایجاد جه   کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد تتهیل در مودودیتهای 4

  متکن بان  کشاورزی بان  .) ... و بازپردا   نووه ضامن،( مشکظت مربوط به آن و تتهیل فرآیند پردا   تتهیظت و وام بانکی به متقاضیان روستایی و رفع مودودی  ۰

 مجوز تتهیل صدور طریق از شهری و روستایی بین های راه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقوی  ۰

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 - اداره طبیعی منابع کل اداره - گردشگری

 ای جاده نقل و حمل و راهداری کل

 

 تعیین تکلیف اراضی موقوفه  ۷
اوقاف و امور  یریه و موقوفه مربوطه، بنیاد  اداره

 متکن انقظب اسظمی
 

  طبیعی منابع کل اداره دامداری و کشاورزی های فعالی  در است اده مودودی  برای ایجاد و طبیعی منابع اداره توس  روستاها اطراف اراضی مدیری  ۸

 ات نافر به حل و فصل متائل و مشکظتفعالی  های نافر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پشتیبان طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، شامل اقدام -1

  



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ................................................................................................................................................................................................... 2۰

 
 

 

 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

کد شعاع 

 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 

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

 

1 
ایجاد واحدها  انگی و کارگاهی بتهته بنهدی 

حبوبات ) موصو ت کشاورزی ( بها مووریه  

 واحد (  4زنان روستایی ) 

4۵۵ 2۵ 

 یرآباد، قره بظغ  

کردناب، سر ه 

 دیزج

 - جهادکشاورزی اولوی  دوم  یر  کشاورزی  رد/ روستا

2 
آموزش شهیوه ههای نهوین و بهداشهتی بتهته 

بندی و عرضه موصول به جامعه روسهتایی بها 

 مووری  زنان

  یرآباد  
 متوس /

 دهتتان
 الوی  اول بله کشاورزی

سازمان  -جهاد کشاورزی

 آموزش فنی و حرفه ایی
- 

3 
ایجاد مرکز جمع آوری و بازاریابی موصهو ت 

 )حبوبات (
  یرآباد  

 کظن/

 بخش
 - سازمان جهاد کشاورزی الوی  اول بله کشاورزی

 - جهادکشاورزی اولوی  دوم  یر  کشاورزی  رد/ روستا  یرآباد ۸ 1۵۵ ایجاد کارگاه بوجاری و بتته بندی حبوبات 4

۰ 
ایجاد شرک   دمات پشتیبانی واحهدبازاریابی 

 واحد(1و فروش موصول )
 - جهاد کشاورزیسازمان  الوی  اول بله کشاورزی کظن / بخش گوزلدره 3 

۰ 
تولیههد کههارتن بههرای بتههته بنههدی از ضههایعات 

 کشاورزی
  سازمان جهاد کشاورزی الوی  اول بله کشاورزی  کظن / بخش گوزلدره  
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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 

 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 
  های صنعتی کوچک محلی و خانگیراهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه 
 برنامه اقدام ) پیشران (: پرورش ماکیان و طیور بومی با رویکرد ایجاد واحدهای کسب و کار خرد و کوچک 

 

۷ 
احداث واحهد پهرورش 

  بک
 الوی  اول  بله کشاورزی روستا/  رد  یرآباد ۰ 1۵۵

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

۸ 
احداث واحهد پهرورش 

 بلدرچین
 الوی  اول  بله کشاورزی روستا/  رد  رمدرق، ساریجالو 1۵ 2۵۵۵

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

۹ 
ایجههههاد واحههههدهای 

 پرورش مرغ بومی
3۵۵ 2۰ 

سلمان کندی، سبزدرق، شکورآباد، 

کردرق، کردناب، و سایر روستاهای 

 بخش

 الوی  اول بله کشاورزی کظن / بخش
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

1۵ 
احههداث واحههدپرورش 

 بوقلمون
3۵۵ 2۵ 

 رمدرق، سبز درق،  یرآباد، سلمان 

 کندی، گوزلدره س لی
 الوی  اول بله کشاورزی کظن / بخش

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 
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 توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح  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 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 (: ایجاد مجتمع های گلخانه ای 

 

11 
ایجههههاد واحههههدهای  ههههانگی و 

 هههای کوچهه  گلخانههه ایمجتمههع

 تولید و پرورش قارچ

۸۵۵ ۰ 

سلمان کندی، شکورآباد، 

سبزدرق، کاکاآباد، کردرق، 

 کردناب، یوسف آباد

 اولوی  دوم  یر کشاورزی روستا/  رد
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

12 
 احداث گلخانه) صی ی جات (

ایجاد مجتمع های کوچ  گلخانهه 

 ای

4۰۵۵ 3۵ 
کردناب، یوسف آباد، کاکاآباد، 

 سبزدرق، ساریجالو، سرخ دیزج
 الوی  اول  یر کشاورزی  کظن / بخش

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

13 
مرکهههز جمهههع آوری و بازاریهههابی 

 موصول
 اولوی  دوم  یر کشاورزی کظن/بخش یوسف آباد 3 

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 



 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  
کد کارآفرین  2کد موضوعی طرح  8

 9محوری 

الویت طرح 
در سطح 

 4بخش 

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 
 کسب و کارهای خرد محلی( اشتغال زنان در ) با هدفبا محوریت زنان  برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد کارگاه های کوچک خانگی 

 متوس /دهتتان کردناب،  رمدرق ۰ ۰۵۵۵ کارگاه رشته بریایجاد  1۰
صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

سازمان صنع  معدن  الوی  دوم بله
 - و تجارت

 کظن/ بخش گوزلدره ۰ ۰3۵۵ ایجاد کارگاه تولید مربای گل 1۰
صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

جهاد سازمان  الوی  دوم بله
 - کشاورزی

ایجاد کارگاه های  هانگی بتهته بنهدی  1۷
سبز درق،  شکورآباد، 12 ۹۵۵ گیاهان دارویی

سازمان  الوی  دوم  یر کشاورزی  کظن / بخش کردرق
 - جهادکشاورزی

1۸ 
ایجاد واحدهای کوچ  صنایع تبدیلی و 
تکمیلی در زمینه فرآوری سیب زمینهی 

 () چیپس و سایر فرآورده ها 
 متوس / دهتتان  یرآباد 3 1۵۵۵

صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

سازمان  الوی  دوم بله
 - جهادکشاورزی

فراکظن/شهرستان و  گوزلدره،  رمدرق 1۵ ۸۵۵۵ ایجاد کارگاه تولید چیپس میوه 1۹
 استان

صنع  ) با الوی  
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

سازمان صنع  معدن  الوی  دوم بله
 - و تجارت

ایجاد و فعال سازی کارگاه های  2۵
سلمان کندی، کاکاآباد و  3 1۵۵۵ روستایی تولید لبنیات

سازمان  الوی  دوم  بله کشاورزی متوس /دهتتان کردناب
 - جهادکشاورزی

 2۵ ۰۵۵۵ ایجاد کارگاه تولید البته ) یاطی( 21
 رمدرق، سلمان کندی،  

شکورآباد، کردرق، 
 کردناب، کاکاآباد 

فراکظن/شهرستان و 
 استان

صنع  و معدن و 
سازمان صنع  معدن  الوی  دوم بله تجارت

 - و تجارت

ایجاد کارگاه تولیهد موصهو ت لبنهی )  22
سر ه دیزج، کاکاآباد،  2 1۵۵۵ پنیر سنتی (

 متوس /دهتتان کردناب، سلمان کندی
) با الوی  صنع  

صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

جهاد سازمان  الوی  دوم بله
 - کشاورزی
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 اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی،  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 اجرائی 
 1مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  ایجاد و ساماندهی کلبه های ) کاشانه های ( روستایی  محور گردشگری مرکز و جنوب غربی منظومه8برنامه اقدام : 

23 
رفاهی بوم گهردی  –ایجاد مراکز اقامتی 

در   و آماده سازی کاشانه های روسهتایی
 واحد( 1۵موور گردشگری            )

  

موور گردشگری جنوب غربی )شهکورآباد، 
گوزلهههدره سههه لی،کردرق، رمدرق(موور 

منظومهه  و شمال شهرق لشماگردشگری 
 ( اقزوج، برنقور، پرنگین)

فراکظن/شهرستان 
 و استان

 الوی  اول بله گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

- 

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

24 
ایجاد رستوران های مولی و واحدهای 
 ارائه غذای  انگی و فرآورده های بومی

 واحد( ۰)

 سر ه دیزج، یوسف آباد، گوزلدره س لی   
فراکظن/شهرستان 

 و استان
 الوی  اول بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

- 

2۰ 
ایجاد اورژانس جاده ای در فواصل 
 مناسب  وشه های گردشگری

 واحد( 2) 
  

 موور گردشگری جنوب غربی )گوزلدره (
 موور گردشگری مرکز ) یرآباد(

فراکظن/شهرستان 
 و استان

 -  بهداش  و درمان شبکه الوی  اول بله گردشگری

2۰ 
تجهیز مراکز بهداشتی برای ارائه  دمات 

 واحد( 2) اورژانتی 
  

 موور گردشگری جنوب غربی )گوزلدره(
 موور گردشگری مرکز ) یرآباد(

فراکظن/شهرستان 
 و استان

 - شبکه بهداش  و درمان الوی  اول بله گردشگری

2۷ 
ایجاد واحدهای  دمات توریتتی مدرن 

بازاریابی فروش تور و  تور گردانی برای 
 و تبلیغات )در مقیاس ملی و مولی(

 گوزلدره س لی   
فراکظن/شهرستان 

 و استان
 الوی  اول بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

- 

2۸ 
احداث فروشگاه های عرضه موصو ت 

 واحد(2مولی، فرهنگی، صنایع دستی )
 ،  یرآبادآبادیوسف   

فراکظن/شهرستان 
 و استان

 الوی  اول بله گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

- 

2۹ 
بازسازی حمام قدیمی برای توریت  

 درمانی
  رمدرق  

فراکظن/شهرستان 
 و استان

 الوی  اول بله گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

 



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

 
 

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

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

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

 برنامه اقدام : ایجاد خوشه تخصصی صنایع دستی 

3۵ 

ایجاد و فعال سازی صنایع 
بومی) قالی و و دستی  انگی 

 گلیم بافی(
 واحد  انگی( ۷۵) 

 ۷۵ 

سبزدرق، سلمان کندی، 

کردرق، کردناب، کاکاآباد، 

 ، سر ه دیزجیوسف آباد

فراکظن/شهرستان و 

 استان

صنع  ) با الوی  

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 الوی  اول بله
سازمان صنع  

 معدن و تجارت
- 

31 
ایجاد مرکز آموزش صنایع 

 دستی
 

 گوزلدره س لی 1۵ 
فراکظن/شهرستان و 

 استان

صنع  ) با الوی  

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 الوی  اول بله

سازمان میراث 

فرهنگی، 

گردشگری و 

صنایع دستی 

 استان

- 

32 
ایجاد بنگاه تأمین مواد اولیه و 
 ام ، جمع آوری، بازاریابی و 

 عرضه مصنوعات دستی
 گوزلدره س لی ۰ 

فراکظن/شهرستان و 

 استان

صنع  ) با الوی  

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

اولالوی   بله سازمان صنع   

 معدن و تجارت
- 

33 

آموزش جامعه مولی و 
تتهیلگری اجتماعی برای 
توانمندسازی افراد و نووه 

است اده از قابلی  ها و امکانات 
 موجود

 الوی  اول  یر آموزش متوس  / دهتتان تمام روستاها  
سازمان آموزش فنی 

 و حرفه ایی
 

  برای تولید انرژی های تجدید پذیر ) انرژی باد (راهبرد: استفاده از ظرفیت های اقلیمی 
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32 
ایجههاد شههبکه مههزارع تههوربین 

 بادی
 کردرق  

فراکظن / شهرستان 

 و استان
 بله صنع 

الوی  

 دوم

 – وزارت نیرو

 بخش  صوصی
- 



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

 
 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 ن ر

 مول اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کارآفرین کد 

 3مووری 

الوی  طرح 

در سطت 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 ۰مرتب  

 توضیت

 ۰دارد 

33 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

 راهبرد: توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن 

 برنامه اقدام ) پیشران (: مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی   

34 

ساماندهی و  مدرن سازی 

واحدهای دامداری روستایی 

 در مقیاس  انگی

  انوار 2۵تمامی روستاهای با بیش از  1۰ ۰۵۵۵
 متوس /

 دهتتان
 الوی  دوم  بله کشاورزی

 اورزیکشسازمان جهاد -

 سازمان دامپزشکی-
- 

3۰ 

ایجاد شرک    دمات 

دامپزشکی وپشتیبان 

 دامداری

 - سازمان دامپزشکی- الوی  اول بله کشاورزی کظن / بخش گوزلدره ۰ 

3۰ 

ایجاد بنگاه های  جمع آوری 

شیر واحدهای دامداری 

 واحد( 2 انگی روستایی )

 ۰ 
 سر ه دیزج،

 کردناب

 متوس /

 دهتتان
 الوی  اول بله کشاورزی

 -سازمان جهاد کشاورزی

شبکه  -سازمان دامپزشکی 

 بهداش  و درمان

- 

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

3۷ 
ایجاد و توسعه باغات پرورش 

 گل مومدی
 سلمان کندی، یوسف آباد، سبزدرق، گوزلدره 12 3۷۵۵

متوس / 

 دهتتان
 - سازمان جهادکشاورزی الوی  اول بله کشاورزی

  ۸3۰۵۵ اصظح و نوسازی باغات 3۸

چمه،چمرود، برنقور، قشظق، 

ونونان، رمدرق،کردرق،کردناب، سبزدرق، 

 گوزلدره

 - سازمان جهادکشاورزی الوی  اول  یر کشاورزی  کظن / بخش
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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 

 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 
 4بخش 

کد دستگاه 
اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  فعالیت زنبورداری زنجیره برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه 

 4 4۵۵ ایجاد و توسعه واحدهای زنبورداری 3۹
 رمدرق، سبز درق، 

سر ه دیزج، 
 کردرق، کردناب، 

  رد
 روستا/

 بله کشاورزی
الوی  
 اول

سازمان 
 جهادکشاورزی

- 

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

4۵ 
 ارتقای شا ص بهره بروری آب از طریق:

 آموزش -الف
 عملیات اجرایی-ب

  
روستاهای تمام 

 بخش باغ حلی
      

-الف
1 

 کظس های آموزشی و ترویجی در موضوعات زیر:برگزاری  -الف
زمهان کاشه ، بهبود مدیری  های زراعی )-موصو ت  رقم رییتغ-اصظح برنامه کود دهی)تغذیه(-

-(و ...... ههای مهاریبههرز، مبهارزه بها آفهات  ین کاش ، کنترل عل فها یماش ن،یزم هیته ینوو ه
 یزراعه اتیهاصهظح عمل- کنترل آنها یبرا داتیانجام تمه وآب مصرفی  دیرم یغ شنا   مصارف

-یی کشه  نشها یاجهرا مثظً کش  وهیش رییتغ- کش   یمثل اصظح تار یآب مصرف کاهشی برا
با  همراهی اریاصظح رو ش آب-ی( اریآب نینو یها به سامانه یسنت یاز رو شهای)اریاصظح روش آب

 میماننهد تنظه عاتیکهاهش ضها ی زم برا داتیتمه-ی زراع اتیمصرف کود و عمل  یریاصظح مد
تها  دیتول رهیزنج جادیو ا یفرآور یواحدها جادیمناسب، ای بند اصظح زمان برداش ، بتته ادوات،
کودهها  ییآبشو- مصرف کننده بدس  دنیتا رس موصول از زمان برداش  عاتیضاکاهش - مصرف

ی  راهکارهای مقابله با سرمازدگی موصو ت )است اده از مخاطرات بخش کشاورز ی تارات ناش و
از دمنده ها، تغییر واریته و رقم موصو ت، تغییر رژیم کوددهی،ایجاد بادشکن ها و تقویم آبیهاری 

 و ...(

۰۵۵  

تمام روستاهای 
 بخش باغ حلی

)پهنه بندی جهاد 
 کشاورزی(

 1الوی    یر کشاورزی کظن/بخش

سازمان 
 یجهادکشاورز

سازمان فنی –
 و حرفه ایی

 



 3۰ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: 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

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 

ی کد دستگاه اجرائ

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 
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  برنامه عملیات اجرایی  -ب

 12 2۰2۰۵۵ تجهیز اراضی به سیتتم آبیاری تو  فشار 1ب 

 رمدرق،  یرآباد، سبزدرق، سر ه دیزج، 

سلمان کندی، شکورآباد، کردرق، گوزلدره 

 س لی، یوسف آباد

  سازمان جهادکشاورزی الوی  دوم  یر کشاورزی  متوس / دهتتان

  ۸۵۵۵ اجرای سیتتم کم فشار 2ب 
سبزدرق،  رمدرق، کردناب، گوزلدره س لی، 

 ونونان، قشظق، برنقور، چمه ، چمرود
 - سازمان جهادکشاورزی الوی  اول  یر کشاورزی  کظن / بخش

 3ب 
اجرای طرح یکجاکشتی در روسهتاهای دارای 

 جمعی  فصلی و غیر ساکن
  

پرنگین، چمرود، چمه، برنقور، قشظق، 

 ونونان، امیرآباد، اقزوج، بوجی، کنگه، اقزوج، 
 - سازمان جهادکشاورزی الوی  اول  یر کشاورزی  کظن / بخش

  :یو خدمات یتعاون ،یصنف یتوسعه واحدهاراهبرد   

1 
ایجاد الگوی نظام بهره برداری )شرک  

 تعاونی تولید روستایی(
  

ساریجالو، کردناب، سبزدرق، گوزلدره، 

سلمان کندی، شکورآباد، کردناب، قره بظغ، 

  یرآباد، یوسف آباد، سر ه دیزج، کاکاآباد

 الوی  اول  یر کشاورزی متوس  / دهتتان
سازمان تعاون 

 روستایی
 

2 
ایجاد اتوادیه تعاونی تولید روستایی در 

 سطت شهرستان یا منطقه
 الوی  اول  یر کشاورزی متوس  / دهتتان تعاونی های تولید ایجاد شده  

سازمان تعاون 

 روستایی
 

   ایجاد تعاونی گردشگری 3
گوزلدره،  رمدرق، شکورآباد، کردرق، 

 برنقور، پرنگین، اقزوج
 الوی  اول بله گردشگری متوس  / دهتتان

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 

   ایجاد شرک  تعاونی فرش دس  باف  4
مرکزی  گوزلدره و عضوی  دارندگان به 

 کارت فرش بافی و قالی بافی
 الوی  اول  یر صنایع دستی متوس  / دهتتان

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 

 گوزلدره   ایجاد واحد  دماتی حمل و نقل )باربری( ۰
فرا کظن شهرستان 

 و با تر
 الوی  دوم  یر  دمات

سازمان حمل و نقل و 

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

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

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 توقق طرح در کوتاه مدت توسعه کش  موصو ت تجاری پربازده ) زع ران، گل مومدی ( 1

 توقق طرح در کوتاه مدت ییروستا دستی صنایع تولید کارگاههای ایجاد جه  تتهیظت اعطای 2

 توقق طرح در کوتاه مدت اقامتگاه های بوم گردی ایجاد و تجهیز جه  تتهیظت اعطای 3

4 

 اصظح طیور، و دام نگهداری صویت اصول زمینه در یآموزش برگزاری دوره های

 دام جایگاه اصظح نژاد و

 ... و

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

 

۰ 

 موصو ت به زراعی کش  الگوی تغییر آموزشی  جه  برگزاری دوره های

 و گل دارویی، گیاهان گل مومدی، زع ران، حبوبات، نظیر پربازدهو تجاری 

 .. و باغداری توسعه

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

 توقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مرت، میان مدت و بلند مدت ( آبی ماهیان سرد پرورش واحدهای ایجاد جه  آموزشی برگزاری دوره های ۰

بلند مدت (توقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مرت، میان مدت و  کوچ  و بزرق دام دامپروری واحدهای توسعه ۷  

 توقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مرت، میان مدت و بلند مدت ( کشاورزی موصو ت فرآوری و بتته بندی واحدهای ایجاد ۸
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 : : فهرس  پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 یپایدار منظومه های روستایح توسعه پیوس  سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طر

 اهداف پروژه عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل

عنوان 

 برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 مول اجرا

 نام روستا

ی
رائ
اج
اه 
تگ
دس

ها 
یاز
ش ن

 پی
ت و

اما
الز

 

ی 
رد
لک
عم
ع 
عا
 ش
کد

1 

ژه 
رو
  پ

وی
ال

2 

د 
دار
ت 
ضی
تو

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

  برنامه اقدام : انجام مطالعات و اجرای طرح های حفاظتی 

 

 

 
1 

انجام مطالعات 

اجرایی -ت صیلی

آبخیزداری در حوضه 

های آبخیر  با دس  

 )سرشا ه ها( 

 در حوزه آبخیز منظومه

 

کنترل سیل،فرسهایش،ح اف  -

اراضههی،احیاء و افههزایش تههوان از 

تولیدی مراتع،جلوگیری از سهیر 

قهقهرایی مراتع افهزایش میهزان 

 آبدهی چشمه ها و چاهها و ....

 مویطی
مطالعات 

 آبخیزداری
 

حوضه های آبخیر 

 مشرف بر منظومه

اداره کههل منههابع 

طبیعهههههههههی و 

 آبخیزداری استان
ضرورت ح ظ و احیاء 

منابع طبیعی و 

جلوگیری از  تارات 

و توجیه   مالی و جانی

فنی لزوم اجرای 

پروژه های منابع 

 طبیعی

کظن / 

 بخش

اولوی  

 اول
  یر

2 

اجرای طرح های 

آبخیزداری جه  

مدیری  آب های 

 سطوی

 ذ یره آب و جبران کمبود آب -
تغذیههه موضههعی سهه ره آبهههای -

 زیرزمینی

جلههوگیری از ایجههاد سههیظبهای -

 موضعی

 مویطی
عملیات 

 آبخیزداری
 

روستاهای 

کوهتتانی و 

حاشیه رود انه 

زنجان رود در 

بخش میانی 

 منظومه

اداره کههل منههابع 

طبیعهههههههههی و 

 آبخیزداری استان

کظن / 

 بخش

اولوی  

 اول
  یر

3 

 تهیه طرح مرتعداری

 )مطالعات(

 

احیهها  و  جلههوگیری از نههابودی 

مراتع، بازسازی مراتع به منظهور 

امکان تولید علوفهه   مهورد نیهاز 

منظومه و تولید گیاهان  دام های

 دارویی

 

 مویطی
مطالعات 

 آبخیزداری
 

تیپ های مرتعی  

شمال و شمال 

 شرق منظومه
 

اداره کل منابع 

طبیعی و 

 آبخیزداری استان

 ضرورت احیاء مراتع
کظن / 

 بخش

اولوی  

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

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

کد شعاع 

 8عملکردی 

الویت 

پروژه 

2 

توضیح 

 9دارد 
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  رفاهی، بهداشتی، آموزشی در سطح روستاها با استفاده از اعتبارات عمرانی و مشارکت جامعه محلی-توسعه خدمات زیستی، عمومی  :راهبرد 

1 
توزیع بهتازی وارتقاء کی ی  شبکه 

 روستایی ) شبکه آب شرب (در آب

 روستا ۹  سطت

 آبتوزیع  شبکه بهتازی زیرسا تی

 آشامیدنی
 

کندی،   یرآباد، شکورآباد، سلمانسر ه دیزج، کاکاآباد، 

  کردرق،  رمدرق، کردناب، ساریجالو

 فاضظب و آب

 روستایی

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول

  یر

تعویض شبکه توزیع آب روسهتایی )  2

 روستا ۰ سطت شبکه آب شرب (در
 زیرسا تی

 آب شبکه بهتازی

 آشامیدنی
 

چمرود، بوجی، برنقور، کنگه، آقزوج، ونونان، قشظق، چمه، 

 امیرآباد، علی آباد، سبزدرق

 فاضظب و آب

 روستایی

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

 کندی  رمدرق، شکورآباد، سلمان  ح ر چاه برای تامین آب زیرسا تی تامین آب شرب 3
 فاضظب و آب

 روستایی

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

احداث شیر برداش  اضطراری جه   4

 آتش نشانیتامین آب و 
 زیرسا تی

احداث شیر برداش  

 اضطراری
 گوزلدره 

 فاضظب و آب

 روستایی

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

۰ 

 برق شبکه تقوی  و تعمیر و بهتازی

سطت تمامی روستاهای واجد  در

 شرای 

 زیرسا تی
بهتازی و تقوی  شبکه 

 برق
 

 تمامی روستاهای واجد شرای  ) سر ه دیزج، سبزدرق و ...

) 

 / متوس  اداره کل برق

 دهتتان

 اولوی 

 اول

  یر

 احداث سالن ورزشی ۰
 زیرسا تی

 گوزلدره   ورزشی -فرهنگی 
سازمان ورزش 

 و جوانان

 اولوی   رد/ روستا

 اول

  یر

 زیرسا تی احداث مدرسه ابتدایی ۷
احداث مدرسه و تقوی  

 زیرسا   های آموزشی
 کظسه ۰کظسه،  رمدرق ۰شکورآباد 2۷۸۵۵

سازمان نوسازی 

 مدارس
 متوس /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 برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

کد شعاع 

 8عملکردی 
الویت 

 2پروژه 

توضیح 

 9دارد 
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۸ 

 تجهیزو توسعه امکانات بهداشتی در

و  انه های  درمانی - بهداشتی مراکز

 ( دهتتان مراکز)  بهداش 

 زیرسا تی

 تجهیز و تاسیس

 -بهداشتی مراکز

 درمانی

 

 یرآباد، سر ه شکورآباد، گوزلدره،قره بظغ، 

یوسف آباد مدرق،قره بظغ، دیزج، کاکاآباد، ر

 ساریجالو

 بهداش ، شبکه

 رفاه و درمان

 اجتماعی

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

۹ 
بهتازی و توسعه کالبدی فضاهای 

 درمانی )  انه بهداش  ( –بهداشتی 
 زیر سا تی

 تجهیز و تاسیس

 -بهداشتی مراکز

 درمانی

 سبزدرق 

 بهداش ، شبکه

 رفاه و درمان

 اجتماعی

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

 پمپ گاز  احداث پمپ گاز زیرسا تی ایجاد و احداث پمپ گاز 1۵

شههرک  پهها یش و 

ن تههی  پخههش مههواد

 استان

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

11 

مخابراتی –توسعه  دمات ارتباطی   

) تقوی  پوشش آنتن دهی اینترن  و 

 همراه(تل ن 

 زیرسا تی

بهتازی و تقوی  

زیرسا   های 

 مخابراتی

 شکورآباد، سبزدرق 
اداره کل پت  و 

 مخابرات

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول
  یر

12 

ارتباط روستایی )  واحد دفتر   4 تاسیس

ITC  ) 

 

 زیرسا تی

 واحد  4 تاسیس

 دفتر

ارتباط روستایی ) 

ICT ) 

 کردنابساریجالو، سبزدرق، سلمان کندی،  

پت  و  کل اداره

 خابراتم

 / متوس 

 دهتتان

 اولوی 

 اول

  یر

13 
واحد   1۵۸۵ مقاوم سازی و نوسازی

 متکن روستایی
هیسکونتگا   متکن نوسازی 

متاکن روستایی واجد شرای  در تمامی 

 روستاهای منظومه
 روستا/  رد متکن بنیاد

 اولوی 

 اول

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

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

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 

14 
توسعه شبکه راه های ارتباطی درون منظومه 

 ) جاده بین روستایی ( ای بهتازی
هیسکونتگا  سبزدرق، سر ه دیزج  سازی راه 

 نقل و حمل

 ای جاده
 بخش/ کظن

  یر اول اولوی 

 سکونتگاهی اجرای طرح هادی 1۰
بهتازی باف  

 کالبدی روستایی
 

 رمدرق،  یرآباد،سبزدرق، سر ه دیزج، 

 شکورآباد، قره بظغ، 
  یر الوی  اول روستا/  رد بنیاد متکن

 سکونتگاهی ایجاد شبکه فاضظب 1۰
بهتازی باف  

 کالبدی روستایی
  انوار 2۵تمام روستاهای با ی  

 فاضظب و آب

 روستایی

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

 اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیپیوست سند توسعه اقتصادی، 

 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 

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

 زیرسا تی 3
  راهداری سازمان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 روستایی فاضظب و آب جاده نقل و حمل و

 یکتاله
 *   

 سکونتگاهی 4
 - - جاده نقل و حمل و راهداری سازمان متکن بنیاد

 ای منطقه آب اداره
   *  یکتاله

   *  دوساله - ای منطقه آب طبیعی منابع اداره مویطی ۰

3و سهههههه سهههههاله و بیشهههههتر  2، دوسهههههاله 1تولیهههههد  واههههههد شهههههد. * کهههههد دوران اجهههههرا : یکتهههههاله  4بههههها اسهههههت اده از جهههههدول شهههههماره  ۰جهههههدول شهههههماره 



 

 
 

 

 


