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 شرح خدمات

 1توسعه منظومه روستایی طرح

 
 تعریف طرح

 دار، فراگیر و پایهماهنگ ،یکپارچهه منظور توسعة روستایی، طرحی است که ب طرح توسعة منظومه

ای و با تاکید های محلی و ناحیهدر قالب شبکه انتظام فضایی منظومهاز طریق  سکونتگاههای روستایی

غیب افزون بر این، محتوای این طرح بر تر هری تدوین شده است.ش -روستاییبر روابط و پیوندهای 

 -جتماعیروابط و مناسبات کارآمد افعالیتها، حکمروایی محلی از طریق مشارکت مردمی و تقویت 

بین  از نظر برونی و هم سکونتگاهی ولحاظ درونی و بین بههم اقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه، 

  ورزد.ای تاکید میمنظومه

 

 ماهيت طرح

 -گیفضایی، فرهن -کالبدیبوم شناختی،  –محیط طبیعی های با توجه به ابعاد و جنبه کهاین طرح 

توسعة همة مراکز و کانونهای  محدویت های و ظرفیتهاه شناخت بسیاسی،  -اجتماعی و اقتصادی

دارای ماهیتی  پردازد،ر ارتباط با روابط درونی و برونی آنها( می)ددرون شبکه و فعالیتی سکونتی 

 است یکپارچه و فرابخشی

 

 جایگاه طرح

و  27ماده و  هقانون برنامة پنجم توسع 194روستایی بر اساس بند ح مادة  منظومهطرح توسعة پایدار 

دست تهیه سایر طرحهای فراذیل طرح آمایش استان و ، در توسعه قانون برنامه ششماسناد تفصیلی 

ز )اعم اروستایی و طرحهای دیگر ای  های نقطهطرحلحاظ جایگاه، طرح فرادست . این طرح بهدشومی

 گردد. در سطح منظومه قلمداد میموضعی و موضوعی( 

                                                           
مورد توجه و تاکید است. در این چارچوب، برنامه ریزی در سطح  مشارکت جامعه محلی. برای تهیه طرح توسعه منظومه روستایی  1

با تاکید بر مشارکت فعال گروه های مختلف ذینفع و با حضور اعضای شورا، دهیار، ریش سفیدان و  و نقاط روستایی منظومه

عنداللزوم سایر دستگاههای  ، نماینده نهادهای غیر دولتی، نماینده بنیاد مسکن، نماینده بخشداری ومنظومهمعتمدین روستاهای 

دولتی مرتبط و مشاوران به انجام می رسد. ضمناً برای آشنایی بیشتر با اصطالحات و مفاهیم و نحوة پیشبرد مطالعات به منابع 

 منتشر شده توسط بنیاد مراجعه نمایید.
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 محدوده مطالعاتی طرح

 است.یک یا چند بخش محدوده طرح توسعه منظومه روستایی، قلمرو تقسیمات سیاسی 

 

 اهداف طرح

 ه پایدارپیشرفت منظومه روستایی مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضایی توسع ،هدف اصلی طرحالف( 

 است.
 

 اهداف فرعی طرح به شرح زیر استب( 

 اکولوژیک محدود؛-بهره برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی -

 تقویت شبکه تعامالت اجتماعی؛ -

 توسعه منظومه؛تقویت مشارکت ذیمدخالن در فرایند  -

 تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه ای و ملی؛ -

 ای منظومه هماهنگ با منظومه های مجاور)با نگاه یکپارچه به شهر و روستا(؛انتظام فضایی شبکه -

 ؛ روستایی منظومهتدوین چارچوبهای الزم برای مدیریت کارآمد پیشرفت  -
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 بخش نخست

 منظومه کارکردی -ویژگیهای ساختاریشناخت و تحلیل فصل نخست:  -1

 موقعیت منظومه  -1-1

 شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی   -2-1

 شناختیبوم -ویژگیهای ساختاری و عملکردی نظام محیطی -3-1

 ساختار زمین و اشکال ناهمواری  -1-3-1

 و هوایی با تاکید بر آسایش اقلیمی ویژگیهای آب  -2-3-1

 ویژگیها و قابلیتهای منابع آب سطحی و زیرزمینی  -3-3-1

 خصوصیات و پراکنش انواع خاکها و قابلیت استفاده از اراضی  -4-3-1

 خصوصیات و پراکنش پوشش گیاهی و قابلیت استفاده از آنها -5-3-1

 1 شده و قابل حفاظت(محیطی )حفاظتارزش زیست های باعرصه -6-3-1

  سوانح طبیعی )زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و ...( -7-3-1

   )لرزه خیزی )زلزله، رانش، لغزش و ...(الف 

   )جریان و شدت بادها و عوارض آن ب 

   )جریان رواناب سطحی و سیل  ج 

   )خشکی و خشکسالی د 

   )شناسایی سکونتگاههای واقع در محدودة سوانح و خطرات طبیعی هـ 

 محیطی مسایل زیست -8-3-1

   )نحوه دفع فاضالب، هرز آب و هدایت روانابالف 

   )دفع زبالهب 

   )بهداشت محیطج 

  )نحوه برخورد و حفاظت از منابع طبیعید 

 پوشش زمین  -9-3-1

 شناختی منظومهبوم -بندی محیطیپهنه -10-3-1

                                                           
 عرصه های حفاظت شده بر اساس اسناد سازمان محیط زیست در سطح منظومه تعیین شود. -1
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   1منظومه شناختیبوم -محیطی محدودیتهای و قابلیتها تدوین: جمعبندی

 

   در سطح سکونتگاهها و منظومهویژگیهای نظام کالبدی  -4-1

 سکونتگاهها )اعم از شهری و روستایی(مکانی تعداد، وسعت و پراکنش  -1-4-1

 ای ای )بین سکونتگاههای منظومه( و برون منظومهشبکه ارتباطی درون منظومه -2-4-1

صنعتی،خدماتی،  ،کشاورزی،سکونتی)شامل:کاربری در سطح منظومه کمیت و کیفیت کاربریهای مختلف  -3-4-1

 شبکه راهها و سایر کاربریها(

 پراکنش و کیفیت خدمات در وضع موجود  -4-4-1

 )آب، برق، گاز، راه و ...(  یرساختهاز -1-4-4-1

-درمانی،ارتباطی و حمل و نقل،رفاهی-، بهداشتیآموزشیشامل: خدمات عمومی )خدمات  -2-4-4-1

 فراغتی و...(

 بندی کالبدی منظومه پهنه -5-4-1

  منظومه یکالبد یتهایو محدود قابلیتها تدوین: جمعبندی

 

 منظومهسکونتگاهها و  سطح در فرهنگی -اجتماعی ردعملک و ساختار -5-1

 ساختار و ترکیب جمعیت   -1-5-1

 ساختار سنی و جنسی  -1-1-5-1

 رشد جمعیت )نرخ رشد، میزان باروری، مرگ و میر و مانند آن(  -2-1-5-1

 تحرک جمعیت و مهاجرت  -3-1-5-1

 ساختارهای آموزشی  -2-5-1

 ایامکانات آموزش تحصیلی، مذهبی و حرفه -1-2-5-1

 سطح آموزش و سواد )با تاکید بر ساختهای سنی و جنسی( -2-2-5-1

 مهارتهای فردی و گروهی  -3-5-1

 های منظومه بندی سطح سکونتگاهطایفه -4-5-1

                                                           
 .گیرد.)در سطح سکونتگاه( مورد بررسی قرار و اجتماع محلی  )در سطح منظومه( از دو دیدگاه سازمانی - 1
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 روابط و مناسبات فردی و گروهی  -5-5-1

 مشارکت و همیاری  -1-5-5-1

 اعتماد جمعی  -2-5-5-1

 انسجام اجتماعی در سطح روستاها  -3-5-5-1

  مذهبی و ...( –فرهنگی )دینی  –اجتماعی  باورها و هنجارهای  ارزشها، -6-5-1

 فرهنگی )با تاکید بر همگرایی و واگرایی( -بندی اجتماعیپهنه -7-5-1

  فرهنگی-قابلیتها و محدودیتهای ساختار اجتماعیدی: جمعبن 
 

 1منظومهسکونتگاهها و ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح  -6-1

 منابع اقتصادی منظومه و روستاهای آن -1-6-1

 منابع طبیعی تولید )آب، خاک و ...( -1-1-6-1

مهارتها و  منابع دانشی رسمی و ضمنی،نیروی کار، سطح اشتغال، کیفیت و کمیت منابع انسانی ) -2-1-6-1

)... 

 منابع انرژی و سوخت -3-1-6-1

 مالکیت عوامل تولید -2-6-1

 ساختار تولید و تاسیسات تولیدی -3-6-1

 های اقتصادی فعالیت -4-6-1

 )شامل زراعت، باغداری، دامپروری و ...( فعالیتهای تولید کشاورزی -1-4-6-1

 ای و ...( )شامل صنایع کارگاهی، صنایع دستی، صنایع کارخانه فعالیتهای تولید صنعتی -2-4-6-1

 خدماتی )شامل حمل و نقل، بازرگانی، گردشگری و ...(دامنه و شکل فعالیتهای  -3-4-6-1

  بازار و بازاریابی تولیدات -5-6-1

 فنون بازاریابی و دسترسی به بازار -1-5-6-1

 سازوکارهای حاکم بر بازار  -2-5-6-1

 گذاری و تسهیالت مالیسرمایه -6-6-1

                                                           
در مطالعات اقتصادی مشاور بایستی با توجه به ارایه پیشنهاد در خصوص کسب و کارهای خرد، نسبت به مطالعه اقتصاد خانوار هم اقدام  - 1

 نماید.
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 منابع تامین سرمایه )رسمی و غیررسمی( -1-6-6-1

 گذاری )با تاکید بر قابلیتها و موانع(حجم و دامنة سرمایه -2-6-6-1

 ظرفیتها و مسایل دسترسی به منابع مالی و تامین سرمایه -3-6-6-1

 توان و ظرفیت های کارآفرینی -7-6-1

 زنجیره عرضه و ارزش فعالیتهای اقتصادی -8-6-1

 وضعیت رقابت پذیری منظومه  -9-6-1

 قتصادیا هنه بندیپ -10-6-1

 اقتصادی فعالیتهای قابلیتها و محدودیتهایجمعبندی: 
 

 در سطح سکونتگاهها و منظومه  مدیریتی -ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی -7-1

 و ... تعاونیها، دهیاری ،شورای اسالمی)نهادهای رسمی مدیریت محلی  -1-7-1

 (الحسنه، نهادهای محلی همیاریصندوقهای قرضنهادهای غیر رسمی مدیریت محلی ) -2-7-1

 افراد موثر در مدیریت محلی -3-7-1

 در سطح منظومه سازمان ها دولتی، نهادهای رسمی و غیر رسمی روابط مدیریتی شبکه  -4-7-1

  همگرایی و واگرایی سیاست های فرابخشی و بخشی توسعه در منظومه -5-7-1

   قابلیتها و محدودیتهای مدیریتیجمعبندی: 

 

 ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکة سکونتگاهی منظومه -8-1

 دهندة شبکة سکونتگاهی اجزای تشکیل -1-8-1

 ساختار فضایی منظومه  -2-8-1

 فضایی منظومه  یجریانها  -3-8-1

 جریان افراد -1-3-8-1

 جریان محصول )تولید( -2-3-8-1

 جریان کاالها و خدمات -3-3-8-1

 جریان سرمایه -4-3-8-1

 جریان اطالعات و نوآوری -5-3-8-1
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 پیوندهای فضایی -4-8-1

 سازمان فضایی منظومه کارکرد و  -5-8-1

 مراتب کارکردی شبکه سکونتگاهی سلسله  -1-5-8-1

 فعالیت ها و روابط درون منظومه ای -2-5-8-1

 فعالیت ها و روابط برون منظومه ای)در سطح منظومه های همجوار و ناحیه(  -3-5-8-1

 سازمان فضایی وضع موجود منظومه -4-5-8-1

  پذیری منظومه()با تاکید بر سامانساختار و سازمان فضایی منظومه قابلیتها و محدودیتهای جمعبندی: 
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  1بخش دوم -2
 

 ها و طرحهای فرادست جایگاه منظومه در برنامه -1-2

 طرحهای آمایش و توسعة استان  -1-1-2

 توسعه و عمران )جامع( ناحیه ایطرحهای  -2-1-2

  هاطرحسایر  -3-1-2

 شناسایی ظرفیتهای قانونی، سیاستی و برنامه ای منظومهجمعبندی: 

 

توسعه مؤثر بر کارکردی  -ساختاریو شناسایی عوامل و نیروهای  قابلیتها و محدودیتهاتحلیل  -2-2

 2منظومهپایدار 

  اکولوژیک -محیطی -1-2-2

 فرهنگی  -اجتماعی -2-2-2

 اقتصادی   -3-2-2

 کالبدی  -4-2-2

  ساختار و سازمان فضایی -5-2-2

 مدیریتی   -6-2-2

 منظومه اثرگذاری و اثرپذیری و تعیین عوامل و نیروهای کلیدیتحلیل  :جمعبندی
 

 فضایی توسعة پایدار منظومه ریزیبرنامه -3-2

 توسعة هماهنگ و پایدار منظومه ریزیو چارچوب عملی برنامه ، فرایندنظری تبیین اصول -1-3-2

 ریزی توسعة هماهنگ و پایدار منظومه تدوین اهداف عملی برنامه -2-3-2

 )فرابخشی و بخشی(ریزی توسعة منظومه برنامهاجرایی  راهبردها و سیاستهای -3-3-2

                                                           
 ارائه و تحلیل می شود.و منظومه  طرح در سطح سکونتگاههای روستاییمطالعات بخش دوم  تمامی .1

 ریزی فضایی توسعه پایدار انجام گیرد. بایستی بر پایة برنامهنگری توسعة منظومه . ارزیابی وضعیت و آینده 2
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 )برنامة پیشنهادی( پایدار منظومه طراحی و دستاوردهای برنامة توسعة هماهنگ و  -4-2

  انداز آتی()چشم سازمان فضایی منظومه  -1-4-2

 تعیین نقش و عملکرد سکونتگاههای منظومه -1-1-4-2

 تعیین الگوی پراکنش فضایی جمعیت  -2-1-4-2

 اقتصادی  تعیین الگوی پراکنش فضایی فعالیتهای -3-1-4-2

 تعیین الگوی پراکنش فضایی خدمات -4-1-4-2

 رتباطی  اطراحی شبکه  -5-1-4-2

 کاربری اراضی پیشنهادی -6-1-4-2

 سازمان فضایی پیشنهادی منظومه -7-1-4-2
 

 های پیشنهادی  طرحها و پروژه  -2-4-2

 بوم شناختی-محیطیهای طرحها و پروژه -1-2-4-2

 های کالبدیطرحها و پروژه -2-2-4-2

  فرهنگی-های اجتماعیطرحها و پروژه -3-2-4-2

 های اقتصادی طرحها و پروژه -4-2-4-2

   )رورش پـبـاغی، دامـی، نوغانـداری، زنبـورداری، صـیادی،  زراعی،) کشاورزیطرحها و پروژه های الف

 ماکیان و...(

   )صنعتی )با تاکید بر صنایع تبدیلی( طرحها و پروژه هایب 

   )خدماتیطرحها و پروژه های ج 
 

 

 1و متوسط )کسب و کارهای خرد(خرد اثربخش ارزیابی و انتخاب طرحهای -3-4-2

  پروژه های اثربخش  وطرح ها ارایه  -1-3-4-2

 اثربخش  یالزامات موثر بر انتخاب پروژه ها -2-3-4-2

  )یطیمح ستیالزامات زالف  

  )فرهنگی – یاجتماعلزامات اب 

  )یالزامات اقتصادج 

                                                           
شوند و در سطح روستا توسط سرمایه  در این بند مشاور عالوه بر تعیین پروژه های خرد که ممکن است در ذیل پروژه های متوسط تعریف - 1

راه اندازی شوند، بایستی به معرفی برخی از پروژه های خرد )کسب و کارهای خرد( که در  گذار درون یا بیرون روستا )با توجه به الزامات موثر(

  سطح خانوار امکان شکل گیری و راه اندازی را دارند، هم بپردازد. 
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  )ییفضا-یالزامات کالبد د 

  تباط و سازگاری با طرحهای فرادست()بررسی ارنهادی  –ه( الزامات مدیریتی 

 دارای اولویت طرحها و پروژه ها اثربخشو انتخاب ارزیابی  -3-3-4-2

 منتخب اقتصادی 1پروژه ها طرحها و عرضه و ارزشتعیین زنجیره  -4-3-4-2

 ارزیابی و انتخاب کسب و کارهای خرد  -5-3-4-2

و سازمان فضایی پیشنهادی  ارزیابی همسویی اقدامات اجرایی با اهداف، راهبردها و سیاستهای -6-3-4-2

 طرح
 

 هاطرحها و پروژه یو ارزیابی دستاوردها و پیامدها 2های اجرایی بستهارایه  -4-4-2

 اولویتهای اجرایی طرحها و پروژه ها  -1-4-4-2

   )بخش متوسطهای اثرطرحها و پروژه های اجراییبستهتهیة الف 

   )(کوچککسب و کارهای بخش خرد )های اثرهای اجرایی طرحها و پروژهبستهتهیة ب 

 هاو حجم اعتبارات طرحها و پروژهفضایی نوع  توزیع -2-4-4-2

اکولوژیک، -)در ابعاد مختلف محیطی 3هاطرحها و پروژه دستاوردها و پیامدهای اجرای -3-4-4-2

 کالبدی، روابط و پیوندهای بین سکونتگاهی(فرهنگی، اقتصادی، -اجتماعی
 

در سطح  متوسطو کسب و کارهای  )با تاکید بر بسته های اجرایی طرح نحوة اجرا و مدیریت -5-4-2

 (منظومه و روستا

 تعیین نحوه اجرای طرح )سازوکار اجرای طرح با تاکید بر اجرای مشارکتی( -1-5-4-2

   ... الف( شناسایی کنشگران رسمی، مردم نهاد، خصوصی و 

 های حقـوقی ب( نهادسازی مبتنی بر کنشگران موثر در سطح منظومه و روستاها )ترجیحا مبتنی بـر سـاختار

 موجود(

 ها ج( تعیین ارکان نهاد 

 ( هامبتنی بر ارکان نهاداقدامات مشارکتی در اجرای طرحها و پروژه ها )مأموریتها و  -2-5-4-2

 تعیین شبکه روابط درونی و بیرونی نهاد با سازمانها و ...  -3-5-4-2

  هانحوه توانمندسازی نهاد -4-5-4-2
 ارایه مدل سازمانی نهادها )مبتنی بر بندهای قبلی( -5-5-4-2

                                                           
 پیشنهادی تعیین شود. فضایی سازمان بر مبتنی زنجیره اجزای استقرار ارزش، ضروری است مکانبا توجه به زنجیره عرضه و  - 1

  الزامی است.نوع طرح و پروژه، حجم و منابع اعتباری، زمان، دستگاه متولی و دستگاههای همکار، مکان اجرا تعیین در بسته اجرایی  - 2

 



 27/04/1397یرایش و                                               شرح خدمات طرح توسعه منظومه روستایی                                      

11 
 

 

 و پایش )نظارت و بازنگری( ارزیابینظام  -6-4-2

 اهداف، راهبردها و سیاست های طرح توسعه منظومه  تعیین معیارها و شاخص های پایش -1-6-4-2

 )فرابخشی و بخشی(پایش فرم های ارزیابی وطراحی  -2-6-4-2

 )فرابخشی و بخشی( پایش ارزیابی و گزارش چارچوبو تدوین طراحی  -3-6-4-2

 تعیین سازوکار نقش پذیری کنشگران محلی )خبرگان روستایی، نهاد های غیردولتی، و ... ( -4-6-4-2

تعیین کنشگران اصلی دریافت کننده گزارش بر اساس نظام همکاری و هماهنگی اقدام و  -5-6-4-2

 اقدامات پشتیبان

 لی(طراحی مدل ارزیابی و پایش )مبتنی بر بندهای قب -6-6-4-2
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 اسناد طرح -بخش سوم -3

 معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح -1-3

 معیارها و ضوابط محیط زیست -1-1-3

 تنظیم و تدوین ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در کاربری های مختلف )در سطح منظومه( -2-1-3

 معیارها و ضوابط الگوی گسترش و رشد کالبدی روستا -3-1-3

 معیارها و ضوابط شبکه راهها -4-1-3

 معیارها و ضوابط حرایم )رودخانه، خطوط انتقال نیرو، عناصر با ارزش میراث فرهنگی و ...( -5-1-3

 معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل  -6-1-3

 سایر معیارها و ضوابط -7-1-3

 های طرح نقشه -2-3

تهیه شود و در صورت فقدان نقشه های پایه به مقیاس  1:25،000کلیه نقشه های طرح در مقیاس 

ه نقشه های با مقیاس دقیق تر، با توافق کارفرما از مقیاس های دیگر استفاده های فوق و یا دسترسی ب

 خواهد شد.
 

 نقشه های رسمی -1-2-3

  وضع موجود در کاربری اراضی در سطح منظومه -1نقشه شماره 

 ساختار فضایی منظومه در وضع موجود  -2 شماره نقشه 

 سازمان فضایی منظومه در وضع موجود -3 شماره نقشه 

  کاربری اراضی پیشنهادی منظومه -4نقشه شماره  

 سازمان فضایی پیشنهادی منظومه -5 شماره نقشه 

 جمعیت پراکنش فضایی پیشنهادی الگوی  -6 شماره نقشه 

 پراکنش فضایی فعالیتهای اقتصادی پیشنهادی الگوی  -7 شماره نقشه 

 پراکنش فضایی خدمات پیشنهادی الگوی  -8  شماره نقشه 

 شبکه زیربنایی و ارتباطی با توجه به کانونهای زیست و فعالیت -9 شماره نقشه 

 ی پیشنهادیپراکنش فضایی طرح ها و پروژه ها -10 شماره نقشه 
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 نقشه های پشتیبان -2-2-3

 آخرین بر حسب سیاسی و نسبی سکونتگاههای منظومه )-موقعیت اداری -1 شماره نقشه

 تقسیمات سیاسی کشور(

 بکه سکونتگاهی منظومه در سطح بندی پیشنهادی طرح فرادست جایگاه ش -2 شماره نقشه 

 پراکنش فضایی طرحها و پروژه های توسعه ای و عمرانی )بر حسب نوع و  -3 شماره نقشه

 در وضع موجود -حجم اعتبارات(

  منظومه در وضع موجودشبکة ارتباطی ساختار  -4نقشه شماره 

   بر حسب جمعیت منظومهپراکنش سکونتگاهها در سطح -5نقشه شماره 

  طبقه بندی ارتفاعی -6نقشه شماره 

 طبقه بندی شیب  -7 شماره نقشه 

 طبقه بندی جهت شیب  -8 شماره نقشه 

 زمین ساخت و لرزه خیزی  -9 شماره نقشه 

 شبکه هیدروگرافیک -10 شماره نقشه 

 تیپ بندی خاک -11 شماره نقشه 

 اراضی(قابلیت خاک )قابلیت کاربری  -12 شماره نقشه 

 و عرصه های با ارزش زیست محیطیاراضی پوشش  -13 شماره نقشه 

 موقعیت سکونتگاه های در معرض خطر سوانح طبیعی )با تعیین نوع  -14 شماره نقشه

 مخاطره( و پهنه بندی منظومه به لحاظ مخاطرات

 اکولوژیک منظومه  -بندی محیطیپهنه -15 شماره نقشه 

  فرهنگی در سطح منظومه )با تاکید بر همگرائی و  -ماعیبندی اجتپهنه -16نقشه شماره

 واگرائی( 

 پراکنش خدمات و امکانات در وضع موجود -17 شماره نقشه 

 منظومهسکونتگاهها و در سطح یتهای اصلی )اقتصادی( فعال بندیپهنه -18 شماره نقشه 

 جریان سرمایه -19 شماره نقشه 

 جریان محصول )تولید( -20 شماره نقشه 

 جریان کاالها و خدمات -21 شماره نقشه 

 جریان افراد )مردم( -22 شماره نقشه 

 جریان اطالعات و نوآوری -23 شماره نقشه 

 پیوندهای فضایی  -24 شماره نقشه 




