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معرفی طرح توسعه پایدار منظومه روستایی

:توسعهدومبرنامهروستاییوشهریعمرانسند-1
پراکندهروستاهایتجمیعطرحهایاجرایوتهیه

پراکندهروستاهایساماندهیطرحهایتهیه

:توسعهسومبرنامهقانون137مادهالفبند5جزء-2
کشاورزی،فعالیتهایموزونوهماهنگتوسعهمنظوربهروستائیگاههایسكونتوفضاهاساماندهی

تحمايوروستايیهایمحیطدرخدماتبهینهاستقراروجمعیتمناسبتوزيعطريقازخدماتی،وصنعتی

.آناجرایاز

:توسعهچهارمبرنامهروستاییتوسعهفرابخشیسند-3
روستايیمناطقدرمصوبالگویواستانداردهابراساساقتصادی-اجتماعیزيرساختهایتقويت

وایمنطقهسرزمینی،شرايطبامتناسبروستايیرسانیخدماتاستانداردهایوضوابطدربازنگری

محلی

:توسعهپنجمبرنامهقانون194مادهحبند-4
مؤثرتروبهترخدماترسانیبهمنظورروستايیمجموعههایقالبدرروستاهاساماندهی

توسعهششمبرنامهتفصیلیاسنادو27ماده-5



سند-انایراسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمبرنامهتفصیلیسند-5
:فرابخشی

معرفی طرح توسعه پایدار منظومه روستایی



تفاوت های طرح منظومه روستایی با طرحهای ناحیه ای و ساماندهی



ایمنطقهشبکهرویکرد

خوشه منطقه اي/ مدل شبكه  مركز رشد/ مدل قطب  معیارهاي مقایسه

نابع و ، عمدتاً وابسته به مفعالیت هاي چندبخشيتأكید بر 
و سرمایه گذاري هاي كوچك ومزیت هاي سطح محلي

متوسط مقیاس منطقه اي؛

ي به تأكید بر فعالیت هاي صنعتي شهر
؛عنوان بخش راهبردي توسعه منطقه اي

ادبخش پایه اقتص

ه بین تركیبي از تعدادي مراكز با حوزپیوندي افقي
؛و مزیت هاي رقابتیپیراموني اش با تخصص ویژه

اي نگاهي مطلق به دنیاي واقعي برمبن
سلسله مراتب از باال به پایین با 

مركزیت شهر بزرگ؛ نظام شهري

ي شهر–مجموعه فعالیت هاي حوزه روستایي تصویري از 
ي رشد هماهنگ ناشي از پیوند نواحي روستایي و شهربا 

ي به همراه افزایش تراكم راههاي حمل و نقل بین روستای
؛(منطقه اي)

ه روستاها، نواحي واپس مانده و وابست
و متكي به محركه هاي پخش یا تسري

به پایین از سوي شهرها؛
روابط شهر و 

روستا

و نظام برنامه ریزي غیرمتمركز با یكپارچگيتأكید بر 
–ا و فعالیتهاي روست( بین بخشي)مشاركت چندبخشي 

؛سطح محليشهري در

تأكید بر نقش گره ها یا كانون هاي 
شهري به عنوان بازیگران اصلي 

ه برنامه ریزي بخشي باال ب)توسعه 
؛(پایین

شیوه 
برنامه ریزي

كشاورزي، صنایع تبدیلي، تنوع فعالیت كشاورزيتأكید بر 
، خدمات شهري، آموزشتولید كارخانه اي مبتني بر منابع

.حلينیروي انساني و شبكه حمل و نقل بین سكونتگاهي م

تأكید بر فراهم سازي عمومي 
زیرساختهاي اقتصادي براي صنعت
شهري و توسعه راههاي اصلي در 

.سطح ملي

حوزه هاي 
سیاستگذاري

تفاوت های راهبرد شبکه منطقه ای با مدل قطب رشد



تفاوت های طرح های منظومه با طرحهای ساماندهی

طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی
طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های 

روستایی
محورها

اكز با پیوندي افقي بین تركیبي از تعدادي مر

حوزه پیراموني اش با تخصص ویژه و 
مزیت هاي رقابتی؛

لسله نگاهي مطلق به دنیاي واقعي برمبناي س

مراتب از باال به پایین با مركزیت شهر
بزرگ؛

نظام سکونتگاهی و 
فعالیتی

راهبردی-فضایی جامع یرویکرد به برنامه ریز

یکپارچه ادغلبه بعد کالبدی نسبت به سایر ابع موضوع برنامه ریزی

اجتماع محور-کمی، کیفی-ترکیبی کارشناس محور-کمی-اثباتی روش تهیه طرح

تصویري از مجموعه فعالیت هاي حوزه 
شهري با رشد هماهنگ ناشي از –روستایي 

پیوند نواحي روستایي و شهري به همراه 

ایي افزایش تراكم راههاي حمل و نقل بین روست
؛(منطقه اي)

روستاها، نواحي واپس مانده و وابسته و 

ایین متكي به محركه هاي پخش یا تسري به پ
از سوي شهرها؛

روابط شهر و روستا



برنامه ریزی توسعه یکپارچه منظومه های 
روستایی

ناحیه ای( جامع)طرح  توسعه و عمران  عناصر اصلی سازنده مبنای نظری

اقتصاد سیاسی یتکنوکراتیک و محصول کار کارشناس چیست؟برنامهماهیت

بسیج اجتماعی هدایت اجتماعی چیست؟ریزیبرنامهفعالیتماهیت

تسهیل گر و اینده شناس از طریق مدل ) طراح سیستم –دانای کل 
(سازی و شبیه سازی

کند؟میچهواستکارهچهریزبرنامه

نظام فضایی نظام فضایی شود؟میریزیبرنامهچیزیچه

–محیطی و اجتماعی )همه سیستم ها
(اقتصادی و کالبدی

نظام کالبدی شود؟میشاملراموضوعاتیچهریزیبرنامه

شناخت ، تحلیل و سیاست شناخت ، تحلیل و طرح است؟کدامبرنامهتهیهفراینددرهاگامتریناصلی

مردم –(کمی و کیفی)ترکیبی -پراگماتیسمی 
محور

کارشناس محور-کمی–اثباتی  است؟کدامبرنامهتهیهاصلیروش

–با تاکید بر پیوندهای روستایی )محلی 
(شهری

(با تاکید بر نقش شهرها)ناحیه ای  چهگوناگونسطوحوشودمیانجامسطحیچهدرریزیبرنامه
دارند؟همباارتباطی

شده، انعطاف پذیرشبکه ای، پیش اندیشیده ه ، پیش اندیشید(عمودی)سلسله مراتبی
شده، حساس به بازخورد

چه برداشتی از اجرای برنامه وجود دارد؟

ناحیه ایتفاوت های طرح های منظومه با طرحهای 



نکات مورد توجه در فرآیند تهیه طرحهای منظومه روستایی



نکات مورد توجه


